
SĂPTÂMÎNAL POLITIC-SOCIAL-CULTURAL • ANUL IV • Nr. 7 (158) • SÎMBÂTĂ, 15. II. 1969 • 12 PAGINI, 1 LEU

artă si
9

finalitate
socială

Discuțiile vii care se poar
tă în ultima vreme în presă 
pe marginea fenomenului ar
tistic și literar contemporan 
au, înainte de toate, o semni
ficație pozitivă. Ele demon
strează în ultimă analizai, eflo- 
rescența și impetuozitatea pe 
care, în condițiile societății ro
mânești de astăzi, au căpătat-o 
beletristica, mișcarea plastică, 
viața muzicală — expresie nu 
numai a existenței unor talen
te autentice dar și a unui cli
mat stimulator de mari energii 
artistice. Comparabilă prin fe
brilitatea căutărilor și prin ca
litatea operelor create cu ma
rile epoci artistice din trecu
tul nostru cultural (ne gîndim 
la generația patruzecioptistă, 
la epoca marilor clasici sau la 

■perioada interbelică), dar in- 
j Ki’crisă pe coordonate sociale și 
“ideologice superioare, epoca 

artistică pe care o trăim, con
stituie, prin ceea ce are ea 
mai bun, o expresie a poten- 
țelor creatoare, ajunse la ma
turitate, a întregii noastre na
țiuni socialiste. De altfel, Con
ferința pe țară a artiștilor 
plastici, Adunările generale ale 
scriitorilor și compozitorilor — 

manifestări ce au avut loc. în 
anul trecut — chemate să re
zolve nu numai probleme de 
breaslă dar să și precizeze lo
cul și rolul artistului în societa
tea noastră contemporană, con
stituie prin însăși semnificația 
lor, o mărturie în acest sens. 
S-a constatat odată mai mult 
— și viața a dovedit-o — că ar
tistul nu este și nu poate fi un 
izolat, rupt de frămîntările e- 
pocii, de problemele cetății, nu 
in sensul unor declarații exte
rioare, exprimate mai mult ori 
mai puțin festiv. Epoca, privită 
ca un complex de factori po
litici, sociali, economici, se răs- 
frînge ca o permanență deve
nită imanentă operei pe care 
artistul o realizează. De altfel 
cine este familiarizat cu lucră
rile unor plasticieni ca H. Ca
targ!, Corneliu Baba, Ion Iri- 
mescu, Ion Pacea, Dan Hat- 
manu, V. Mihăilescu-Craiu, Ion 
Gheorghiu și a multor altor 
pictori, sculptori, graficieni 
din diferite generațiii poate intui 
fondul umanist, nealterat, care 

-4 vibrează în forme și culori.
Nu mai puțin, literatura ul

timilor ani, luată în ansamblu, 
s-a dovedit — prin cele mai re
prezentative lucrări — capabilă 
să exprime în forme noi di
mensiunile spirituale ale omu
lui contemporan. Dincolo, sau 
mai bine spus, in ciuda unor 
păreri sezoniere, a inerentelor 
erori ale criticii în exultarea u- 
nor cărți de o valoare îndoiel- 
nicc, avem în față peisajul 
complex, populat de creații a 
:: : ■ ,::ce ru poate fi ne- 
gfijotă. S-a vorbit, de pildă, 
co anul 1968 a fost anul roma- 
Mriui (poate cu prea multă in- 
ssaeețo despre unele cărți și,

din păcate, prea puțin despre 
altele), s-a remarcat numele 
unor poeți tineri ce vin să în
tregească numărul celor che
mați să slujească această ar
tă. In prezent, discuțiile volu
melor ce concurează la pre
miile literare (atunci cînd nu 
sînt puse în joc cine știe ce 
interese extraliterare, de grup) 
sînt binevenite, demonstrînd că, 
în definitiv, este despre ce vor
bi.

Toate acestea vin să arate că, 
depășind un stadiu primar de 
comprehensiune a vieții, efortul 
creatorilor noștri se îndreaptă 
tocmai spre cuprinderea reali
tății contemporane, exprimînd-o 
în forme adecvate.

Văzută ca o realitate dina
mică — și societatea noastră 
în ansamblu se caracterizează 
tocmai prin acest dinamism — 
lumea privită cu ochii artistu
lui. nu poate fi exprimată decît 
apelînd la psihologia, ea însesi 
dinamică, a omului contempo
ran. Chiar și un teoretician al 
artei cum este Rene Huyghe 
este nevoit să recunoască că 
„Arta care răspunde avidității 
senzoriale a timpurilor noastre, 
poate să se insinueze prin breșa 
pe care o oferă psihologia mo
dernă. Pornind de la senzație, 
familiară contemporanilor noș
tri, ea poate dezvolta toate 
valorile afective și spirituale...". 
(„Dialogue avec le visible" 
1955 pag. 61). lată de ce, ra
portate la acele linii de forță, 
determinante în civilizația indus
trială ni se par caduce acele 
încercări care, conștient sau 
nu, tind să repete unele expe
rimentări deja consumate pe 
plan mondial (ne gîndim la 
suprarealism sau abstracțio
nism) cînd realitatea noastră 
însăși impune tentative cu a- 
devărat curajoase, de lărgire a 
limbajului artistic chemat să o 
exprime în întreaga ei pleni
tudine.

„Artiștii au datoria să lase 
scris urmașilor, peste veacuri, 
mărturii despre ceea ce au 
fost în stare să creeze con
structorii socialismului, despre 
ceea ce au fost în stare să 
realizeze oamenii de litere și 
de arte de azi. Ei trebuie săi se 
întreacă cu înaintașii, să fău
rească opere mai valoroase 
decît aceștia" — spunea tova
rășul Nicolae Ceaușescu la a- 
dunarea intelectualilor din lași, 
în toamna anului trecut.

împlinirea acestui deziderat 
fundamental, exprimat cu deo
sebită claritate de secretarul 
general al partidului, presupu
ne nu reluarea epigonică a 
ceea ce a constituit doar un 
moment în arta unor epoci sau. 
mai precis, a primei jumătăți 
a secolului XX, ci descifrarea 
sensurilor adinei ale realității 
noastre.

CRONICA

urmare în pag. 8

VAL GHEORGHIU „Nopțile de sîniiene"

2 MARTIE
De cîteva săptămîni în

treaga țară se află sub sem
nul efervescenței creatoare, 
specifică momentelor de 
maximă plenitudine a spi
ritului civic : întregul po
por așteaptă alegerile de 
la 2 martie — eveniment 
de o deosebită însemnă
tate politică.

Campania electorală din 
acest început de an de
monstrează înalta răspun
dere politică a maselor, ata
șamentul lor nețărmurit 
față de orînduirea socia
listă, grija pentru viitorul 
patriei. Poporul își face 
acum bilanțul succeselor 
sale, obținute sub conduce
rea Partidului Comunist 
Român, cu a cărui politică 
și-a identificat pentru tot
deauna interesele și aspi
rațiile sale, se întîlnește cu 
acei pe care i-a propus să 
candideze în alegerile din 
această primăvară.

r . *1

In acest context, mani
festul Frontului Unității 
Socialiste — platformă po
litică a tuturor forțelor de
mocrației noastre, vine să 
sintetizeze în cuvinte pline 
de adevăr, intr-un dialog 
sincer și deschis cu ma
sele, împlinirile faptelor 
noastre, proiectele pentru 
anii ce vin. A fost îndepli
nit cu succes programul 
prezentat poporului în ale
gerile trecute — spune Ma
nifestul și în aceste cuvinte 
găsim o elocventă concreti
zare a înțelepciunii poli
ticii Partidului, a forțelor 
socialiste unite în jurul său, 
a întregului popor. Găsim 
aici însă și o caracteris
tică esențială a activității 
creatoare din țara noastră: 
legătura indisolubilă între 
vorbă și faptă. Tot ce ne
am propus am înfăptuit pe 
întregul cuprins al patriei, 

în toate domeniile vieții 
sociale.

întemeiat în întregime 
pe programul politic al 
Partidului, structurat pe 
direcțiile trasate de cel 
de al IX-lea Congres și ale 
Conferinței sale Naționale, 
Manifestul Frontului Unită
ții Socialiste cuprinde atît 
bogatul bilanț al înfăptu
irilor ce au transformat 
chipul României, adueînd-o 
în rîndul țărilor în plină 
dezvoltare spre civilizație 
și prosperitate, cit și o 
scrutare limpede a viito
rului, a certitudinilor noas
tre în triumful socialismu
lui și păcii.

Acest dialog deschis, sin
cer, între Frontul Unității 
Socialiste, al cărui condu
cător este Partidul Comunist 
Român — și masele de oa
meni ai muncii din întreaga 
țară, reprezintă o imagine 
reală a democratismului 

orinduirii noastre, în care 
poporul este cu adevărat 
stăpin pe destinul său, este 
o imagine grăitoare a celor 
mai sfinte aspirații și năzu- 
inți ale maselor de oameni 
ai muncii din România So
cialistă : înălțarea propriei 
patrii pe culmile civilizației 
și progresului, hotărîrea de 
a contribui din plin la tri
umful socialismului și al 
respectului și înțelegerii 
între popoare. Prin tot ce 
cuprinde această platformă 
a realizărilor prezente și 
împlinirilor viitoare pe 
care o înfățișează Fron
tul Unității Socialiste, inves
tește alegerile de Ia 2 mar
tie cu înaltă semnificație 
a hotărîrii întregului nostru 
popor de a înfăptui politica 
încercatului său conducă
tor — Partidul Comunist 
Român.



jurnal

CINE VINDE?
Era profesorul meu cel mai bun șj mai infe'.ept. II ad

miram fără margini. Mă străduiam sit.l imit. încercam să 
scriu drept ca el, să-mi fac automatism din cuăfntul 
drăguță, să țin umărul sting mai jos, să port servieta sub 
braț intr-un anumit fel. In sfîrșit, eram în clasa intiiu 
de liceu și eram aproape bolnav că nu aveam muslata 
profesorului. Cine știe ce s-ar mai fi întîmplat dacă nu 
venea ziua aceea, mai precis clipa, cînd I-am desco
perit in piață. Era aprins la față ca precupeața cu care 
se contrazicea, gesturile lor semănau și se consumau 
deasupra unei găini albe, pleoștite, ce părea moartă 
intre ei. M-am retras cu lacrimi in ochi din calea pro
fesorului care venea cu pasărea sub braț. Idolul meu 
murise printre movilele de pepeni și zarzavaturi. Mu
rise brusc și, chiar dacă n-aș fi mai auzit-o pe precu
peață blestemind că fusese înșelată, surpriza era cum? < 
de dureroasă. Mă întreb : cine vindea, acolo, pe tarabă ? 
Fiindcă a doua zi — îmi amintesc precis — ca de obi
cei, la prima oră, profesorul a deschis ușa clasei Ia f.-I 
de impecabil în bunătatea și înțelepciunea lui. Cine 
vînduse, acolo, pe tarabă ?

Văd pe unii dintre noi arzîndu-și tămîia și smirna 
talentului în jurul unor cărți, a unor opere de ar ă. 
plastică, a unor tratate etc., ca apoi aceiași, pe ace- ’• 
leași lucrări, să întindă cu voluptate noroiul, așa cum 
își întind untul dimineața pe felia de pline. Și invers. 
Condeiul nu știu cui, din nu știu care grup, scrie as
tăzi despre X că este genial, că este cel mai cel m ;i, 
ca mîine, dacă x nu mai susține grupul respectiv, să 
fie la început onorabil ca apoi să sfîrșească prin de
pășit și minor. Exemple ? Sînt la îndemîna oricui. Mă 
întreb: oare autorii unor repetate intervenții în legă
tură cu anumite cărți aflate în cursa premiilor — cărți 
teu incontestabile valori — își vor menține părerile și 
după ce momentul se va consuma? Mă îndoiesc, fiindcă 
exemplele sînt foarte proaspete, pot fi luate din '67, '68, 
ne mai vorbind de cele din anii precedenți. Sigur, așa 
cum remarca pe bună dreptate cineva într-un articol, 
diversitatea de stiluri, de modalități de exprimare, de 
gust, presupune și anumite grupări. Dar asta nu înseam
nă estomparea respectului profesional și omenesc, dacă 
vreți. Nu înseamnă substituirea disputei ideilor cu dis
puta intereselor strict personale.

Aud uneori rostindu-se împreunarea de cuvinte po
litică literară, în sens de aranjamente perosnale, de grup, 
de moment, și nu odată o văd pusă în funcție .Aud 
exclamațiile unora care cred că lumea a început cu ei, 
dar încă n-au făcut mare lucru pentru această lume. Văd 
îngîmfarea pășind lejeră, cînd bazele ei sînt doar niște 
umile coperți de carte. I-am văzul pe unii înlocuind 
în grabă cuvînlul de realism (pe care ani de zile nu 
l-au înțeles nici pe departe), cu alte noțiuni mai sună
toare. Ii văd acum pe alții ștergînd cuvîntul vis și 
scriind reverie, sau, drapați în rafinate haine de esteți, 
strîmbînd din nas în fața menționării oricărei legături a 
artei cu societatea, cohsideiînd că prin aceasta vor de
veni . .. moderni.

Am asistat la schimbări de „serii" ale unor publicații 
la care au venit alți oameni cu alte promisiuni, cu in
tenția de a restabili respectul între slujitorii artei. Ce 
s-a schimbat ?

M-aș bucura ca cei care lucrează în redacții și edituri 
să nu se lase uneori orbiți de pasiuni și interese extra 
literare, să nu alunge numele unuia sau altuia care nu 
le este pe plac. M-aș bucura dacă aș vedea prietenul 
făcîndu-i observații prietenului, în numele unei idei, 
unei convingeri. Dar se întîmplă așa ? A face observații 
cuiva înseamnă că îi ești inamic, iar dacă ți se fac 
observații, în ochii unora, ești sfîrșit. Dacă respectivul 
căruia ai îndrăznit să-i spui altceva decît i-au spus prie
tenii mai face parte dintr-un grup, dacă are relații, ur
mează o reacție în lanț. Te așteaptă. Iți urmărește nu
mele, îți trunchiază frazele, îți răsfoiește cartea și te 
arde. Să fim sinceri, să recunoaștem că de foarte multe 
ori așa se petrece. De ce ? Oare exemplele de la Maio- 
rescu, Gherea pînă la Tudor Vianu și George Călinescu 
nu spun nimic celor care „luptă" astfel ? Și pe alt plan, 
tot ce numim viața noastră, climatul nostru, aflat sub 
semnul cinstei și al frumosului, rămîne fără nici un ecou 
în conștiința acestora ?

îmi aduc aminte cu jenă pentru cel care mă însoțea 
la o masă unde, mai tîrziu, a venit și un autor tînăr, pe 
care nu avusesem încă prilejul să-1 cunosc, că am în
trebat cine-i și-am fost admonestat : cum, nu-1 cunoști 
pe marele"...?! La cîteva luni, pentru cel care mă în
soțea, marele... era un biet depășit, minor etc. In rea
litate, omul era și este cinstit și respectă breasla.

Citesc într-o publicație de prestigiu convingerile de 
astăzi ale unui critic, din această săptămînă și zi și 
răsfoiesc articolele lui de acum o lună, cuvintele lui 
pe manșeta unei cărți apărute acum cîteva luni. Totală 
contradicție. Omul nu-și iubește și nu-și stimează 
breasla.

Noroc de timp, zic unii, el clasifică totul, pune ordine, 
dă fiecăruia după faptă. Da, dar energia risipită acum 
fără finalitate, dar descurajările unora, în sfîrșit, e- 
xempiul față de cei pe care îi simțim venind după noi ?

Am încredere în colegul meu, dacă vreți îl transform 
în idol, pentru nopțile lui albe, pentru neliniștea lui 
născătoare de neliniște omenească spre mai frumos, spre 
mai bine, dar cînd îl văd făcînd salturi acrobatice, îmi 
vine în minte profesorul acela și mă întreb : cine vinde? 
Nu pot să am încredere în omul ale cărui convingeri 
pendulează după cum bate vîntul, oricine ar fi acesta. 
Admir mai de grabă pe cel care părăsește cu greu eroa
rea, numai după ce s-a convins singur, decît pe cel care 
are iluzia imunității.

Baudelaire spunea : „Frumusețea va fi forma care va 
garanta maximul de bunătate, de fidelitate față de jură- 
mînt, de lealitate în executarea legămîntului, de finețe 
în înțelegerea raporturilor". Cred că toți tindem spre 
frumusețe și toți avem un singur jurămînt : de a lăsa 
în cuvîrii, în culoare, în sunet și în piatră urma omenoa- 
sei noastre treceri. Restul este urîțenie, adică cupiditate, 
prostie, minciună, negustorie. Și timpul îl înregistrează 
numai pentru ca acei ce vin, să se ferească și să poată 
să întrebe : cine a vîndut ?

Corneliu Ștefanache
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POLITIC: Cuvîntarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la Conferin
ța națională a cadrelor didactice 
LITERAR : O excelentă ]—'
inedită de Tudor Arghezi, 
revista „Luceafărul1 
RIAL: In librării, , 
formele genului liric* 
Papu ♦ '---------------
sebit * 
orchestrei 
nicii 
„Coloana 
Olah prezentată în 
ție la Strassbourg, 
Orchestrei simfonice a 
fuziunii din localitate
CISTIC : „Contemporanul*4 pu
blică emoționanta tabletă „Băl- 
cescu“ de Geo Bogza * PLAS
TIC : La București, expoziția 
„Artele decorative moderne din 
Japonia" * CINEMATOGRAFIC : 
Nimic deosebit * 
vine... primăvara

poezie 
, în

♦ EDITO- 
,Evoluția și

de Edgar 
Nimic deo- 

Concertul 
a Filarmo- 

București * 
de Tiberiu 
primă audi- 
îp execuția 

Radiodi- 
PUBLT- 

Contemporanul" 
emoționanta tabletă 
de Geo Bogza 

La București,

TEATRAL: 
MUZICAL : 

simfonice 
din Cluj, la 

infinită"

SATUL SI
J

SPORT : Vine, 
j

CARTEA
plină „lună aNe aflăm în .

cărții la sate". E cert că astăzi 
luna cărții la sate nu înseamnă 
doar afișe, conferințe și aposto
lat cu toiagul, cu care să poți 
ciocăni

.mului. ----------
de edilitate rurală, de sistema
tizare arhitectonică, de crearea 
zootehniei industriale, de irigări 
și de construcții sociale moder
ne, satul e cel care solicită ae 
astă dată cartea. De aceea, luna 
cărții la sate, trebuie să devină 
un prilej al sistematizării dia
logului permanent dintre agri ----------- a . ce 

în
re- 
să-

răbdător
Preocupat de

la poarta o- 
probleme

cartea necesară : 
cărți ne trebuie, 
cum să ajungă 

pede și sigur în librăriile 
tești ; în ce măsură revistele și 
ziarele reflectă preocupările sa
tului. etc.

cultor și 
asemenea 
ce tiraje,

PREMII LITERARE
DAR CUM ?

sfîrșit, la orizont, se dis- 
premiile literare ale lui 

De la birourile dc lucru și

In 
ting 
1968. __ __ ___
ferestrele redacțiilor, de la me
sele Casei scriitorilor ori dc 
prin alte părți, scriitorii, sem
natari ai unui volum apărut a- 
nul trecut, urmăresc cu ochii 
vrăjiți apropierea frumoaselor 
corăbii construite din diplome 
și cecuri cu însemnele Băncii 
Naționale. La Iași, Cluj, Timi
șoara, Bacău sau Constanța scrii
torii visează cu mai puțină 
nostalgie ca pînă mai ieri la 
un premiu de consacrare. Fap
tul că și „lașul literar" 
„Steaua" vor putea, î„ 
să răsplătească talentul 
prozator sau poet 

localitatea de
orice s-ar 

bun. Dar, _ 
trandafirii ale 
să nu anticipăm ! 

ce vor hotărî

__ ‘ sau 
în sfîrșit. 

_____ unui 
indiferent 

domiciliu — 
spune, un lu- 

purtați de va- 
entuzias- 

Cine 
juriile 
alege-

de 
este, 
cru 
lurile 
mului, 
mai știe — 
constituite ad-hoc pentru 
rea

Oricum, 
rențiu _ —o_, 
zentat în ședința Comitetului U- 
niunii ~ *— X-J
tarea 
literare" — --------------- .
sînt în stare să liniștească spi
ritele mai puțin încrezătoare în 
gusturile unor confrați.

Așadar, unsprezece premii ale 
revistelor literare din țara noas
tră. Ba nu ! Douăsprezece. Pe 
pagina întîi a „României lite
rare". citim negru pe alb : „Co
mitetul (Uniunii Scriitorilor n.n.) 
a aprobat decernarea unui pre-

fericfților autori ! 
spuse de 

referatul
cele !

Fulga, în
Lau- 
pre-

privind evi-Scriitorilor
oricăror „ingerințe extra- 

în acordarea premiilor

ME
biectivitatea și patima și, 
nu reușim întotdeauna. $ 
gata să corectăm erorile, 
cam să fim receptivi la sugest 
și observațiile tuturor colegilo- 
noștri, inclusiv la cele (viitoare 
ale dumneavoastră. Acum n_i. 
fiindcă patima răfuielii v-a or
bit și ați depășit orice măsurz 
Crezînd că veți anula pe cine
va, v-ați anulat singur, chiar 
dacă vc-ați pus la dispoziție s. 
o listă bibliografică de prest ■ 
gioase nume. Le-ați pătat și pe 
acestea. In numele cui vorbiți n 
Cine sînteți? 
tem încă o 
ne întrebăm : 
am mai citit 
semnătură?

pectiv are păcate se poate dis
cuta. așa cum a făcut Sorin 
Movileanu, dar nici într-un caz 
la modul pe care l-a ales M.V. 
„Argumentele“ lui M. Vaida sînt 
doar pretexte pentru a revărsa u.i 
șuvoi de grosolănie.

Ce-ar spune M.
„combate" 
pertinența,

„Fami- 
deo- 

a- 
dez-

revistei 
l în mod 

sebit contribuția pe care o 
duce revista orădeană la 
voltarea literaturii actuale".

Așadar, prima excepție. Uniu
nea Scriitorilor acordă un pre
miu prin intermediul unei re
viste editate de un Comitet ju
dețean pentru cultură și artă. 
Este o inițiativă generoasă p? 
care o aplaudăm din toată “ini
ma și nu putem decît să felici
tăm anticipat pe cî«*t’Âătorii 
(poeți, prozator’ sau cr't’c' li
terari) acestor lauri 
Oradea.

Lipsită de orice 
pare însă motivarea

miu special al i 
lia“ — apreciind Uite, ne recunoaș- 

dată ignoranța ?. 
ce rînduri și cînd 
sub distinsa

sens ni se 
cu aprecie- 

___ ..în mod deosebit" a con
tribuției pe care o aduce revista 
orădeană „la dezvoltarea litera
turii actuale". Nu punem de loc 
la îndoială eforturile meritorii 
ale redacției publicației din O- 
radea la promovarea unor ta
lente locale și în atragerea u- 
nor critici bucureșteni la dis
cutarea fenomenului literar con
temporan (Este oare cazul să ne 
mai amintim ’ *-î *
al Istoriei 
semnat de „ .
a succedat așa-ziselor teoretizări 
cu privire la o „direcție nouă"?) 
dar. oricum, totul prea seamănă 
a elogiu de complezență.

Dacă ar fi să judecăm drept, 
meritele unei reviste ca ..Ate
neu", sînt cel puțin tot atît de 
mari ca ale 
are în 
tialelor 
cuțiilor 
blicației 
convinge 
mai vorbim de 
buna" 
care,

de faimosul plan 
literaturii române 
I. Negoițescu care

„Familiei" 
vedere calitatea 
beletristice, 
purtate 
de la 
lesne

și cine 
mate- 

nivelul dis- 
în paginile pu- 

Bacău, se poate 
de aceasta. Nu 
reviste ca „Tri- 
„Contemporanul", 

au a-
sau

de-a lungul anilor, — _ 
dus o contribuție substanțială la 
promovarea literaturii românești 
și lansarea unor talente de pri
mă mărime.
„Cronica", 
din toamna 
miul său 
numele si 
anul 1968 
noscut.

Așadar, .
„contribuție deosebită" 
buie studiată.

Cît privește revista 
ea și-a instituit încă 

anului trecut pre- 
literar care-i poartă 
al cărui 
este, de

problema

laureat 
altfel,

C'l
mai

pe 
cu-

acea 
tre-

RIGORILE BUNULUI SIMȚ
De o bună bucată de vreme, 

notele revistei Tribuna sînt în
dreptate împotriva semnataru

lui cronicii literare din Cronica. 
Intr-unui din numerele trecute 
am menționat doar stilul >>buz- 
dugan" mînuit de semnatarii res
pectivelor note. De această dată, 
cu tot respectul pe care îl pur
tăm Tribunei, sîntem nevoiți să 
atragem atenția asupra unor ie
șiri care umbresc „discuția cal
mă, inteligentă, între oameni 
de bună credință", după cum o 
dorește Mircea Vaida, autorul u- 
nui articol, de la început și pînă 
la sfîrșit adevărată enciclope
die de grosolănie și vulgaritate. 
Regretăm că îl citim tocmai în 
Tribuna, publicație 
bișnuise altfel.

Precizăm, de la 
noi n-am î 
caz sensul articolelor din Scîn- 
teia (inclusiv cel semnat de 
Sorin Movileanu), așa cum se 
pare că l-au înțeles autorii res
pectivelor note, dar mai ales M. 
Vaida, care îndrăznește r'nn- 
ră interzicerea dreptului de 
publica unui tînăr critic. Pe ce 
motiv ? Printre altele, fiindcă a 
scăpat din vedere (într-un 
lanț), cîteva nume, sau t. 
menționat favorabil și 
nu a publicat... nici
Este oare semnatarul 

noastre singurul din 
presă care nu îndeplinește ulti
ma „condiție" ? Pe acest crite
riu ar trebui să-i punem sub 
semnul întrebării pe mulți din
tre criticii noștri tineri, 
siv 
în __
altor publicații sînt întotdeauna 
menționați criticii și scriitorii 
de la Iași ? Dacă articolul res-

care ne o-

că
înțeles nici într-un

început,

m. 
să cea- 

a

i bi- 
nu le-a 
că încă 
o carte, 
rubricii 
întreaga

inclu- 
pe Sorin Movileanu. Oare 

bilanțurile Tribunei sau ale

Vaida (care 
reaua credință, im- 

t_______ t , lașitatea, ignoranța
etc.), dacă i-am răspunde exac. 
cu expresiile lui, expresii cu 
stadiu î..’.’ J 
la piață decît în 
Dacă am încerca, 
iți de preopinient 
așa : dumneata M. 
ins de pripas", 
amestecat 
delor-, „i 
cistică", 
scris nimic", (chiar, ce carte co
losală ați semnat, stimate M.V.?, 
un oarecare ce „variază între 

rafinament", 
’ ‘ ‘ cc

ma-

îndelung mai de grabă 
* “i puolicistică. 

fi nevo- 
începem 

„tin 
sfanț mic

am 
să
V. ești 

„un
t în mărunțișul 'mone- 
,un aventurier în publi- 
un om ce „încă n-a

ce 
grosolănie (!) și 
care „nu va afla niciodată 
se întîmplă intr-adevăr în 
rile altitudini intelectuale", care 
„e prins in operă ca 
țarc, de unde pretinde

intr-un 
totuși 

să-l învețe pe cititor și pe au
tor", care „sub îndemnul 
reselor înguste se găsește 
rește- în 
turii" ț ' 
soi de 
urmă 
cînd oare M. 
de răbdarea 

n-aveți nici o teamă, ne oprim 
aici cu nefericita îndeletnicire 
de a vă transcrie expresiile de 
duioasă vulgaritate. N-aveți tea
mă, nu vă răspundem cu aceste 
„argumente", 
la epuizare 
voastră, ,, 
afara nu 
dar și în afara celor mai 
mentare norme dc dialog.

Dacă vreți să credeți că 
cu „blasfemii" pe 
din Cluj sau din 
n-aveți decît. Pînă

inte-
_ ____ _ . . fi~ 

‘ i afara criticii și litera- 
și de aceea preferă 
! lașitate"... Și 
ne-am întreba :

V., vei mai 
noastră 

ne

„un 
dacă la 

„Pînă 
abuzi

Nu, 
oprim

întrebuințate pînă 
de stiloul dumnea- 

,,argumente" ce sînt în 
numai a publicisticii, 

ele-

i ur- 
unii 
altă 

la 
vă a-

mărim 
autori 
parte, 
răsfoirea colecției noastre, 
mințim că nu numai poetul A. 
Rău ne-a onorat publicația, ci 
și V. Rebreanu, D. R. Popescu, 
Const. Cubleșan etc., (toți cu 
domiciliul la Cluj), că sîntem 
oricînd bucuroși de colaborarea 
lui Ion Oarcăsu, Ion Lungu, Al. 
Căprariu etc., deci, zbaterea 
dumneavoastră avocățească este 
inutilă. Nu, M. Vaida. nu avem 
„carnețel" cu simpatii 
patii, nu scoatem din 
prezentările unor cărți 
între timp, autorii lor 
mai sînt amici și nici 
drăznim să le criticăm 
celeași motive (așa cum 
bil vedeți prin

și anti- 
pagină 

fiindcă, 
nu ne 
nu în- 
din a- 
proba- 

anropiere). în
cercăm să ținem la distanță su-

DIN COTITE SI PAHARĂ
Primele luni ale anului sînt 

de obicei, Consacrate inventare- 
lor. Procedînd la cuvenita tota- 
lizare, unii critici s-au pome
nit. în 1969, cu minusuri la ca
pitolul „scandal"; ca atare, se 
impuneau urgente recuperări — 
fie ele și ilicite. Ecourile 
cu „planul" istoriei 
turii române propus de 
goițescu fiind de acum 
trebuia altceva. Ce ? 
doar nu o lucrare 
ceva necesită timp, 
rit critic, 
simplu este 
toda
Pe _ ,
fel de șef al Comisiei de redac
tare a planurilor) înfățișînd ci
titorilor • —
plan al unei... eventuale 
clopedii
Doar-doar s-o îndura cineva să-1 
ia din nou în seamă ! Bineîn
țeles că noul plan, teribilist ca 
și precedentul, este î 
un text explicativ. _____,__
întîmplare : „Oricît 
de conform cu „legile1 
sonet de Mihai Codreanu va ră
mîne pururi în afara artei..." 
Bravo ! Noi, Ion Negoițescu 
I-iul, după ce am încercat să-1 
izgonim pe Labiș din literatură, 
încercăm să-1 scoatem și pe Mi
hai Codreanu, utilizînd aceleași 
argumente sublime, dar absente 
cu desăvîrșire. Cît despre „Co
lectivul de redactare" propus de 
I. N. (și în care s-a autoinclus, 
fără pic de jenă, același I. N.), 
înserat în coada articolului din 
,,Tomis" cu scopul evident de a 
gîdila sensibilitatea unuia sau 
altuia, tare ne temem că (știind 
bine afinitățile existente) respec
tivul grup de critici ar putea 
fi mai degrabă însărcinat cu 
zidirea turnului Babei !

Oricum, 
meni nu 
în serios 
goițescu, 
luat în seamă acela care ar tot 

_ volum
de versuri, doar sumarul cărții. 
Oricît de abracadabrant, șocant, 
voit scandalos, rămîne ceea 
este : un biet sumar.

șotiei 
litera- 

I. Ne
stinse, 

Doamne, 
serioasă; așa 
muncă, spi- 

discernămînt. Mai 
să se încerce me- 

veche : planul. Și iată-1 
I. Negoițescu (devenit un

revistei ,,Tomis" un 
„Enci- 

a literaturii române".

însoțit deW
Cităm, la ▼ 

de perfect, . 
' sale, un

sîntem siguri că ni- 
mai este dispus să ia 
planurile lui I. Ne- 

așa cum nu poate fi

prezenta, în locul unui

ce

N. IRIMESCU

RADIOTELEVIZIUNEA ROMÂNĂ
organizează:
in orașul IAȘI

Duminică, 16 februarie 1969, ora 19 în sala 
Casei de cultură a tineretului și studenților 

un concurs radiodifuzat

CINE ȘTIE CIȘTIGĂ
participă concurenți din orașul Iași

Temele :
Vasile Alecsandri — dramaturg 
Ion Creangă ■— viața și opera 
Zboruri celebre
Ludwig van Beethoven 
lașul contemporan 
O seară la Union

LIMITELE „WEMBLEY“ ului
In legătură cu articolul „Mă tem", apărut in numărul 4/1969 al 

revistei noastre, am primit următoarea scrisoare din partea lu. 
Nicolae Soare, crainicul—reporter care a transmis de la Londra 
meciul Anglia—România :

★
Ca unul care am fost martor ocular al meciului de la Londra, 

pus în contact direct cu întreaga atmosferă locală dinaintea, din 
timpul și de după consumarea partidei, deci aflat în cadrul pro
priu acestei întîlniri, socot drept o mare eroare extinderea, fie 
ea calculată sau numai euforică, a limitelor reale ale „egalului* 
de pe Wembley. Acest evident păcat, în care primul a căzut în- 
trucîtva chiar subsemnatul, incapabil în timpul relatării . meciu
lui de a se desprinde de farmecul intrinsec al rezultatului, a dat 
și continuă să dea tîrcoale multora dintre noi. Cea dintîi „victi
mă" a sa — și cred că aceasta trebuie să îngrijoreze cel mai 
mult — a fost antrenorul echipei naționale, profesorul Angelo Ni- 
culescu care, se pare, a reținut din amicalul cu echipa Angliei 
doar elementul ce-i poate servi domniei-sale. Cunoscînd mai în
deaproape împrejurările jocului de pe Wembley, apreciez fraza 
sa din încheierea comentariului filmului prezentat de televiziune 
drept o interpretare proprie, strict personală, imputabilă cel puțin 
prin faptul că denaturează esența reală a acelor 90 de minute de 
întrecere sportivă și, dacă vreți mai exact, anulează factorul sau 
factorii determinanți ai rezultatului.

Trecînd peste reacțiile critice ale ziariștilor englezi referitoar3 
la evoluția echipei lor, ignorînd chiar faptul că de la cîștigarea 
cupei Jules Rimet, formația lui Alf Ramsey dă continui semne 
de slăbiciune, trebuie să recunoaștem totuși, că un meci cu en
glezii pe Wembley prezintă dificultăți reale pentru oricare dintre 
reprezentativele naționale. Cu atît mai mult, de ce să n-o recu
noaștem, pentru echipa de fotbal a României, stăpînită mereu de 
complexele jocurilor „în deplasare". Aceste complexe au existat, 
fiți siguri, și pe Wembley, numai că, spre infinita noastră satis

facție. de astă dată ele s-au năruit, dar nu în fața vreunei tactici 
savant elaborate în camerele ^otelului său în vestiare, nici în fața 
conștiinței unei valori proprii superioare celei a fotbalului en
glez (pentru că despre așa ceva nici nu poate fi vorba), ci în 
fata unor însușiri sufletești — caracteristice mai cu seamă tine
reții — fără de care într-o întrecere sportivă ești pierdut : notă
rii ea, voința, îndrăzneala, abnegația, spiritul camaraderesc, mani
festate poate diferit de către cei 11 în timpul jocului, dar asam
blate minunat de sublimul românesc prezent la 15 ianuarie pe 
Wembley — ECHIPA. Și cred că tocmai datorită acestui lucru 
s-a trecut prea ușor peste imperfecțiunile de natură tehnică ale 
reprezentativei și. ceea ce e mai periculos, uităm de penuria mij
loacelor tehnice prezentă în rîndul majorității covîrșitoare a fot
baliștilor noștri.

Trebuie cu necesitate înțeles că rezultatul jocului de la Londra, 
(ca și cel de la Liege dealtfel) nu schimbă datele problemei exis
tente pînă la el. Avem datoria să-1 apreciem și să-1 menținem 
exact în limitele impuse de bunul simț al recunoașterii condiții
lor precise care l-au determinat, inclusiv al aceleia că tinerețea 
într-adevăr uimitoare a reprezentativei s-a datorat unor împreju
rări de moment (indisponibilitatea unor „vîrstnici") și nu s-a năs
cut ăintr-o preocupare consecventă în acest sens.

Reprezentanții „noului val" din fotbalul românesc aliniați pe 
Wembley mai mult datorită șansei, au jucat fără să poarte pe 
umeri povara grea ca plumbul a unor eșecuri mari anterioare. 
Dar, ca să citez din articolul apărut în „Cronica", acordînd „Ce
zarului ce-i aparține", refuz în același timp să cred că la Atena 
sau Lausanne nu va fi mai greu ca la Londra. Și deoarece știu 
că, de pildă, un Gornea socotește, după meciul cu Anglia, că o 
convorbire cu un gazetar român nu poate avea alt rezultat de
cît... știrbirea prestigiului și valorii sale ; deoarece, după același 
meci cu Anglia, am văzut că vanitatea unora, și subiectivismul 
altora s-au lăsat prea ușor descătușate, încercînd să se dea ega
lității de pe Wembley — reală dar nu și profundă — alte sem
nificații decît acelea ce-i aparțin, mă tem. la rîndu-mi. că fru
moasa seară de pe stadionul londonez se poate repercuta nedorit a- 
supra fotbalului nostru tocmai acum în preajma unor întîlniri 
hotărîtoare, cînd el are o nevoie mai mare ca oricînd de înțe
lepciune, seriozitate, putere de stăpînire și de discernămînt și 
mai cu seamă de seriozitate din partea tuturor celor ce-1 slu
jesc.

f

Nicolae Soare
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BACH Șl INSUCCESUL * STUDIUL ISTORIEI ARTEI * 
O DISCIPLINA FACULTATIVA? * APARAT ADMI
NISTRATIV MARE Șl BENEFICII ZERO * MONUMEN
TALITATEA UNUI STAS * RAPORTUL INSUCCES- 
FALSA VALOARE.

Reluînd o temă dezbătută 
intr-un anterior număr al revis
tei noastre șl anume „succes șl 
valoare”, ne-am propus în pre
zenta pagină să ne oprim asu
pra unor particulare aspecte a- 
le raportului succes și insuc
ces, ambele în funcție de pu
blicul care le consfințește. De 
data aceasta, la discuții par
ticipă răspunzînd invitației 
noastre: GEORGE ZAHARES- 
CU, directorul Operei de 
Stat din Iași, prof. GEORGE 
PASCU, muzicolog, TEOFIL 
VÎLCU, actor al Teatrului 
Național „Vasile Alecsandri”, 
FRANCISC BARTOK, pictor, 
DAN SPĂTARU, solist de mu
zică ușoară și dr. PETRE STOI- 
CESCU.

Red.: Considerind cu totul 
îndreptățită afirmația făcută in 
numărul trecut al revistei 
de prof. dr. docent Const. Cio- 
praga, potrivit căreia valoarea 
neratificată de nimeni ar ii 
un non-sens, să ne ocupăm de 
modalitățile de ratificare a 
valorii și de sancționare a 
falsei valori.

P. Stoicescu: Intrucît sînt 
prezent aici în calitate de ci
titor, spectator sau dacă vreți, 
modest consumator de artă, 
trebuie să recunosc faptul că 
pentru ratificarea valorii o 
magistratură de secole o exer
cită publicul. Atît doar că, în 

. . mul timp, a început să se 
vorbească, în afara succesului 
de public, de unul de stimă. 
- — s-ar zice, publictil a ră
mas doar cu jumătate de în- 
WsHhvă. referitoare la un fel 

iantă dintre public și 
oa «rm&e succes.

T. Vtlcw : Mă întreb dacă 
«kS w succes de stimă. Per- 
sooeL lacka să cred că e vor
ba. ■mi devvbă. de o specu
lație pro dcao...

F. Bartate Succesul presupu
ne întotdeuzsa o participare 
foark? largă a pubGcului. Cu 

cit participarea este mai lar
gă, cu atît mai mare este suc
cesul. Dar nu întotdeauna și 
valoarea. Personal, mă îndoiesc 
de valoarea pînzelor lui Mirea 
(cel cu „Vîrful cu dor") care 
avea un mare succes la vre
mea sa, la fel ca un Tonitza 
sau Luchian, dacă nu mai 
mare.

P. Stoicescu: Valorile nu 
există decît IN, PRIN și PEN
TRU societate, sensul lor po
zitiv sau negativ trebuie le
gat in ultimă instanță de le
gile progresului social, de mă
sura in care ele exprimă 
obiectiv esența umană în ceea 
ce are ea autentic. L-am citat 
pe Ion Pascadi.

T. Vîlcu: Succesul pentru 
un actor înseamnă o verifi
care a ceea ce face. Un spec
tacol nu rezistă timpului, un 
succes — da.

G. Pascu: Depinde de succes 
La concertele simfonice, soliș
tii cîntă, la cererea publicului, 
asa-numitele „bis"-uri. Ele sînt 
solicitate fie după o piesă care 
a entuziasmat — Concert de 
Paganini, de Liszt sau de Ceai- 
covski — fie după o piesă mai 
puțin accesibilă — Concertul 
de Șostakovici, de Alban Berg 
sau de alt autor contemporan. 
In, acest din urmă caz, „bis"-ul 
este cerut în speranța ascultării 
unei piese accesibile. Bis- 
urile se repelă, pînă ce inter
pretul cîntă o fugă de Bach, 
fapt care „taie pofta" 
de noi suplimente.

Merită Bach oare asemenea 
soartă?

Red.: E un fel de fals insuc
ces! Cu totul neconcludent 
pentru valoarea vizată.

G. Pascu- La concertele for
mației de muzică ușoară „Ro
șu și Negru", sala Casei Tine
retului geme de lume. La 
concertele orchestrei de ca
meră, în nu știu care sala 
a Filarmonicii, alegi locul în 

voie! In sfîrșit, referitor la 
relativitatea succesului și in
succesului, aș aminti faptul că 
„Povestea unui soldat" de 
Stravinski n-a putut rezista, la 
Iași mai mult de patru spec
tacole.

G. Zaharescu: Tov. prof. 
George Pascu relevă un fapt 
real sau mai bine zis un șir 
de fapte reale. îmi pun, ca și 
atîția alții, o întrebare fireas
că: care sînt cauzele ? Unii 
dau vina pe spiritul epocii, 
alții — pe trecutul război 
mondial, cu nedoritele lui ur
mări și psihoze. Stratificarea 
populației urbane în condiții 
noi, pretinde, de asemenea, 
o mai susținută acțiune de e- 
ducare a gustului artistic. Exis
tă și susținători — și chiar 
multi la număr — care socotesc 
că destinderea trebuie să joace 
un mare rol în viata omului 
secolului XX, preocupat con
tinuu de răspunderi și de re
zolvarea unor probleme majo
re, — și ca atare ar fi normal 
ca emisiunile de muzică dis
tractivei cele de sport, fil
me de aventuri, să fie căutate 
și preferate. Nu de mult, într-o 
dezbatere pe tema atragerii 
spectatorilor către spectacole
le de teatru și operă, am auzit 
glasuri care susțineau teoria lip
sei de timp. Elevii nu au timp, 
studenții nu au timp, intelec
tualii la fel etc. O altă opinie, 
este cea a saturării individului 
de numărul mare de solicitări 
la care este supus deopotrivă 
de reprezentațiile de teatru, o- 
peră,, concerte, filme, de pro
grame de televiziune etc. Și 
... cum e firesc uneori, își 
spune cuvîntul și comoditatea, 
fie că este fizică, fie că este 
spirituală.

D. Spătaru: Televiziunea a 
înghițit tot (dacă se poate 
spune așa). Stînd acasă, poți 
vedea un program pînă acum 
destul de bun și de variat. Așa 
se explică și lipsa spectato

rilor de la manifestațiile spor
tive.

Red.: Dar nu și lipsa spiri
tului critic în considerarea 
spectacolelor vizionate.

G. Pascu: Să exemplificăm: 
după un concert simfonic 
(dacă a fost ascultat cumva din 
politețe) — tăcere. După un 
meci de fotbal, discuții aprin
se, cu etalări de teorii, cu o 
uimitoare demonstrație și cu 
lux de amănunte privind minu
tele, golaverajul, clasamentul

incomprehensiunea cu 
a fost primită Simfonia

Să nu uităm că

etc...
Red.: De remarcat, totuși, 

faptul că numărul spectatorilor 
de cinema a scăzut, pe glob, 
de la 400.000.000 la 2.200.000. 
iar al celor care frecventează 
sălile de concert s-a redus, in 
Apus, cu 40%. Drept cauză 
este indicată extinderea rețelei 
de televiziune.

p Stoicescu: N-aș vrea s 
far abuz de citate, dar in pro
blema relațiilor artăP“^ 
reținut părerea exprimată 
cent de Lucian Giurchescu- De 
altfel dilema dacă adeziunea 

d“s dfteriu valoric, continuă 
să preocupe pe multi- E 9reu de c<m«p,iri teatrul sau cine
matograful. zicea el, fără aud 
toriu. După cum nu putem u 
ta că o serie de piese, de 
„viziuni" creatoare sau inter
pretative se impun cu oare
care dificultate- Totuși n-axem 
dreptul să ne rezumăm la a- 
ceste două aspecte care ignoră 
esențialul și anume ca „atrac- 
tiozitatea- ncronfOrmlnh^2t 
cu frivolul- este o problemă 
de educație, de perseverenta 
de plan de acțiune. Altfel cum 
ne-am explica succesul de pu
blic al lui Cehov. reputat ca di
ficil si neatrăoătoi sau al ..absur
dului' Ionescuî Programarea 
in timp a unor lucrări cu un 
grad de dificultuozitate cres- 
cindă aduce pe spectator la un 
alt nivel de pretenții, la o alta 
treaptă de înțelegere.

G. Pascu: Dacă e să mă re
fer la muzică, prea se vorbeș
te de insuccesele lui Beethoven 
și de incomprehensiunea cu 
care a fost primită Simfonia 
lX-a. La fel și despre operele 
wagneriene. Să nu uităm că 
atît Beethoven cît și Wagner 
au avut satisfacția de a-și ve
dea operele lor triumfînd. Ce ne 
facem cu acei compozitori care 
scriu în vederea unui succes 
deplin în secolul XXI?

G. Zaharescu: Privind pro
blema pusă în discuție de pe 
pozițiile omului care se ocupă 
în mod profesionist cu arta, 
trebuie să afirm că în cazul 
ei, ca și în totalitatea dome
niilor de activitate spirituală, 
este absolut necesară o școlari
zare, o inițiere și o formare 
metodică a gustului adevărat 
artistic. Ce serviciu au adus 
societății noastre acei ..reor
ganizatori' ai procesului de 
invătămint care, in urmă cu 
ani de zile, au considerat că 
muzica și desenul sînt disci
pline inutile, și ca atare le-au 
scos din planurile de învătă- 
mînt ale școlilor cu profil ge
neral ? Ce serviciu aduc acei 
îndrumători din cadrul Minis
terului Invătămintului. care 
mai consideră și astăzi drept 
facultative disciplinele care se 
ccupă. cu studiul istoriei artei 
chiar in unele institute de pro
fil artistic? De ce să ne mirăm 
atunci cind auzim risete tn 
fata unei pînze care nu urmă
rește anatomic realitatea foto
grafică, de ce să ne indignăm 
atunci cind sălile sînt goale 
sau aproape goale cînd se 
cîntă un Alban Berg sau un 
Șostakovici? Unde s-au format 
germenii intelegerii artei con
temporane, în ce organisme și 
în ce moduri, clădindu-se me
todic (etapă după etapă) trepte 
de înțelegere, din curent în 
curent, din metodă în metodă, 
din stil în stiL din epocă în 
epocă pînă în zilele noastre 
sau anticipînd epoca noastră^

F. Bartok: Pictura nu este 
literatură. Nu povestește. Să 
nu confundăm valoarea unei 
lucrări de pictură cu nostalgii
le noastre după

T. Vîlcu.- Nu 
tinde publicului 
instruire, dacă 

satul natal.
îi putem pre- 
foarte multă 

nu avei» noi 
înșine.. De aceea, dintotdeauna
s-a cerut artiștilor o înaltă 
pregătire culturală și profesio
nală, pentru a putea răspunde 
cerințelor epocii în care au 
trăit.

D. Spătaru: Se vorbește de 
mult timp despre o clasă de 
muzică ușoară, care să active
ze sub egida Conservatorului. 
Zadarnic. La cursurile de spe
cializare, perfecționare, în alte 
țări sînt trimiși pînă și ospă

tari! Nu e rău, însă nici unul 
din cîntăreții de muzică ușoara 
din țara noastră nu s-a bucu
rat de un tratament similar. 
E adevărat, în ultimile trei luni 
s-a înființat un curs de per
fecționare. In ce privește con
curenta pe care muzica ușoară 
o face diferitelor arte, ar tre
bui căutată, în fond, cauza 
Pentru că, la urma urmei, exis
tă spectacole bune și proaste, 
distribuții foarte bune și me
diocre, spectatori buni și în
găduitori. cîntăreti buni și...? 
Aparat administrativ mare și 
beneficii zero!

G. Zaharescu : Nu mă nedu
merește de loc faptul că la 
concertele de muzică ușoară, 
sala Casei Tineretului din 
Iași, de pildă, geme de lume. 
De altfel, existența muzicii 
ușoare, subliniez — cînd este 
de calitate — trebuie recunos
cută ca o realitate obiectivă 
și ea poat(* fi la fel de bună 
ca și un concert al unei or
chestre de cameră. Probabil 
însă, și nu probabil, ci sigur 
— că pentru înțelegerea mu
zicii ușoare ..alfabetizarea" e 
mult mai simplă, la fel ca șl 
pentru fotbal, la fel ca șl 
pentru Westem-uri. îmi aduc 
aminte că încă 'lin primii ani 
de liceu am fost obligat să 
văd odată la două săptămîni 
un spectacol la Teatrul Natio- 
nal. Așa am făcut cunoștință 
cu marile capodopere ale re
pertoriului românesc și uni
versal. așa i-am cunoscut pe 
Vraca. Valentineanu, Storin, 
Aura Buzescu. Marioara Voi- 
culescu. Sonia Cluceru, Mihai 
Popescu, în neuitatele lor 
creații din piese clasice, ro
mânești si universale despre 
care discutam de asemenea 
obligatoriu cu profesorul de 
limba română. în săptămîna 
imediat următoare spectaco

lului vizionat. Asemenea ac
țiuni. la care ar trebui să ve
gheze deopotrivă instituțiile 

de învătămînt elementar mediu 
și superior și cele cu profil 
artistic, se cer continuate, 
amplificate pe fondul noilor 
realități sociale existente în 
țara noastră.

T.Vîlcu: Mărturisesc că șl 
noi am vrea să fim prezentl 
peste ani în memoria tinerilor 
de pe aceleași bănci. La aceasta 
contribuie, desigur, succesul. 
Dar stau și mă întreb: dacă 
fac un lucru de certă valoare 
și publicul nu reacționează, nu 
înseamnă că uneori pentru 
succes e nevoie de concesii 
fată de un gust mai puțin 
evoluat ? După părerea mea, 
trebuie ca întreg mecanismul 
angrenat în formarera conști
inței etice și estetice a publi
cului să funcționeze perfect. 
Spectacolul „Galileo Galilei" 
este socotit de specialiști — 
ai noștri și străini — ca O 

realizare de înaltă tinută artis
tică. Se întîmplă însă ca pu
blicul. mai ales ce! tînăr, să 
nu recepționeze decît fabu
lația. F. Bartok: Ar fi, totuși, 
ceva de spus șl despre spe
cialiști Despre anumiți spe
cialiști. La noi, evaluarea 
unei lucrări de artă se face 
după un STAS pus la punct 
de un regretat sculptor (sculp
torii îl regretă numai pentru 
asta). O lucrare de sculptură, 
sore exemplu: dacă lucrarea 
are o înălțime de peste doi 
metri, se consideră monumen
tală (parcă n-ar exista oameni 
ce depășesc această înălțime) 
și intră la capitolul artă monu
mentală. care începe de la o 
anumită sumă în sus fată de 
celelalte genuri. Deci monu
mental Înseamnă după STAS 
o anumită înălțime fizică. 
Unde integrăm atunci statu
etele de Tanacra. care sînt 
mal monumentale decît multe 
din statuile ce împodobesc 
nietele publice ? Monumental 
înseamnă o anume dimensiune 
interioară, spirituală, morală 
a lucrării șl nicidecum aspec
tul exterior, dimensionat în 
metri.

Și altă problemă. Criticii, 
care ar trebui să fie niște 
mediatori între artist și pu
blic. dau loc de multe ori la 
confuzii și mai mari. îndrăz
nesc să-i grupez în două mari 
categorii (de ce n-am îndrăzni 
să categorisim și noi, cînd el 
o fac cu atîta ușurință): pri- 
cepuți și nepricenuți. Prima 
categorie n-o discutăm, chiar 
dacă este vorba si aici de o 
anume subiectivitate. Cea de 
a doua cuprinde două feluri 
de critici: diplomați șl aven
turieri. Diplomații sînt cînd 
apărătorii cei mai înfocați al 
artistului, cînd vorbesc „în 
numele" celui mai exigent pu

blic. După caz. Aventurierul 
se aruncă cu ochii închiși îna
inte, fie ce-o fi. Face asta din 
dorința de a fi primul care a 
descoperit adevăratele valori. 
Dacă s-a înșelat, s-a înșelat! 
Dar publicul, publicul neavizat 
nu știe acest lucru și așteaptă 
sfaturi părintești.

Despre importanța unei 
„cronici bine scrise", ilus

tratoare de valori într-o ex
poziție, nu este nevoie să spun 
decît atît că sîntem felicitați 
deobîcel după apariția ei. Pu
blicul stupefiat se uită Ia noi 
ca la moaștele sfintei Ursula.

Red. Putem, dar, spune că 
există foarte multe mijloace 
de a face succes și foarte pu
ține de a sancționa insuccesul

P. Stoicescu: Mai ales în 
muzica ușoară.

D. Spătaru : De ce la spec
tacolele de muzică ușoară sînt 
spectatori ? De ce acest gen 
„ușor", așa cum spun mulțl 
absolvenți de conservator 
este adulat de public < Credeți 
că tofi cîntăreții sînt maimu
țoi inculți ? Dacă-1 așa, 
înseamnă că jigniți prin ei pe 
toti acei care vin să-i vadă. 
Gîndiți-vă numai Ia succesul 
pe care-1 va avea festivalul 
de la Brașov, în martie. Poate 
că, de astă dată, concurent’! 
vor ști din timp ce profil 
are festivalul — poezie, șan- 
sonete, cîntat în stil urlatore, 
noate se va cunoaște și lista 
concurenților... 0 precizare i
voi juca într-un film, tot de 
gen „ușor", o comedie mu
zicală, coproducție româno- 
sovietică.

Voi veni la teatru, dar eu 
nu sînt toti...

G. Zaharescu: Privind pro
blema numai dintr-un singur 
unghi am putea trage concluzii 
eronate. Este necesar să ară
tăm că tot mai dese ori va
loarea creațiilor unor Insti
tuții de spectacole este com
parată cu cea a unor strălu
cit! interpret! pe care discul, 
magnetofonul, televiziunea 
sau filmul o pune la dispo
ziția omului contemporan. 
Iată deci că apariția acestor 
temuti concurentt pe care 
tehnica secolului XX îi furni
zează aproape fiecărui indi
vid al societății, pune într-o 
nouă lumină noțiunea de va
loare, privită comparativ. Și, 
să nu fim ipocrit! uneori au 
și spectatorii dreptate.

Consider deci că pentru a 
obține valoarea în' actul artis
tic este absolut necesară cul
tura. Pentru ca această va
loare să, aibă succes, este 
deasemeni absolut necesară 
cultura celor care consfin
țesc succesul.

T. Vîlcu: Si spiritul A» 
discernămînt care să permită 
cunoașterea și respectarea ri
gorilor nu numai ale succe
sului, ci șl ale insuccesului. 
Insucces care să sancționeze 
falsa valoare, col puțin în 
aceeași măsură In care succe
sul sancționează valorile au
tentice. Atunci nu s-ar mal 
juca cu atîta seninătate spec
tacole proaste, nu s-ar mai 
tipări cu atîta ușurință pagini 
de literatură moderhist-epigo- 
nlce, nu s-ar mai crea această 
derută a publicului în fața 
unui act de artă mistificat șl 
a unor sofisticate ’ cronici de 
artă, care din snobism evită 
să-șl exprime tranșant punc
tul de vedere.

P. Stoicesu: Tolstoi nota 
cîndva în jurnalul său: 
Goethe, Shakespeare, tot 
ce este semnat de ei este con
siderat bun și ne trudim să 
găsim frumosul în lucruri 
proaste, ratate, cu riscul de 
a dăuna astfel bunului gust. 
Toate aceste mari talente, 
Goethe, Shakespeare, Beet
hoven, Michelangelo au creat, 
pe lingă opere frumoase, lu
cruri nu numai mediocre, ci 
de-a dreptul îngrozitoare." 
Poate că Tolstoi exagera oare
cum, dar discern ămtntul lu
cid trebuie să fucțione-ze fără 
intermitență sau derogări pe 
bază de celebritate, seculară 
sau foarte temporară. Spiri
tul critic trebuie să se exer
seze continuu, pentru că, după 
cum spunea Tudor Vianu, 
„pulberea impresiilor se fi
xează numai prin cimentul 
gindirii."

Red. : Așadar, raportul suc- 
ces-valoare impune în egală 
măsură perfecta funcționare 
a raportului insicces-nonva- 
loare (sau falsă valoare). Este 
singura concluzie posibilă. 
Pentru a i se restitui publicului 
întreaga sa învestitură.

Sergiu Teodorovici



interviu cuCornelia lonescu
...IN ATELIERUL pictoru

lui Corneliu lonescu, preșe
dintele filialei din Iași a 
Uniunii artiștilor plastici :

asculta piesa „Vinovatul" dc 
Ion Băieșu, un serial intitu
lat ,,Donna Alba", după Gib 
Mihăiescu, apoi piesele „Po
dul lui Albert" de Tom Sto- 
jard, Cabanierul" de Dan 
Tărchilă, „Un reportaj sen
zațional" de A. Guleașki (R.
P. Bulgaria). Totodată vor 
fi reluate înregistrări mai 

vechi, devenite celebre, în
tre care „Maria Stuart" de 
Schiller, „învierea" după 
Tolstoi, „Inșir’te măraărite!" 
de Victor Eftimiu, ,,O scri
soare pierdută", ..O noapte 
furtunoasă" și „Năpasta" de 
I. L. Caragiale.

— Se vorbește de o expo
ziție colectivă ieșeană la 
București...

— E adevărat. De multă 
vreme, filiala noastră se 
străduiește să-și prezinte ar
tiștii în fața publicului bucu- 
reștean, public exigent, bun 
cunoscător al manifestărilor 
plastice. Este vorba acum de 
o expoziție colectivă, la sala 
Dalles, pe care intenționăm 
s-o deschidem în 11 martie.

— Cred că nu e vorba 
doar de o ambiție... admi- 
nistrativ-geografică.

— Evident. Plastica ieșea
nă a fost destul de bine re
prezentată în acest an la 
Bienala pe țară, de la Dalles. 
Masa rotundă organizată nu 
de mult de Scînteia, apoi 
articolele din revistele Con
temporanul și România lite
rară. televiziunea, precum 
și alte publicații au subliniat 
în mod deosebit revirimen
tul plastic ieșean, găsind ar
tei plastice de aici valențe 
peste care s-a trecut adesea 
cu ușurință, în ultimii ani.

scrisoare

— Credeți că } expoziția 
poate face cunoscută o a- 
nume personalitate a artei 
plastice ieșene ?

— Artiștii noștri își des
fășoară activitatea în una 
din cele mai interesante zone 
artistice din țară, acolo unde 
se întîlnesc fericit folclorul 
milenar, măiastră frescă a 
vechilor biserici, monumen
tele precum și tradiția de 
aur a plasticii culte, a unui 
Pallady, de pildă, sau Ște
fan Dimitrescu sau Tonitza. 
Vrem, prin munca noastră, 
să întregim acest fond de 
aur, să-i aducem noi tării și 
noi semnificații, izvorîte din 
gîndul nostru pentru tot 
ceea ce înfăptuiește azi o- 
mul societății socialiste, pen
tru cinstirea și pentru, de ce 
nu am spune-o, pentru des
fătarea lui deplină. Cred că 
în această strădanie de îm
plinire a unei tradiții cu 
specific foarte viguros si 
distinct, în pasiunea de a 
revela viața nouă a societă
ții noastre trebuie să găsim 
personalitatea noii creații 
plastice ieșene. Și cred că 
expoziția de la Dalles va 
confirma ceea ce cu adevă
rat reprezintă nota de dis
tincție a acestei creații.

— Ce criteriu de selecție 
a lucrărilor se va avea în 
vedere ?

— Considerăm că fiecare 
artist trebuie să fie în mă
sură să știe ce lucrare îl 
reprezintă cu adevărat, așa 
că cel mai bun criteriu este 
cel al... autojurizării. Vom 
prezenta la București circa 
100 de lucrări, de toate ge
nurile. aparțlnînd unui nu
măr de peste 30 de artiști.

— O cifră care va fi, spe
răm, probantă. Succes !

G. V.

PAUL. STRATILAT, regi
zor specializat în teatrul ra
diofonic, a realizat, nu de 
mult, la Iași, un „spectacol" 
pentru radio cu una din co
mediile lui Labiche — „Praf 
în ochi", interpretată de ac
tori ai Teatrului Național. 
Cu acest prilej am aflat de 
la artistul emerit Paul Stră
mut programul teatrului ra
diofonic pe o perioadă mai 
întinsă. Astfel, vom putea

De la eleva Vrânceanu E- 
lena din Suceava am primit 
următoarea scrisoare :

..Există se pare, în pagi
nile revistei „Cinema" o 
căutare plină de fervoare 
pentru un cit mai plastic și 
mai dezinvolt limbaj al cro
nicilor cinematografice. In
tenție bună care, uneori, 
duce la rezultate discutabi
le. Pentru că de la această 
preocupare normală se ajun
ge la situația anormală a u- 
nor înșiruiri de prețiozități, 
expresii șocante și chiar mo
dalități grafice mimate co
pilărește de la un semnatar 
la altul.

Cîteva citate : „Nu pot să 
nu fiu pentru acest film ca 
o lamă sub microscop, o 
lamă pe care mișună mi
crobii (s.n.) neînțelegerii, ai 
plictisului...". Sau : „căci, în- 
tr-o sală de judecată, se 
joacă, în eprubetă, cam tot 
ce trece prin om (s.n.) și o- 
menire". Nu-i de mirare că 
în alt loc ni se vorbește 
despre un film „care-țl tre
ce mal întîi prin stomac — 
rînză se zice pe la noi — 
apoi prin ficat și la urmă 
se cuibărește în creier"...

Și-atuncl, bineînțeles că 
„In timpurile noastre pline 
de violențe gratuite, de zgo
mot de motor și miros de 
benzină, „Profesioniștii" e 
„o insulă în care ești lăsat 
să visezi la timpurile ade
vărate (s.n.) în care un băr
bat era un bărbat și nu un 
erou de film, așa cum (fiți 
atenții n.r.) un cal era un 
cal și nu un animal între
buințat în western-uri. La 
timpurile în care curajul, 
eroismul și puterea aveau 
miros de praf, de sînge și 
de sudoare. La timpurile în 
care viața șl moartea aveau 
același preț și costau amîn- 
două foarte scump".

Revista Cinema costă 5 lei, 
iar citatele de acest fel a- 
bundă. Aș fi trimis scrisoa
rea direct revistei cu pri
cina, dar parcă are mai mare 
ecou într-o altă publicație. 
Sînteți amabili să mi-o pu
blicați ?“

N. R. Da.

DRAMATURGI IEȘENI CON
TEMPORANI se intitulează 

antologia de teatru pe care 
o are gata de tipar Casa 
județeană a creației popu
lare. Urmtnd „ Antologiei de 
poezie" și culegerilor „Legen
de din Moldova" și „Lumină 
de martie", această carte va 
cuprinde cele mai reprezen
tative piese de teatru scrise 
de Andi AnClrieș, Stelian 
Baboi, Mircea-Radu Iacoban, 
Nelu lonescu, Ștefan Oprea, 
Sergiu Teodorovici, George 
Vasilescu ș.a.

Totodată, mai mulți spe
cialiști lucrează la cîteva 
studii de proporții ca : „Por
tul popular în județul Iași", 
„Monografia folclorică a ju
dețului Iași" (in patru vo
lume), monografiile comune
lor Ruglnoasa și Cotnari etc. 
Se proiectează, de asemenea, 
o „Antologie a prozei ie
șene contemporane".

FESTIVALUL Internațional 
de artă contemporană de la 
Royan a ajuns la a șasea 
ediție. Anul acesta, el se va 
desfășura între 29 martie și 
4 aprilie, temele sale prin
cipale fiind „dansul" ți „I- 
talia". Programul Festivalu
lui se anunță deosebit de 
interesant. Șapte șefi de or
chestră șl mal mulți soliști 
din diferite țări vor inter
preta zece prime audiții în 
Franța, precum și partituri 
deosebite semnate de Mo
derna, Berio, Denisov, Xe
nakis ș. a. Printre ansam
blurile care își vor da con
cursul se numără : Acade
mia Filarmonica din Roma, 
formația Baletul secolutuî 
XX, Ansamblul Juilllard, Sex
tetul . Luca Marenzlo, pre
cum șl șase renumite forma
ții franceze.

Pentru acest Festival, Be- 
jart pregătește două specta
cole de balet inedite : unul 
fără muzică, Iar altul nu
mit „Nomos Alpha" cu mu
zică de Xenakis interpretată 
numai la violoncel.

O
ptimismul e in struc
tura noastră intimă ; 
sîntem optimiști pen
tru că sîntem un 
popor sănătos, inte

ligent și lucid, pentru că
știm precis de unde ve
nim și unde mergem,
pentru că știm ce avem de
făcut și cum trebuie să
facem. Este, de aceea, fi
resc ca în toate acțiunile 
noastre să fim animați de 
optimism, pentrucă — 
spunea acad. Valeriu Bo- 
loga — numai optimismul 
este creator. Am socotit 
deci normal ca la întreba
rea revistei „Cinema" 
(nr. 12/1968) : „Sînteți op
timiști pentru '69 între
bare adresată cineaștilor 
de la Buftea, să se răspun
dă afirmativ. Numai că a- 
firmativ răspund nu atît 
cineaștii, cit tot cei care 
Întreabă, ceea ce nu e toc
mai firesc. Și vom vedea 
îndată de ce.

întrebat asupra optimis
mului său pentru anul a- 
cesta, Petre Sălcudeanu 
răspunde foarte logic: 
„Timpul parcurs pînă a- 
cum — mă refer la ultimul 
an — implică în el și ter
meni care mi-ar da dreptuî 
să fiu optimist și termeni 
care mi-ar da dreptul 
să mă străduiesc să fiu 
optimist" (s.n.). Iar Alecu 
Ivan Ghilia: „Sînt prea 
proaspăt în studio pentru 
ca să-mi permit să fiu 
pesimist". Este Insă de a- 
cord cu ce a spus Sălcu
deanu. Horia Pătrașcu • 
„Destul de greu de afir
mat că aș fi, personal, op
timist".

Deci reprezentanții cine
aștilor de la Buftea, pre- 
zenți la masa rotundă a 
revistei „Cinema", nu slnt 
doldora de optimism cen
tru '69, nu sînt convinși că 
în acest an studiourile 
noastre vor face un salt 
calitativ surprinzător. Dar 
In tendința lor general op
timistă caută niște soluții, 
cred în niște talente și în 
niște măsuri organizatorice, 
care, probabil, vor da 
niște rezultate, dacă nu 1- 
mediate, cel puțin într-o 
perspectivă de cîțiva ani. 
Găsim justificată această 
atitudine a lor bazată pe 
cunoașterea faptelor și pe 
analiza lucidă a acestora. 
Este un fapt cît se poate 
de logic ca niște măsuri 
organizatorice să nu ducă 
pe loc la un salt substan
țial.

Revista „Cinema" însă se 
grăbește să tragă niște con
cluzii care, gazetărește, par 
justificate, dar analizate 
mal profund se dezvăluie 
ca pripite. „In concluzie 
sîntem optimiști — zice 
Cinema* — pentru că:

1. Avem încredere în ta
lentele care s-au apropiat 
sau sînt pe cale să se a- 
propie de creația cinemato
grafică.

Dar oare pînă acum n-am 
avut noi încredere în ta
lentele de la Buftea ? Nu 
am avut încredere în 
Francisc Munteanu pe ca
re l-am așteptat să facă 
opt filme din care niciunul 
nu este excelent ? Nu am 
avut încredere și în cei
lalți ? Dar dacă pînă acum 
ei nu ne-au dat decît filme 
modeste (cele bune fiind 
foarte rare), încrederea 
noastră mai poate fi un 
argument în susținerea u- 
nei concluzii ? Da, avem 
încredere în cei cîțiva ti
neri regizori care se anun
ță. Ei ar putea aduce o 
înviorare substanțială a 
creației noastre cinemato
grafice. Numai că (vai I) 
Petre Sălcudeanu zice că 
acești tineri vor fi ajutați 
de regizorii cu experiență. 
De ce ? Ca să-i rutinizeze 
de la început ? Am propu
ne să 11 se acorde acestor 
tineri toată încrederea și să 
fie lăsați să lucreze cu 
propriul lor cap. Numai ast
fel își vor putea arăta pro
pria personalitate. Poate, 
cine știe, vor fi avînd ceva 
nou de spus. E riscant să-i 
lăsăm singuri ? Să riscăm! 
Vom avea timp după aceea 
să-i aliniem la experiența 
destul de cuminte a celor 
deja afirmați.

2. „Credem că noul cli
mat de creație nu va ră- 
mîne doar o aparență, ci 
el se va concretiza în o- 
pere de artă reprezentati
ve".
Revista „Cinema" vorbeș

te, așa dar, de un nou cli
mat de creație, de o eta
pă nouă în cinematografia 
noastră. Am fi primii care 
am aplauda asemenea lu-
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cruri. Numai că avem im
presia că se confundă 
niște măsuri organizatorice
— care pot fi foarte bune
— cu climatul și cu etapa, 
termeni extrem de preten
țioși, dar, e drept, foarte 
necesari în mișcarea noas
tră cinematografică. Ca să 
vorbim de un climat nou. 
de o etapă nouă, ar tre
bui să ne sprijinim pe niș
te creații deosebite care 
să impună asemenea deli
mitări. Or noi, în speță re
vista „Cinema", întîi ho- 
tărîm că ne aflăm într-un 
climat de creație nou și a- 
poi așteptăm operele care 
să ne confirme hotărîrea. 
Este bine, chiar și foarte 
necesar, să discutăm ase
menea lucruri, să ne stră
duim a le determina, dar 
a le declara deja înfăptuite 
numai pentru că le-am dis
cutat și pentru că am luat 
cîteva măsuri organizato
rice, parcă e un semn de 
pripeală.

3. Vrem să credem că se 
va duce o luptă susținută 
împotriva mediocrității".

Am crezut și pînă acum, 
dar degeaba. Poate că a- 
nul acesta va fi altfel. Nu
mai că din planul de lu
cru al studiourilor se ve
de că cei care au făcut fil
me pînă acum, fac în con
tinuare. Atunci despre care 
mediocritate este vorba ?

4. „Considerăm că cine
matografia va reuși să-si 
impună un moment de lu
ciditate, de sinceritate, de 
analiză critică".

Ar fi absolut necesar și 
se pare că cei patru ci
neaști prezenți la masa ro
tundă a revistei sînt capa
bili de așa ceva. E poate 
singura din concluziile re
vistei care îi justifică op
timismul. Celelalte două, pe 
care nu le mai cităm, sînt 
de ordin organizatoric 
(cantitatea producției și 
drumul scenariilor spre 
platou).

Am fi preferat ca revis
ta „Cinema" să se oprească 
asupra citorva din ideile 
celor cu care a discutat 
și să invite la dezbaterea 
lor profundă. Iată de pildă 
ce spune Const. Stoiciu: 
„Zece-cinsprezece ani de 
cinematografie i-au inocu- 
culat spectatorului opinia

că filmul românesc faisiîi-4 
că". Sau Horia Pătrașcu : ' 
„Pînă acum s-a folosit 
acea apă de trandafiri In 
foarte multe ocazii și asta 
a dus la ratarea a nenu
mărate filme..." Peste ase
menea încercări de a pune 
în dezbatere probleme e- 
sențiale, revista trece cu 
ușurință, grăbită să tragă 
niște concluzii roze, care 
sînt departe de discuția 
purtată.

In ce ne privește, cre
dem că, tocmai pentru că 
sîntem optimiști în structu
ra noastră intimă, trebuie 
să punem în discuție ca
rențele fundamentale ale 
cinematografiei noastre, să 
încercăm a înțelege și a 
înlătura cauzele care ne-au 
făcut să batem pasul pe Ioc 
mai mulți ani, să încer
căm a găsi soluții eficien
te în locul simplelor de
clarații că ne aflăm într-o 
etapă nouă, că niște schim
bări de schemă au dus ime
diat Ia un nou climat de 
creație. A proceda după 
modelul revistei „Cinema" 
înseamnă a ne manifesta 
doar ca niște optimiști de 
suprafață, superficiali.

Credem cu toții în po- 
tențele creatoare ale po
porului, potențe care s-au 
manifestat și se manifestă 
atît de pregnant în toate 
celelalte arte și care se 
vor impune și In cinemato
grafie. Dar dacă vom aș
tepta să se Impună de la 
sine, vom avea mult de aș
teptat. Datoria noastră es
te să milităm neabătut 
pentru un cinematograf ro
mânesc corespunzător rea
lităților socialiste din țara 
noastră și care în același 
timp să poată sta alături 
de cele mai prestigioase 
școli naționale din lume. In 
acest scop, nu declarațiile 
șl concluziile pripit optimis
te ne vor ajuta, ci operati
vitatea analizei critice, în
crederea în regizorii tineri, 
apelul mai holărît Ia niș
te excelențl oameni de tea
tru (să ne amintim exem
plul cinematografului sue
dez), asigurarea competen
ței redacțiilor de scenarii, 
nejena de a învăța de Ia 
•cei care știu mat 'mult 
decît noi etc.. In acest sens, 
credem, trebuie înțeles 
optimismul nostru In ce 
privește cinematografia.

Ștefan Oprea

MUZICA

ROMÂNEASCĂ ASTĂZI DE LA RAPSODIE LA
Ideea creației a fost pentru G. Enescu o .idee fixă’. 

Marele artist declara: „M-am născut compozitor și din 
toate puterile m-am străduit întotdeauna să iubesc muzica 
și să încerc să compun’. De la început chiar, personali
tatea compozitorului își aiirmă originalitatea, primele lu
crări cuprind în germene acele trăsături care îi vor 
caracteriza întreaga creație și, totodată, vor însoți și în
druma evoluția școlii românești de compoziție, din primii 
ani ai veacului nostru și pînă astăzi. Stilul, modalitatea des
fășurării discursului muzical și semnificația acestuia capătă 
pecete enesciană încă de la .Poema română’ și Rapsodii. 
Acestea din urmă, mai ales, par a fi gestul creator al 
unui artist care, într-un mod fermecător și simplu, ocolind 
exoticul și, în același timp, epigonica aservire la citat 
reușește o perfectă sinteză între structurile cîntecului popu
lar românesc și limbajul muzical european. Dintr-odată, în
cercările timide ale înaintașilor sînt deiinite perfect și de
pășite cu o dezinvoltură și un meșteșug pentru care și 
astăzi Rapsodiile sînt prezente în programele unora din
tre cele mai reputate orchestre simfonice din lume. După 
acea suită-poem, opus 1, în care muzica este subordonată 
imaginilor poetice izvorînd din .cîteva impresii și amin
tiri din copilărie’, Rapsodiile aduc o muzică liberă, desfă
șurată după legile construcției și expresivității muzicale, 
exprimînd însă, generalizat, coordonate fundamentale, ale vieții 
poporului nostru : vitalitatea, optimismul robust — pe de o 
parte, lirismul, nostalgia plaiului moldovenesc, dorul -— pe 
de altă parte. Citind cînlecul popular, Enescu va demon
stra practic posibilitatea ideală de valorificare a folclorului 
și va conchide programatic încă din 1027 ; „Pentru prelucrări 
consider că cel mai reușit gen este cel rapsodic". Dar 
prevăzînd viitoarea dezvoltare a muzicii noastre, continuă : 
.In general, cred că școala românească se va impregna de

spiritul acestui folclor, fără intenția vădită de-a face operă 
brut românească’. Confirmarea acestui gen se află în ma
joritatea lucrărilor ulterioare Rapsodiilor.

In lucrările amintite mai sus — „Poema română', .Rap
sodia în la major" și „Rapsodia în re major’ — nu găsim 
doar un exemplu de măiestrită valorificare a folclorului 
ci și elemente care se vor afirma deplin în creațiile viitoare 
„Poema’ schițează, oarecum naiv, principii estetice realiste 
mai corect spus, anunță preocuparea constantă a c-z—z - 
zitorului pentru o muzică încărcată de semnificații, progra
matică chiar. Nu vom afla, ca o permanență, în cele BMf 
valoroase creații enesciene, nostalgia anilor ccr. - :.
expresia cea mai pură și elocventă a dragostei pe.-r.-_ 
musetile pămîntillui românesc și pentru ocrz* r
locuri? Din acest punct de vedere, al semn::.:::r ?ro
diile anticipează cei doi poli expresivi care vor coueasoa 
Întreaga încărcătură emoțional-atitudi.-alâ c zz*-e 
G Enescu și anume: optimismul autentic s 
cesiv-pompieresc, întruchipat în acea urzdd zz -ze-z- ± 
acel elan de încredere ce răzbate pînă și duz xiz ■ i :> r 
mai neliniștite și dramatice; lirismul --~zz z _ -- :3cr 
prin sinceritatea sa și pendularea £
realitate.

In privința tehnicii de convzr.e ze ~zt r: _ 
în primele sale lucrări, Enescu pre r i kmI Maitade BB* 
dismului, face și cele mai serioase Iwceiciri de pretarseae 
a cîntecului popular, optînd practic pentru ideec eă «ura
turile folclorului pot constitui puncte de plecare ie «Ba
zarea unor construcții muzicale de ardoare. Dar eâaar » 
faptul că din necesități expresive va modiBca mistaant 

semnificația unor melodii (din melodii cu o organimne ■t.tttm t —■
prie dansului în melodii cantabile ioseem-- t BB •



FRANZ KLINE „Zidul de la Shenandoah'

pictura 
americană

In Statele Unite ale Ameri
cii se manifestă mii de artiști 
și se practică tot felul de mo
dalități de expresie, se creează 
în diferite stiluri, de la un rea
lism legat de fenomenele 
vieții cotidiene la transfigu
rări poetice și la imagini le
gate de geometria plană ci 
de cea spațială. Se folosesc 
diferite materiale și se in
ventează noi tehnici — une
ori căutîndu-se în arta obiec
tuală sau în pop-artă de a 
desființa barierele dintre pic
tură și sculptură, de a se 
crea obiecte inspirate de 
produsele tehnologiei con
temporane, de vraja arhitec
turii avîntate în spațiu, de 
bunurile de larg consum.

Expoziția de pictură ameri
cană deschisă ‘ “
reprezintă — 
subliniat — o 
circa 100 picturi datorite u- 
nui număr de 
reprezentativi 
tendințe, alții 
proape toate 
tiști prezente 
bucură de răsunet nu numai 
tn S.U.A., dar și la expoziții
le internaționale de la Vene
ția, Sao-Paolo, Paris, Tokyo, 
Iar influenta unora se vădos 
te la unii pictori europeni ca 
Mathieu și alții care practi
că „action painting" — pic
tura gestică.

la București 
cum am mai 
selecție" de

19 artiști, unii 
pentru noii" 

mai puțin. A- 
numele de 
în expoziție

ar
ce

să nu se creadă însă că ac
tuala expoziție de la Bucu
rești cuprinde toate forțele 
reprezentative ale picturii a- 
mericane mai recente. Nici nu 

Ie putea cuprinde, dat Einâ 
marele lor număr, dar e Dine 
știut că ceea ce am văzut ia 
Dalles este legat de o anu
mită tematică Ș» de 
soluții, căutări. prcbJeme 
mai păru ai reprezentative. Rt- 
■ur.intim că tema -:xr- 
este Dispariția și recpani^- 
I mag inii in pictura azxrîcic. ‘ 
de după 1945. iar selecția s-a 
referit mai ales la unii r. *- 
tori. care nu mai date re» 
nimic sau aproape mm.: 
artei europene. Dimpo
trivă, unii reprezentata « 
pop-artei — CTCdțîC 
nă, curent promovat peste ■- 
cian — influențează ei ecua» 
pe unii artiști europeni, ca -i 
unele noi procedee, de pilda 
turnarea directă din bidon » 
vopselii pe pînza așternută 
pe podea — procedeu denii 
mit action painting, factură 
executată cu gesturi sau ri* 
rări rapide, uneori sp-ta-i 
sau lntimplătoare. alteori 
qtndită în prealabil.

Pînzele de proporții giganti
ce ale lui Jackson Pollock 
(1912—1956) folosesc acest 
nrccedeu al picturii gestic» 
acel „dripping* care ține rt«- 
miscarea mîinii și a trupului 
artistului. Dar la Pollock - 
rea mai de seamă personali
tate a noii picturi america: ", 
reprezentată în expoziție pri.i 
tr-un tablou caracteristic, da» 
do mici dimensiuni, deci dr 
un format mai puțin obișnuit 
artistului — noua tehnică nu 
este de Ioc întîmplătoare. Pe. 
llock se servește de arabes

curile sau Daiaajeaășal de fi
nii. de obicei curbe wz si 
Biio*se. de Aiente ai
cu vanMe pete katne eăe. spr«-

kkb. ce pure a corela 
drlal ca cceaaete sa cemL

Dacă, pentru unii, el a •- 
brs culmile abstracției, pentru 
arin vmunile sale sînt foii 
opșcifrabCe sau hzibile și *- 
pac ca smrfreu de culori »i 
nf.san. Deși tratate biduncr- 
«acoaL ~.~r~.«mle sale sugerea
ză ac-zm-me-a spațială si lie 
race ccKpozitie iși are cit* 
o tccaătate predominantă. p5- 
truz.>i <5e sentiment și eleva 
tie. A avut și o fază mono- 
mmă. dar mai caracteristic*- 
s r_t Ut—co^B^scuitiL în 
care culoarea cintA sugerea
ză- i*l. <gă prin sirctrea-t ta- 
bclcasă. PoUock a fc-st us 
poet, la care se Imbrsaz fcrt« 
cu finețea. A fost cOBtparat 
pentru vitalitatea uaagiaiMX 
sale, pentru vastitatea Im 
pentru nostalgia spatiilor ne
mărginite și pentru suflul <fi- 
ramicii existențiale cu mareJ» 
poet Walt Whitman. iar p->- 
tru inventivitatea sa cu arhi
tectul Franck Llovd Wrinht. 
El nu mai datorește nimic 
picturii europene si este con
siderat conducătorul aceste* 
emancipări, unul dintre Ckl 
mai originali si personali crea
tori americani.

Această tendință de eman
cipare față de influentele e

uropene o găsim și la alți a>- 
tiști prezentați în expoziție 
Dacă în covorul Taur la soa
re (1942), Arshille Gorki 
(1904—1948) mai era îndato
rat lui Picasso din faza cu
bistă, în pictura Făcînd ca
lendarul (1947), el sugerează 
cu forță și poezie metamor
fozele materiei. Forme cu 
contururi estompate, fluidități 
si reverberații de autentic co
lorist exercită o vrajă a vi
sării. E un pictor de atmosfe
ră sufletească, uneori evocînd
— după cum a remarcat cri
ticul Meyer Schapiro — .un 
vid nocturn sau imaginea-spa- 
tiu — vagă și instabila — a 
minții care visează cu ochii 
deschiși*.

Un alt pictor care impresio
nează prin structurile citadine 
-— adesea redate doar prin vi
guroase și groase pensulatii 
negre pe fond alb și pose- 
dind o calitate dramatică — 
este Franz Kline (1910—196’». 
FI sugerează uneori spatial 
fermele arhitectuarale. red-^s* 
la structuri viguroase, ce a- 
par. la prima vedere, biâ- 
mensiocale. A influența: pe 
unii pictori europeni mai »- 
les francezi iar în colajele 
lui Ion Brian regăsim fantas
tical vrriwnH Ea Kliae. cu va- 
riatinai șă dezvoltări perso
nale.

Colorist puternic. Wd.'ei» 
de Kooning a avut, ca si cei- 
laîfi pictori, nai multe faze, 
iar tabâcul <£a expoziție sooe- 
rează un nnd feminin, tratat 

vădește o prezentă —»i c»- 
rtr-f biologică dectt spirituală.
• tratare im zice totemici. țn- 
«zJtetită de puternice Lnii st 
olari.

De-o ssare finețe ccionstică 
«• cracă Muri Tobey. mai a- 
te» ta tabăoul Fisură ros»e 
(19S2X aude scrntcnle saie. 
semneie sale —» roșa pe fond 
ețccape id-rm v.r^reazl. 
ca și la Andre 'dassen. 
curgerea vieții, valurile exis
tentei. herakleitismul lumii. 
„Abstracția pură ar fi pentru 
cLne o picturi în care au gă
sești nici o legătură cu viata
— mărturisește Tobey — o 
imposibilitate pentru mine 
Am căutat in lucrările mele o 
lume unificată și folosesc un 
vîrtej mobil, spre a o reali
za*. Finețe și poezie qăsim 
de asemenea la Helen Frcn- 
ker.thaler. coloristă lucrînd cu 
pete mari, uneori tablourile el 
părir.d imense hărți — cum «- 
rau acelea expuse In 1966. la 
Bienala cia Veneția, iar la Da- 
"es av’nd ca un splendid ta
blou Visul Gemini cu pete 
nan și de variate forme, ce 
vibrează In necuprinsul spa- 
Ma. căpMtnd inedite tonali
tăți

Alt grup de pictori Iși pun
— *■ curlnd probleme de geo
metrie plană sau spațială, lăr- 
<£nd sau dimpotrivă concen- 
tr*r- r dualitatea, cum este 
ratal M Frank Stel’a. Charles 
ffihaun. Blsvorth Kelly, ke-
• Beth Noland, unii impresio
nând mai puțin, cînd geome
tria au este însoțită de lirism, 
cer-. se pare a fi cazul lui 
Stella; alții, dimpotrivă, ob 
finind efecte ca Noland sau 

Morris Louis tocmai pentru 
că la ei culoarea vibrează si 
geometria trece de la rigoare 
la fabulos. Afirmarea și son
darea spațiului, problemele 
geometriei pure depind, în 
cele din urmă, de forța de su
gestie a formei și culorii, d» 
poezia sau filozofia ce le c<. 
raunică (dacă le comunică). 
Vaporoasele „intersecții* ale 
lui Mark Rothko sau litogra
fia cu fond negru înconjurat 
de două chenare cu alter
nanțe de alb și negru a lut 
Harnett Newman sugerează 
(ie lumina, fie întunericul în 
contexte poetice.

Obiectele din interioare sau 
exterioare capătă la unii pic
tori prezentați la Dalles o 
prezentă fabuloasă ca la 
Lcveil Nesbitt. autorul unor 
picturi figurative (Studioul 
tui Ckxs Oldenburg. Tubero
ză. Peretele studioului) sau 
ta James Rosenquist. Tabloul 
acestuia. Grădina cu Hori. tn- 
fătislnd o serie de mîini si un 
fragment de corp uman depă
șește prozaicul pancartelor 
publicitare sau afișelor. In 
care se specializase artistul

Nu tot la fel sînt operei» 
alter artiști din expoziție. în 
special acelea inspirate din 
prozaice obiecte de uz cot» 
dian. de cele mai urîte recla
me si desene din ziare. Voit 
cele mai urîte. mai banale, 
mai neartstice, căci în mate
rie de reclame, de ambalaje 
Ce prezentare a obiectelor de 
consum, americanii realizează 
cneori lucruri splendide, iar 
revistele să ziarele lor au. u- 
reori. mari artiști, ca Saul 
Steinberg. Dar Andy Warhol 
si Boy Lichtenstein (closes* 
vait ceea ce este banal, co- 
Bun. vulgar. fiind printr» 
preenoterii curentului denumit 
p o-arîd. curent cu diferite 
vale-țe ă orientări. E adevă
rat că ei au readus imaginea 
concretă în pictură, dar voit 
desersibilrniîă. deci lipsită de 
Corul artei, care tine în pri
mul rînd de sensibilitate

Ce plicticoase și banale 
sînt șirul de Sticle verri de 
Coca-Cola (ulei pe ptnză) sau 
cele nouă panouri cu chipul 
actriței Marylin Monroe, re. 
dată voit vulgar, cu imagini 
mărite cu ajutorul serigrafiei 1 
Peliculele lui Warhol măresc 
reclame, desene și fotografii 
din ziare, redînd pînă și ras
terul plăcii de zinc, procedeu 
pe care-1 întîlnim si la Roy 
Lichtenstein în Bună diminea
ța, iubito! (acrilic pe pînză). 
La fel. procedează in Franța 
Martial Raysse, pictînd voit 
vulgar chipuri de femei, că
rora le pune buze din tuburi 
de neon.

Nu ne putem împăca de loc 
cu acest pretins fel de artă, 
contrar însuși spiritului de 
înnobilare si înfrumusețare pe 
care-1 caută arhitect», urba
niștii, promotorii Esteticii In
dustriale (Industrial Design) 
în S.U.A. De altfel, ca și ex
presionismul abstract, pop-arta 
si-a atins limitele și în fru
mos și în urît, și în noblețe 
spirituală și în trivialitate. 
„Folclorul industrial și co
mercial* de peste ocean caută 
o înnobilare ,pe care artiști 

ca Lichtenstein sau Warhol o 
contestă, în dauna lor.

Dar chiar pop-arta își are 
în expoziție aspecte mai 
semnificative, mai legate de 
măreția arhitecturii și de fru
musețile naturii, de dinamica 
vieții de mașinism în unele 
Imagini ale lui Robert 
Rauschenberg. Acesta este un 
artist foarte inventiv și me
reu in transformare, o perso 
nalitate dinamică. După asam
blajele de obiecte reale, luate 
ca atare și încastrate în ta
blouri, după imagini luate din 
ziare sau reviste și aplicate pe 
pînză prin procedeul serigrafiei 
(gravuri sau imprimări cu aju
torul sitelor de mutase), 
Rauschenberg mai îmbină și 
acum unele obiecte, dar susți
nute de porțiuni pictate cu 
mare sensibilitate, de pildă în 
tabloul Octavă (ulei pe pînză 
cu asamblaj). Mai relevant în
să este în litografiile colorate, 
unde prezintă aspecte semni
ficative ale vieții și naturii, 
îmbinări de forme arhitectu
rale și de urbanistică vie, fi
guri de oameni în mișcare, 
chipuri meditative. De la ati
tudini mai prozaice, Rauschen- 
berq se ridică uneori la as
pecte foarte semnificative ale 
vieții sociale, chiar dacă nu 
are o poziție atît de progre
sistă ca italianul român Ri
chard Antohi (Roma) care fo
losește procedee oarecum si
milare pentru a dezvălui bi
nele și răul din lume (expo
ziția sa din iarna trecută la 
București a constituit o sen
zație). Dar și la Rauschen
berg apar uneori dramatismul 
și contradicțiile vieții contem
porane și el însuși mărturiseș
te că „pictura este legată atît 
de artă cît și de viață. Nici 
una, nici cealaltă nu poate fi 
fabricată. încerc să lucrez în 
deschizătura dintre ele*. (Ci
tat din catalog). De fapt, coca 
ce face Rauschenberg este 
mai mult decît pop-artă și 
unii numesc noua figurație 
aceste viziuni complexe, cu 
aspect simultaneist și uneori 
pătrunse de semnificații spiri
tuale, de idei mai relevante 
șl care se depărtează treptat 
de acea „desensibilizare* a 
mediului ambiant.

In totul, expoziția america
nă demonstrează — prin unele 
realizări prestigioase ,prin li
nele experimente puse sub 
semnul Întrebării, prin Unele 
false soluții sau orientări .,<*■ 
nu mai țin de artă, ci de non- 
artă — o varietate de "on- 
fruntări ale omului cu reali
tatea multilaterală. Prin unele 
opere, abstracționismul pare 
a-și fi atins culmile și toto
dată limitele, prin altele pop- 
arta pare a-și părăsi vulgari
tatea și voita-i banalitate, ast
fel punîndu-se premize pen
tru noi modalități de expresie 
mai semnificativă, mal nobilă, 
în sens umanist. Din dinamica 
viziunilor și procedeelor mul
tor artiști, s-ar putea să re
zulte în viitor înnoiri mal 
substanțiale si mai legate de 
măreția si contradicțiile exis
tenței, asa cum nășim adesea 
în poezia, epica și teatrul a- 
merican.

Petru Comarnescu

SIMFONIA DE CAMERĂ
portant către un nou mod de a înțelege valorificarea fol
clorului, prin însușirea acestuia ca pe o adevărată limbă 
maternă. „Preludiul la unison", dar mai ales „Sonata a 
Hl-a pentru pian si vioară în caracter popular românesc", 
„Suita a 111-a sătească", opera „Oedip" sînt trepte care 
marchează evoluția procesului de valorificare a muzicii 
populare si de împlinire a sintezei dintre elementele artei 
naționale și mijloacele de exprimare ale culturii muzicale 
europene. Renunțînd la citat, Enescu va folosi intr-un mod 
din ce în ce mai personal și esențializat elementele speci
fice muzicii românești, cum ar fi: intervale și formule me
lodice, caracterul rubato, modalismul, improvizația, colo
ritul instrumental, etc.

Procesul acesta, tot mai acut către ultima perioadă a 
vieții compozitorului, a însoțit și orientat dezvoltarea școlii 
naționale de compoziție pînă tîrziu după cel de al doilea 
război mondial. Contemporanii lui Enescu preocupați, de 
asemenea, ,să-si însusescă graiul muzical național, vor 
aduce contribuții proprii de o valoare netăgăduită în uneie 
cazuri, îmbogățind procedeele componistice și lărgind sfera 
de inspirație folclorică. Descoperind în tradiția populară 
noi virtuți expresive, ei vor dezvolta experiența enesciand 
completînd-o cu propria lor experiență care, în unele ge
nuri, nu este mai puțin viguroasă și originală. Suitele 
compozitorilor M. Jora, S. Drăgoi, M. Negrea, baletele 
scrise de M. Jora și P. Constantinescu, simfoniile lui D. 
Cuclin și M. Andricu, apoi activitatea de creație a unor 
compozitori cum ar fi Ion și Gheorghe Dumitrescu, Z. Van- 
cea, M. Chiriac, N. Buicliu, T. Ciortea, A. Mendelsohn, A. 
Stoia și alții, reprezintă doar o parte din aportul lor la 
întărirea școlii muzicale românești și afirmarea ei în an
samblul culturii europene.

Anul 1955. anul mort ii lui 
G. Enescu, inaugurează epo
ca unor tot mai serioase și 
c —~etcnte analize asupra 
crecț.-.i marelui compozi
tor car mai ale ale unor prime 
audiții care au surprins și 
neliniștit, incitînd căutări și 

noi direefii de evoluție. „Audierea. în acel concert memorabil 
din 1956 — scrie Cornel Țăranu. unul din reprezentanții gene
rației tinere de compozitori — a Simfoniei de cameră, lu
crare părînd stupefiantă. incredibilă a bulversat multe 
conștiinfe, a trezit grele întrebări și — mai ales — a răsco
lit prin nebănuitele-i perspective, tinerele generații care 
au urmat și crescut roada postumă a maestrului".

La o primă analiză. Simfonia de cameră pare a fi unică 
lipsită de fire de legătură cu restul creației compozitorului 
Si totuși, de la sistemul de intervale pe care se structu
rează tematica, intervale specifice graiului muzical românesc 
și muzicii lui G. Enescu. la organizarea și desiășurarea 
discursului muzical, totul indică un proces evolutiv ajuns 
in stadiul său cel mai avansat. In stadiul perfecțiunii. Din 
primele măsuri ale lucrării recunoaștem universul sonor 
enescian. O mișcare doinită, tărăgănată și o idee muzicală 
expresivă „zice în plin abandon* parcă despre un vis ne
împlinit. Neliniștea și durerea se amplifică izbucnind a- 
Droape patetic Ia intervenția trompetei, pentru ca pînă în 
final speranța să învingă „creind un sentiment greu de de
finit. un fel de bucurie tristă, pe care o trăiește, la capătul 
vieții, omul împăcat cu sine și cu lumea*. (Șt. Niculescu) 
Și în această lucrare Enescu se adresează umanității cu în
crederea și noblețea geniului nutrind credința în rațiunea, 
in setea de fericire și frumos a omului.

Exprimîndu-și gîndurile și stările emoționale, compozi
torul este preocupat de găsirea unor mijloace de exprimare 
mai directe și laconice, care să-i ușureze comunicarea cu 
oamenii. Dar spunea el prin 1936 : „Ceea ce mă deosebește 
de mulți confrați ai mei este tocmai faptul că eu nu con
sider tehnica drept un țel, un nou credo artistic". Acest mod 
de a înțelege perfecționarea limbajului l-a ferit de a se

considera adeptul vreunui curent artistic. Receptiv la tot 
ceea ce era nou și valoros, Enescu nu a pregetat să îm
prumute elemente de tehnică componistică din activitatea 
celor mai importante mișcări artistice contemporane, ,ba 
mai mult, Căutările l-au situat uneori printre precursorii 
unor descoperiri tehnice devenite apoi componente ale 
stilului veacului nostru. Iată, de pildă, ce scria în acest 
sens A. Golea după audierea „Sonatei a Hl-a pentru pian 
și vioară" : „... în această lucrare, căutările contemporane 
ale lui Schonberg, ale Iui Webern, In vederea creării unei 
melodii de timbre, se găsesc aici în prezența gamei, diato- 
nică sau cromatică, tonală sau atonaiă, se văd îmbogățite și 
transformate sub imperiul treimii sau a sfertului de ton... 
Orientul, Extremul Orient, vin să îmbogățească aici, două
zeci de ani înaintea lui Messiaen, să îmbogățească și să 
revoluționeze tradițiile muzicii occidentale".

Dezvoltări și înnoiri descoperim și în „Simfonia de ca
meră*. Mai întîi renunțarea la aparatul orchestral tradiți
onal, cele douăsprezece instrumente soliste suplinind prin 
culoare și tehnică amploarea formației simfonice. Apoi, ex
plorarea completă a scării muzicale atingînd chiar totalul 
cromatic, iar în organizarea discursului muzical prefigurarea 
serialismului (St. Niculescu), în sfîrșit, lărgirea formei de 
sonată și perfecționarea expunerii ciclice a temelor, totul 
însă, cum aminteam mai sus, subordonat unui mesaj pro
fund uman.

Această lucare a apărut de Ia prima audiție ca unul din
tre cele mai strălucite exemple de contopire a tradiției cu 
inovația creatoare, constituind, pentru compozitorii afirmați 
in ultimul deceniu, un imbold care a declanșat entuziasme 
și pasiuni pentru înnoirea autentică. Pe drept cuvînt, au
dierea „Simfoniei de cameră", în anul 1956, a deschis o 
nouă etapă în evoluția muzicii românești, o nouă etapă în 
dezvoltarea sintezei național-universal. Indiferent de preo
cupările stilistice care,: la un moment dat, pot domina acti
vitatea unui compozitor, moștenirea lui G. Enescu — de la 
„Rapsodii" Ia „Simfonia de cameră” va rămîne un exemplu 
mereu viu prin semnificația sa estetică și emoțională.

Mihai Cozmei



povestire de DUMITRU RADU POPESCU

Stau între incertitudini. E 
0 formă de existență, incer
titudinea, cel puțin în ce mă 
privește. Lenevind, ascult si 
văd nu doar minunile lumii ci 
și dezastrele ei și învăț ceea 
ce știe dintotdeauna toată lu
mea că dincolo de bucurie 
se afla reversul ei. Lenevind, 
simt cum cresc și mă matu
riza» (aproximativ, fiindcă 
mi-e groază de omul matur 
care știe totul și nu se mai 
teme de nimic, nici chiar de 
moarte, mi-e frică de ființele 
stăpîne pe sine, docte, coap
te, cum se mai zice ; poate e 
la mijloc și o groază fa*.ă 
de cuvintele: matur, doct, 
copt etc.) absorb ca un bu
rete o lume care nu este 
a mea, cum apa nu este or
ganic a buretelui. și aștept 
să uit sau să împărtășesc al
tora (tot o tentativă — ca să 
uit) ce-am aflat și să devin 
ceea ce ar trebui să fiu cu 
adevărat eu (curat și lumi
nat, ca argintul strecurat, cum 
cer descîntecele să rămînă 
cel lovit de boli și blesteme 
cînd ele vor pleca) și ceea 
ce n-o să mai fiu niciodată, 
am impresia. Lenevind, într-o 
nepăsare ce refuză și vinul 
răstignit în pahare (nu e o 
metaforă, Tică!) și mîncînd 
ceapă crudă în dorul lelii, cu 
plăcere și din obișnuință, am 
privit-o pe nebuna servitoare 
a lui Vasile și la început nu 
l-am auzit vorbele și a fost 
nevoie ca ea să rîdă de ce 
spusese ca să-mi trezească o 
ușoară curiozitate, nu de ce 
spusese, ci pentru ce poate 
să rîdă. o nebună: ce-o amu- 

în propriile sale cuvinte?
Am îndemnat-o să repete ce 
vorbise și nu s-a lăsat ru
gată, și nici nu uitase ce șpu 
sese (mi-a confirmat Vasile). 
și a zis : „Cine mănîncă seara 
ceapă verde face băieți!" Nu 
era o nerozie, (aș pultea 
chiar spune că era o formu
lare. dincolo de adevărul el. 
care mi-a plăcut), era o con
cluzie moștenită de la bunii 
ei. O clipă nebuna n-a mai 
fost nebună, apoi și-a reve
nit, plîngînd că pisica se cul
case și sforăia. Citeva zile 
mai tîrziu, tot într-o oră _ d<- 
lene, P. mi-a confirmat spaima 
«a ; pleca In Vietnam, ca zia
rist. Dorise acest voiaj șl 
nu-1 dorise din motive arhi
cunoscute : tentatia unui con
tinent necunoscut, jungla ado 
rată în copilărie, Pacificul vi
sat — și războiul, amănuntul 
de metal care putea ucide. 
Spaima lui avea o înfățișare 
curioasă: nu se temea pro
priu zf.s de moarte, ci de fap
tul c-ar putea să moară (e- 
xista, evident, această posibi
litate) și să lase neterminate 
romane și piese pe care le 
visase și le trăise și încă nu 
le așternuse pe hîrtie. M-am 
gîndit o clipă atunci că frica 
îi face pe om nemuritor, îl 
îndeamnă să încerce să nu se 
piardă în van gîndurile pie- 
ritorului său drum prin pie- 
ritoarele sale zile. Și mi-am 
amintit de Croitoru, zis Fu- 
saru, descendent din rudari 
dunăreni, cum stătea la um
bra casei vara si făcea fuse 
și albii și fluiera și cînd ci
neva îl întreba ce maj face 
(și l-am. întrebat și eu) răs
pundea aproape automat (In
cit lumea era convinsă că e 
într-o doagă), că se pregătește 
să nu moară. „Mă pregătesc 
să nu mor niciodată", zicea 
aproape behăit și i se ve
deau dinții galbeni de tutun. 
Șl de-abia cînd P. mi-a vorbit 
de spaima cu care pleca în 
Vietnam, unde dorise să mear
gă și unde mai putea să re
nunțe să meargă și unde nu 
voia să renunțe să plece — 
(deși pămîntul tragic al ace
lei țări era cel mai fierbinte 
punct de pe glob și evident 
că acolo moartea umbla prin 
aer șl prin copaci și prin pă- 
mîn’t, besmetică și absurdă, și 
în nepieritorul ei drum putea 
să-l întîlnească și pe el), de- 

abia atunci Fusaru, cu fusele 
și albiile și fluierele și scau
nele sale nu mi s-a mai pă
rut nici o secundă zmintit. în
țelesul fuselor și fluierelor a 
devenit atît de clar îneît m-am 
rușinat că acestor obiecte, pe 
care el le lucra și ca să fie 
și ca să-i supraviețuiască și 
deci să-1 facă nemuritor, nu 
le dădusem o importanță eco
nomică — obișnuit fiind și cu 
cunoștințele mele rudimenta
re de economie și de politică 
economică — și nu văzusem 
nimic dincolo de ele, de a- 
ceste umile obiecte. P. se du
cea în Vietnam să vadă nu 
doar un pămînt tragic și ne
cunoscut (orice necunoscut e 
un continent) ci și un con
tinent al morții : cumva se 
ducea să vadă moartea în 
plenitudinea ei și s-ar fi pu
tut ca s-o vadă murind. Putea 
să renunțe, însă n-avea un 
curaj atît de mare îneît să 
refuze s-o vadă. Dar nu era 
deloc mulțumit de ce reali 
zase pînă atunci și nemulțu
mirea lui mi-a adus aminte de 
Fusaru și de convingerea lui 
Fusaru: că omul cît trăiește 
pe pămînt se pregătește să nu 
moară niciodată. P. nu se sim
țea pregătit. Lenevise și el 
destul, cum lenevesc șl eu. 
Deși meseria mea, viitoarea 
mea meserie n-are nici o tan
gență aparentă cu lenea. Și 
totuși, atît student cum sînt 
la medicină, lenea e singu
rul meu reazim. Și uneori 
cred că unii oameni dacă ar 
putea fi mai leneși n-ar înne
buni niciodată. Nu știu dacă 
lenea e o înțelepciune a bio
logiei. n-am citit în niciun 
tratat așa ceva (savanții nu 
se tem de ridicol și nu văd 
că în ridicol de multe ori, se 
află ce caută). Cînd asisten
tul, bunul și chelul nostru a- 
sistent Dealatul mi-a zis :
„ești un leneș, Nicanor!" — 
n-am protestat. Am confirmat : 
„Da, sînt". Ceea ce l-a ener
vat cu adevărat. Se așteptase 
probabil ca să mă ambițione
ze calificativul („o putoare 
Nicanor", cum continuase 
după primul Nicanor) spus în 
fata grupei și în viitor să to
cesc mai mult și să „mă a- 
chit de sarcinile școlare ce-mi 
revin" — cum se obișnuiește 
să se spună. „Da, sînt" — 
l-a dezarmat o clipă. Apoi s-a 
enervat cu adevărat și m-a 
dat afară din amfiteatru. „Mai 
ești și obraznic, Nicanor!" a 
țipat el cu o intensitate co
lerică ce nu i-o bănuiam. „Nu 
sînt obraznic", am răspuns (și 
asta e și adevărul : leneș sînt, 
recunosc, dar obraznic, nu) și 
am închis calm ușa părăsind 
sala. Asistentul meu, Dealatul 
(ce nume idiot!), cînta la vi
oară și deși era un medic 
foarte bun, nimeni nu-1 lua 
în serios, tocmai fiindcă pa
siunile sale extramedicale îl 
proiectau în fata tuturor drept 
un multiplu diletant, sau un 
multiplu ratat, ceea ce era 
cam același lucru. Conflictul 
cu el pornise de la niște linii 
colorate. „N-ai subliniat în 
culori tabelele pe care vi 
le-am spus să le faceți aca
să", mi-a spus răutăcios și 
sec, profesoral. Și într-adevăr, 
nu-mi îndeplinisem sarcina 
școlară ce mi-o încredințase 
— și nu din tembelism, din 
rea voință, și nici măcar din 
nepricepere nu subliniasem în 
zece culori (fiecare rubrică 
altă culoare, fiecare nume de 
om, cu altă culoare) sau în 
cinsprezece culori caietul, ci 
pur și simplu fiindcă nu so
cotisem necesar să am un 
caiet băltat în care să-mi no
tez rezultatul analizelor făcu
te bolnavilor (al urinei, sîn- 
gelui, salivei etc.). Era, mi 
se părea, de prisos să stea 
în căsuțe colorate acești in
dici stricați ai organismului 
bolnav, indici bolnavi care în
căpeau, puteau să încapă și 
în rubrici simple, necolorate. 
„Pentru o mai ușoară deprin
dere, catalogare", mă asigu

rase asistentul de importanta 
culorilor. Și eu îl ascultasem, 
formal — căci mă gîndeam 
la soția sa care îl părăsise 
fugind (și uimind tîrgul) cu 
fundașul de margine al echi
pei de fotbal ,,U". Și după un 
timp soția revenise în casa 
lui, ca și cum nu s-ar fi în- 
tîmplat nimic, și el o primi
se ca și cum ar fi fost ple
cată după roșii la piață și 
nu s-ar fi întîmplat nimic de
osebit între ei. Și mi-am zis, 
ascultîndu-1, gîndindu-mă la 
voiajul soției sale : și el ne 
face teoria spatelor colorate 
divers, ca și cum nu s-ar fi 
întîmplat nimic în viata lui. 
Mi s-a părut un act de cinism 
calmul cu care ne dădăcea 
cum să colorăm caietele. Și 
am crezut că am dreptate. 
„— n-au nici o importantă cu
lorile", i-am spus, și el m-a 
privit nu ostil, ca pe un duș
man, ci neted, rece, ca pe un 
inconștient. „N-au nici o im
portantă, am continuat eu, fru
musețea meseriei de medic nu 
stă în aceste rubrici colorate, 
cum nu stă de fapt nici în 
nimic altceva..." El a rîs și 
m-a oprit să mai vorbesc — 
mai bine zis zîmbetul său a- 
dresat numai mie m-a oprit 
(repet : numai mie) să mai 
vorbesc : zîmbetul său a fost 
mai îngrozitor ca orice morală; 
și n-am înțeles de ce un om 
care avea atîta tărie, ucigașă 
aproape, numai în zîmbet, 
nu-și strivise soția, eliberîn- 
du-se. Zîmbetul cu care mă 
privea, era de fapt atitudinea 
lui față de înfumurarea cu 
care-1 sfidasem spunînd, sau 
încercînd să spun, în ce con
sta frumusețea medioinei. Si
guranța mea îl făcuse să zîm- 
bească. In acea clipă m-am 
simțit egalul altor colegi de-ai 
mei mediciniști — în general, 
cei mai tembeli erau și cei 
mai așa zis neconformiști, — 
care obișnuiau să-și pună ga
loane cu obrăznicie, să-și facă 
o personalitate din obrăznicie.
Nu din convingere perorau ei 
despre frumusețea medicinei, 
căci nu erau conștienți ce 
este frumusețea unei meserii. 
Nu știau nici măcar ce este 
frumusețea în sine — dar pen
tru asta nu i-aș fi condamnat 
prea tare : îi condamnam pen
tru că nici nu voiau să știe. 
Nu voiau să știe nimic. Asta 
mi s-a părut întotdeauna ceva 
monstruos. Și fără să vreau, 
dintr-o copilărie, cu caietele 
colorate, reușisem să fiu e- 
galul lor. Ceea ce mă dez
gusta. Cu toate că recunos
cusem : nici eu nu vreau să 
știu totul. Mi-e frică să pre
tind așa ceva și cred că e 
monstruos și inuman să cu
noști totul. Inuman, da. nu 
e un termen folosit greșit. Ig

noranța uneori e mai umană. 
Asistentul Dealatul (ce nume 
idiot!) continuase: „Faci ma
tale ce ti-am spus data tre
cută : sublimezi rubricile în 
culori diferite". Adică: imbe
cilului n-are rost să-i mai 
explici finalitatea gestului ce 
i-1 ceri, tot n-ar înțelege ni
mic. Să execute și-o să fie 
spre binele său. Dar eu eram 
convins că nu aici era fru
musețea medioinei ■—■ eram 
convins, nu spusesem din tem
belism, din obrăznicie ce spu
sesem. Și eram convins, mai 
mult, că nici el nu crede în 
povestea cu liniile colorate. El 
nu bănuia că eu știam că el 
căuta în altă parte frumuse
țea — nu în medicină! — 
în vioară, în excursii repetate 
în Apuseni, în cărți de bele
tristică. După ce mi-a spus 
că sînt leneș, am plecat. Și 
a doua zi i-am adus caietul 
subliniat In culori, exact cum 
a dorit. Ba cred că mai bine, 
căci, văzîndu-1, a rămas uimit. 
Nu atît că executasem ce-mi 
ceruse, (trecînd peste atitudi
nea mea de ieri, trecînd adi
că peste o convingere a mea), 
nu, uimirea ținea de elegan
ta liniilor, aproape perfecte 
(grosimea minelor craioanelor 

era egală), de chenarele al
ternate cromatic armonios. 
(Avusesem în liceu un oare
care talent la desen, remar
cat de profesori și mai ales 
de colegi). Totuși, verbal, nu 
mi-a spus nimic. Dar ochii 
săi au trădat ce voise să-mi 
mărturisească privindu-mi ca
ietul. „Dumneata vrei să faci 
din mine un medic excelent", 
l-am spus.

— Și ce este rău In asta, 
a surîs el, cumva ca un con- 
simtămînt.

— Dumneata vrei să faci să 
cred că medicina e frumoasă, 
eficientă, nobilă.

— Exact, asta vreau, a su- 
rts el ironic, dar cu o ironie 
ce voia să c.onstituiască pa
cea dintre noi.

— Dar dumneata nu crezi în 
rubricile colorate. E doar o 
datoiie de asistent, nu1 o 
credință să ne spui nouă cum 
e bine să ne pregătim pentru 
viitor. Repet, o datorie nu o 
credință.

— Pentru această datorie 
sînt plătit, mi-a spus el, fără 
să-și piardă humorul.

— Perfect. Și eu ca stu
dent. mi-am făcut azi dato
ria, colorînd caietul. Dar nu 
cred că are vreo importantă 
ce-am făcut.

Și cum el a tăcut, am re
petat : „Mi-am făcut datoria de 
student. Frumusețea vieții p 
In altă parte, așa cred eu ..."

— Poți să crezi ce vrei, dar 
o să te convingi că medici
na...

— Lăsati, l-am întrerupt eu 
cam brutal. Nu vă cred.

M-a privit jignit.
— Dumneata vrei să fac 

exact ce nu-ti place dumitale 
să faci : să se coloreze caie
tele ! De ti-ar place, o dată 
colorate, le-ai privi mai atent, 
ca să vezi calitatea muncii 
fiecărui student. Dar dumnea
ta doar frunzărești caietele : 
bine că sînt colorate ! Bine că 
inutilitatea colorată frumos, 
cerută de profesor, e îndepli
nită. Și apoi sînt sigur, și așa 
este, că nu poate să vă pla
că o dispoziție ce ține de un 
formalism școlăresc : mai ales 
cînd e dată de profesorul Du
năre I. Dunăre, care, cum bine 
știti. e o nulitate colorată. Un 
cuvlnt al său e garanția unei 
prostii.

— Cred că ...
— Lăsati-mă să vorbesc. Nu 

vă provoc, spunînd despre 
profesor că e prost — ca să 
vă fac o plăcere. Știu că nu 
vă face plăcere să aveți un 
profesor slab. Nu poți învăța 
nimic de la un superior nul. 
Decît să fii ca el, nul. Și 
nici nu zic că-i o nulitate ca 
să-mi dați dreptate — deci un 
alt fel de provocare, ca apoi 
să vă torn profesorului. Spun 
ce cred eu despre el că este, 
și ce cred și alții și nu spun, 
șl ce crezi și dumneata și nu 
spui. Dumneata te-ai împăcat 
cu el. cum te-ai împăcat cu 
caietele colorate. Știti că un 
prost nu e obligatoriu (dacă 
ești conștient de asta și-l lași 
în plata domnului) să te 
transforme și pe tine In prost, 
și că un caiet colorat nu a- 
duce un spor în însușirea .me
dicinei, dar nici nu dăunea
ză. Și atunci puneți rîvnă să 
se îndeplinească toate cele 
care nu dăunează. Chiar că 
sînt inutile. Dar au, poate, un 
ce pozitiv : sînt inutilități ne
patogene. Insă frumusețea 
despre care vorbeați nu e 
aici, sînteti sigur, și nu e în 
medicină.

— Medicina îți dă satisfac
ții, e splendidă, degeaba rîzi.

— Atunci dumneata de ce 
cînti ore în șir la vioară?

M-a privit descumpănit. 
Apoi și-a revenit:

— Cine ti-a spus ?
— V-am auzit eu, am o cu

noscută care vă este aproa
pe vecină. Nu găsiți în vi
oară o fugă de această me
serie care e murdară (nu mă 
refer la cinste, ci la natura 
medicinei), cu toate că se 
practică In halate albe, care 
e obositoare și inutilă aproa
pe ?

— Deqi nu crezi în medi
cină ?

— Nu. Și nici în altceva. O 
învăț, am o datorie. Fată de 
tata. Și o învăț fiindcă nu 
cred mai mult — ba din con
tră — nici în tehnică, ori în 
artă, ori în agronomie ...

— Și credința se învață. O 
să vezi.

Dar a trecut un timp destul 
de îndelungat și nu mi-a mai 
dat mici o atenție. Nici vor
bă să încerce să-mi dovedeas
că ce voia. Ne salutam su- 
rîzînd reținut. Treceam unul 
pe lîngă altul deloc grăbiți, 
evitîndu-ne prin această lip

să prefăcută de grabă ce-a 
devenit astăzi o obișnuință. 
Nu ne evitam, pașii noștri se 
linișteau cînd ne zăream, a- 
proape erau gata să se o- 
prească, însă inerția mișcării 
îi ducea lent mai departe și 
cumva ne evitam mai penibil 
decît dacă ne-am fi salutat 
veseli și grăbiți. Intr-o zi ne-a 
venit în salon un bolnav tri
mis de la Medicala Il-a. Un 
pacient excelent pentru a în
văța pe pielea lui bolile fica
tului. Avea aproape tot ce tre
buie învățat pentru examen 
despre un ficat bolnav. Foile 
de observație care-1 însoțeau 
specificau clar totul, semna
te de nume ilustre. Trebuia 
ca noi să reluăm stabilirea 
diagnosticului, să facem din 
nou analizele și să ajungem 
de fapt la același rezultat. 
Adică: trebuia să învățăm. Și 
învățam, avînd un ghid în 
față. Am reluat analizele. L-am 
examinat pe pacient — inutil, 
de altfel, doar știam ce are. 
I-am luat anamneza amănun
țit — inutil, de altfel, doar îi 
mai fusese luată strălucit de 
cei de la Medicala II-a. Și 
oricît de exact ne-ar fi spus 
alții diagnosticul, trebuia să 
ne convingem singuri dacă e 
adevărat sau ba. Să desco
perim singuri adevărul, aceas
ta era frumusețea medicinei, 
ne spunea asistentul Dealatul 
(ce nume idiot!) Dar nu mi 
se mai adresa mie, vorbea în 
general, adresîndu-se grupei; 
însă eu știam că numai cu 
mine vorbea. Și nu mă pri
vea niciodată. Soția îi ple
case din nou de-acasă, cu un 
ciclist german ce se antrena 
la Turnuvechi și prin împre
jurimi pentru „Cursa Păcii". 
Plecase. Și el o ierta mereu. 
O ierta, sau o privea — tot 
ca pe profesor și ca pe ca
ietele noastre colorate —• ca 
pe o nulitate nedăunătoare ? 
Suferea, și se încrîncena fată 
de noi să pară că nu suferă, 
ori era un înțelept care ve
dea în nevastă-sa un rău ne
cesar, o gîscă ce nu merită 
s-o iei în serios și nici mă
car s-o da: afară din casă, căci 
atunci într-adevăr ar fi însem
nat că aventurile ei te-ar fi 
afectat. O considera ca pe o 
mobilă, ca pe un scaun sau 
pat pe care n-are rost să te 
superi. Nici cînd e folosit de 
altcineva. FI cînta mereu la 
vioară și executa fotografii în 
culori, developa imaginile cu
lese în lungile sale excursii 
prin Apuseni. Intr-o dhninea- 
ță, după ce asistentul Dealatul 
a părăsit salonul, aplicîndu-i 
bolnavului Cristescu (cel cu 
ficatul, adus de la Medicala 
II) medicația prescrisă și vă- 
zînd că nici o ameliorare nu 
se observă, l-am examinat din 
nou, din tălpi pînă în creș
tet. și curios, palpîndu-1, am 
avut la un moment dat reve
lația adevărului. Pentru pri
ma dată. Stranie situație : fri
că și curiozitate, neastîmpăr 
și un soi de durere. Adevă
rul ce l-am simțit era acesta : 
boala de ficat a lui Cristescu 
era secundară. L-am palpat 
din nou, transpirat de emo
ție : sub degetele mele am 
simțit cauza șederii sale în 
spital, marea sa cauză. Și-am 
tăcut, nu i-am spus nimic. 
Dam făcut doar semn să se 
îmbrace și ca el să nu ob
serve totuși ceva am între
bat-o în fața sa pe Iordăches- 
cu Paula, ce citea lîngă fe
reastră „Sportul popular" :

— Cine a marcat gol pen
tru F.C. Argeșul în meciul cu 
„Steaua" ?

— Dobrin, de două ori, a 
răspuns ea.

Eu am rămas pe marginea 
patului, lîngă Cristescu. Cu
noșteam, descoperisem un se
cret al bolii, și nu voiam să-l 
împărtășesc cu nimeni, era al 
meu.

— Și cine a mai marcat ?
— Prepurgel, a răspuns Ior- 

dăchescu Paula, competentă în 
fotbal.

Nici cu bolnavul nu voiam 
să împărtășesc secretul, mai 
ales cu el îmi era imposibil. 
Mi-am băgat mîinile în bu
zunare, ca să-mi ascund de
getele, să nu trădeze ele, in
voluntar, tremurînd, roșindu- 
se, sau nu mai știu cum, ce 
simțiseră. Căci vîrfurile lor 
pipăiseră întîi boala. Și pro
fesorul, și alți medici scăpa
seră din vedere, la vizită, ce 
descoperisem eu ... Sau poate, 
în graba lor superficială nici 
nu le trecuse prin cap că...

— Dă-mi și mie „Sportul", 
i-am spus Paulei și i l-am 
înșfăcat golănește și ea a ți
pat și eu atît am vrut: ca 
ea să țipe supărată că i-am 
luat ziarul și eu să pot fugi 

pe coridor cu ziarul. Adică 
să pot fugi din salon. Să nu 
mai fiu lîngă bolnav. Și am 
fugit. Paula m-a ajuns pe cu
loar și a rămas foarte deza
măgită cînd i-am întins „Spor
tul". Ar fi vrut să se certe
măcar cu mine, ori să mă fu
gărească, pe scara de servi
ciu, spre amfiteatru — pe a- 
colo pe unde se înfiripaseră 
toate acele dulci pasaje de 
dragoste studențească, sau 
dacă nu de dragoste, de plă
cere. Eu i-am închis orice 
uiigni ae atac, întinzîndu-i 
ziarul. S-a bosumflat. N-am 
mal privit-o, n-aveam timp.. 
Am mers să-l caut pe asis
tent. L-am găsit și l-am che
mat într-un colț și i-am spus, 
privind ca un hoț în toate 
părțile, ce boală descoperisem.

— Trebuie să dovedim, a 
zis el și pluralul avea o nu
anță ce mă avantaja : să 
m-ajute să dovedesc, și nu să 
dovedesc eu ca să profite el 
de descoperirea mea. Cum pro
ceda Dunăre.

— E așa cum spun eu, am 
zis, sigur, deși nu mai aveam 
salivă în gură, ca un sugru
mat.

— Fă atunci analizele co
respunzătoare ...

— Bineînțeles ...
— Sînt analize noi, cum n-ai 

mai făcut...
— Bineînțeles .. .
— Să-1 văd și eu, a zis el 

și s-a îndreptat spre salonul

— Eu nu merg, i-am zis. 
Nu voiam să-1 mai văd pe 
bolnav. Și nici să-i mai simt 
cu degetele semnele bolii.

— Mergeți dumneavoastră 
și-l examinați așa ca și cum 
eu nu v-aș fi spus nimic... 
Și examinați-i și pe alții, -să 
nu intre la idei...

— N-ai nici o teamă, mi-a 
zis și a plecat.

Am stat pe coridor, lingă 
calorifer, dîrdîind. Aș fi do
rit din tot sufletul să. măr 
fi înșelat. Să mă fi mințit de
getele. Să nu fi avut în mi
ne priceperea necesară. Să-i 
dau o dovadă asistentului că 
nu e nici un adevăr frumos 
în medicină. Voiam să-1 pri
vesc cinic, satisfăcut de nere
ușita mea, cînd avea să-mi 
spună că mă înșelam în pri
vința diagnosticului. Dacă el 
îmi spunea că n-aveam drepta
te, că nu descoperisem nimic, 
aș fi fost un învingător colo
sal ! I-aș fi rîs în nas. De
getele îmi tremurau ca la al
coolicii notorii. Ușa salonu
lui s-a deschis și asistentul 
a ieșit pe culoar. Era foarte 
grav. Aș fi vrut să-mi zîm- 
bească. Să-mi rîdă în nas și 
să-m|i spună că sînt un ne
serios, un prost. Nu rîdea. Aș 
fi dat orice ca el să rîdă. Dar 
el venea spre mine sobru, pri
vind în jos. O clipă am cre
zut că privea în pămînt, în
vins de nepriceperea altora și 
a sa, învins de diagnosticul 
meu. Se rușina că un stu
dent oarecare a găsit ce ei 
nu bănuiseră ? A ajuns lîngă 
mine și m-a privet drept în 
ochi : nu avea ochii omului 
rușinat. Și atunci m-am bu
curat : greșisem! El pășise 
privind în pămînt învins de 
ignoranța mea, de prostia 
mea! Bravo mie : eram un
ignorant ! Bravo mie : eram 
un prost! Am să merg și-am 
să mă-mbăt de bucurie, și-am 
s-o iau și pe Iordăchescu Pa
ula cu mine și-am s-o îmbăt 
și pe ea, ca să vadă cum a- 
rată doi proști fericiți și beți: 
eu și ea ! Cum de-mi trecuse 
asemenea trăsnaie prin cap. 
cum de confundasem niște 
semne ce pot fi firești cu 
esența bolii ? Din prostie, de
sigur !

— Ei, am întrebat, aproape 
fără glas, căci degetele mă 
frigeau și nu mă lăsau să 
rîd de bucurie.

— Da, a zis el.
— Adică ?
— Trebuie să verificăm.
— Adică ?
— Adică, adică ai dreptate. 

Diagnosticul tău e bun. Tre
buie să-i faci din nou ana
lizele, e necesară și o biop
sie, a zis și s-a îndepărtat cu 
pași egali spre cabinetul con
ferențiarului Zgarbură. La ju
mătatea drumului s-a oprit — 
nu era de fapt decît la cinci 
pași de mine — și mi-a zis, 
fără să mă privească :

— O să faci singur totul...
Și a pornit din nou. Adică 

n-avea de gînd să comunice 
nimănui descoperirea mea. 
Voia să fie pînă la capăt vic
toria mea. In momentul acela 
I-am urît cel mai mult. Pen
tru victoria ce mi-o acorda, 
pentru satisfacția deplină ce 
mi-o lăsa numai mie.



de la ADAS
ȘTIAȚI CA :

— pentru autovehiculele 
asigurate, ADAS răspunde 
atit pentru stricăciunile ac
cidentale în timpul mersu
lui, cit și pentru pagube
le cauzate de incendiu, 
trăsnet, explozie, inunda
ție, furtună, uragan etc., 
chiar atunci cînd autove
hiculul este în garaj sau 
în alte locuri de stațio
nare ?

— numai 100 lei costă, 
pe timp de un an, un con
tract de asigurare a bu
nurilor din gospodăriile ce
tățenilor, cu o sumă asi
gurată de lei 50.000 ?

— în baza contractului 
de asigurare, ADAS plăteș
te rente lunare persoanelor 
indicate de asigurat, la ter
menul convenit, indiferent 
dacă asiguratul este în via
ță și a plătit primele, sau 
a decedat și a încetat pla
ta acestora ?

— la o dată stabilită în 
contractul de asigurare, 
ADAS plătește persoanei 
indicate de asigurat suma 
prevăzută în poliță, chiar 
dacă asiguratul decedind în
cetează plata primelor ?

— ADAS oferă în pre-' 
zent cetățenilor 12 forme 
de asigurări de persoane, 
ce se pretează la variate 
situații personale și fami
liale ale acestora?

FABRICA DE TRICOTAJE „MOLDOVA“ IAȘI
produce:

Lenjerie tricotată 
din bumbac.
— tricouri
— flanele, pantaloni 

de corp
— lenjerie de corp 

pentru sugari
— lenjerie de corp 

pentru copii
— treninguri pentru 

copii
— treninguri pentru 

adulți
Tricotajele purtînd 

marca fabricii 
„MOLDOVA" sînt 
întotdeauna de bună 
calitate.

TRUSTUi

DE CONSTRUC..
IAȘI 

efectuează : 
lucrări de construcții, locuințe, 

obiective social-culturale și 
industriale

FABRICA DE MOBILĂ IAȘI
produce:

s;- Camera de hol „Nor
ma", compusă din :

— canapea

— fotolii 2 buc.

— măsuță

* Garnitură de bucătă
rie „Polar", compusă din :

— dulap combinat

— masă extensibilă

— set de taburete

*
STAȚIA DE BETOANE — Păcurari



UZINA
METALURGICĂ

IAȘI

UZINA 
produce și 

livrează
— țevi sudate pentru 

instalații cu diametrul 
între 3/8" și 4".

— țevi sudate pentru 
construcții cu diametrul 
sub 114,5 mm.

— țevi sudate pătra
te și dreptunghiulare cu 
suma laturilor mai mi
că de 220 mm.

— țevi sudate trase la 
rece în precizie obiș
nuită și înaltă, cu dia
metrul între 12 și 60 
mm.

— tuburi de protec
ție etanșe tip P.E.L. pen
tru instalații electrice.

— profile diverse din 
tablă cu pereți subțiri, 
de uz general, speciale 
și pentru timplărie me
talică, cu lungimea des
fășurată a secțiunii sub 
500 mm.

— ferestre metalice 
tipizate pentru construc
ții metalice.

Cinci ani de muncă 
au însemnat, pentru Li
zina metalurgică, fră- 
mîntări și succese. Cei 
cinci ani au însemnat a- 
tingerea și depășirea pa
rametrilor proiectați pe 
întreg sectorul de țevi, 
rentabilizarea tuturor 
produselor și asimilarea 
a noi și noi produse so
licitate tot mai mult de 
economia națională.

S-au fabricat pînă azi 
550 tipodimensiuni de 
țevi sudate într-o gamă 
de la 10 mm. la 114 
mm., 305 forme geome
trice și dimensiuni de 
profile formate la rece 
prin îndoire, dintre ca
re 240 noi produse asi
milate în anul 1968, a- 
dică două produse noi 
la 3 zile.

Pe toate șantierele de 
construcții, în construc
ția vagoanelor și ca
mioanelor, în mărunta
iele combinelor, în se
rele unde iarna nu se 
arată niciodată, în adîn- 
cul minelor, la moder
nul mobilier din unită
țile comerciale, peste 
tot pot fi văzute pro
dusele Uzinei Metalur
gice din Iași.

In 1969, pe tabelul 
produselor obținute s-au 
adăugat noțiuni noi : 
„elemente tipizate de 
tîmplărie metalică", ce

ea ce înseamnă, de fapt, 
ferestre metalice suda
te, într-o gamă ce va 
depăși 100 forme și di
mensiuni, uși metalice 
și alte elemente de con
strucții metalice ce se 
vor executa pe parcurs.

Anul 1969 semnifică 
tot mai multe căutări, 
cercetări și studii, îm
bunătățiri tehnologice și 
organizarea științifică 
superioară a producției.

Ce va însemna în
ceputul noului cincinal
— respectiv anul 1971
— pentru uzina noastră?

Extinderi noi, spații 
mai bine utilizate, uti
laje aduse la numitorul 
tehnicii mondiale, pro
ducție care pentru în
ceput va ajunge la un 
miliard lei și care va 
crește cu fiecare an al 
cincinalului.

Astăzi, pe poarta fa
bricii ies zilnic cîte 500 
tone de produse.

Uzina exportă în 16 
țări.

Și pe toate aceste 
produse care iau dru
mul spre cede patru punc
te cardinale, vei găsi un 
poanson, o etichetă pur- 
tînd inscripția „Made în 
România", Uzina Meta
lurgică Iași.

Ec. Nicolae Lacea
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'Y ION CHIRIAC

SCRISOARE CĂTRE MINE ÎNSUMI

Eu singin, numai eu, rămas
Uscat ca pietrele ori ca-n mormint un craniu 
Cu spinii cndafirilor in glas 
și-n ochi cu golul lacrimilor straniu.

Eu singu , numai eu, ca un
Alun cu piei de șarpe învelit 
Pentm-o-mi păstra seva și lemnul bun 
Mușcind veninul fructului oprit.

Aproximații critice

H A S D E U
IN ACTUALITATE

(II)Mușcîndu-I zic, de nimeni îndemnat, 
Trecind acolo-n umbra lui de-azur 
Cu gindui totdeauna demn, ca un soldat 
Prin răni trecindu-mi fără înconjur,

Pe singe iunecîndu-mi ca pe
Văi lungi de undeva din lună
Făcute de ecoul vulcanilor ce-au fost să crape 
De adevăr aprinși ca o minciună.

Eu prin viitoarea lumii agitată
In palma unui gind ținindu-mi traiul
Devin balcnța sufletului meu ciudată
Cu care cir.tcresc în lume raiul

Sabie rea și nevăzută, plasmă deasă
Ca simburul uitării dus în gind
Ca ceața morții care depărtează
In trupul vremii oamenii pe rînd,

Privighetori cu răni care alintă,
Durerea-n miezul cărnii, fără leac
Pînă se fac brațe de mamă sfîntă 
înduioșate crengile-n copac,

Stele trezindu-se în bolți din vis, 
Surprinse-adînc că-s singure și reci 
Noaptea enormă : ochiul lor închis 
și străjuind pe pleocpele mai multor veci,

Semenii noștri, suitoare, strinse,
Milenii de-nficriri, flăcări de trupuri, plopi 
Și-orbita celor morți in care plinse
Ori ca o candelă a ars un cehi

Fînul pe care te-am iubit, femeie, 
Ca pe un braț de raze în adins furat
Și pruncu-n pintecul tău alb ca o seînteie 
lluminînd peste adevărat.

Fata pe care am trădat-o-n grabă 
lubind-o doar o clipă numai, drept
Cînd inima-mi mi se mărise ca-ntr-o apă 
Și ca intr-un ocean se-nsingura în piept,

Prietenul plătit doar cu-n surîs în loc de totul, 
In căutarea morții ce m-ademenea
Imprăștiindu-și ca pe un parfum azotul
Din înseși f!crile-ncolțite-n carnea mea

Văzduh în jurul meu croiesc și fără pace, 
Mă-nchid în ele ca intr-un atom
Dîndu-mi puteri de cîntec pentru-a face 
Aureolă în jurul fiecărui om

Iubească alții viața alegoric,
Impiestrițată cu seîntei precum un fum
Nu craniul zic ci inima lui Yorik
Ar trebui s-o întrebăm acum.

„Ai fost sau nu ai fost? Exiști? Vei fi?...* 
Deci oglindește-mi fără teamă chipul 
Numără-mi pulsul rece zi de zi 
Precum clepsidra, sinceră, nisipul.

Deși romantic prin structu
ră, în viziunea științifică has- 
deiană cercetarea e totuși se
nină, de o liniște desăvîrșită. 
răsfrîntă larg în stilul său o- 
biectiv, limpede, ferm și ra
finat sub care clocotește în
să, ca vulcanii de pe fundul 
mării, sufletul unui vizionar 
(ușor de încadrat în teoriile 
despre geniu ale lui Jean Paul 
și Novalis), interesat de-a cu
noaște realitatea comprehen
siv, rațional și intuitiv, și de 
a defini expresiv toate stratu
rile spiritualității naționale. 
Mărturie stă activitatea sa po
ligrafică enormă, aproape su
praomenească. ce dovedește o 
sete neobișnuită de creație și 
de adevăruri absolute, vasti
tatea preocupărilor fiind sem
nul dramatic al unei voințe 
demiurgice de individualizare.

♦

Exegeza fabuloasei ODere a 
lui Hasdeu nu este nici prea 
întinsă, nici prea adincă. O- 
pinii durabile, adesea scăpă
rătoare, despre contribuția sa 
la dezvoltarea culturii româ
ne au lăsat Caragiale, Iorga, 
Sextil Pușcariu, Th. Capidan, 
Pompiliu Constantinescu, Mir
cea Eliade, Tudor Vianu, G. 
Călinescu ș.a., dar niciunul 
dintre ei n-a avut răgazul să-i 
dedice studii ample, defintive 
măcar pe anumite direcții (ex
cepție fericită este pătrunză
torul portret călinescian din 
Istoria literaturii române). Cer
cetarea cauzelor ar fi, desigur, 
superfluă. Mai ușor de ob
servat, chiar pentru cineva 
care n-ar cunoaște cam tot ce 
s-a scris pînă acum despre 
Hasdeu. este că scriitorul și 
savantul a avut parte adesea 
de răstălmăciri si contestări 
fără argumente, dar mai ales 
de note și articole ocazionale 
pline de locuri comune și pre
judecăți, multe elaborate de 
amatori captivați de anecdote 
și erudiție seacă, Chiar și azi 
se mai ivesc asemenea per
soane cu pretenții de istorici 
literari care, din naivitate, 
cred că fac senzaționale des
coperiri evaluînd, cu centime
trul, dimensiunile unor gazete 
(puțin cunoscute) editate de 
Hasdeu. încăpută pe mîinile 
unor astfel de „cercetători”, 
personalitatea savantului este 
pulverizată în entuziasme co
pilărești și amănunte fără nici 
un fel de semnificații, publi
cul cititor mai puțin avizat 
rămînînd, în continuare, cu o 
imagine falsă a savantului (ori 
Hasdeu, amator numai de glu
me și sarcasme, ori Hasdeu, 
filologul „fantezist" sau „scrii
torul minor" și „publicistul cu 
erori ideologice", exagerate 
încă de necunoscătorii rău in
tenționați).

Se pare că în ultima vre
me există un curent de opinii 
favorabil reinterpretării mai 
largi a uriașei moșteniri has- 
deiene și a înlesnirii circula
ției acesteia prin ediții mult 
mai cuprinzătoare și, pe cît 
posibil, fără trunchieri arbi
trare. E un stadiu nou, dătă
tor de speranțe, dintr-un pro
ces simțit și altădată), dar su
pus adesea unei stagnări din 
care o figură demiurgică a 
culturii noastre a avut numai 
de pierdut, chiar dacă în ul
timul deceniu au apărut une
le contribuții critice despre o- 
pera sa datorate Iui Perpessi- 
cius, P. P. Panaitescu, D. Ma
cros, Al. Dima, G. Munteanu 
ș.a.

Destinul lui Hasdeu, mai cu 
seamă al filologului, lingvistu
lui și al istoricului, este de-a 
dreptul ciudat. Motivul e că 
asupra savantului a planat, și 
mai planează încă în anumite 
medii didactice, părerile cri
tice, cîteodată de o asprime 
rară, ale unor reputați oameni

de știință români care, desi
gur, au fructificat cercetările 
hasdeiene, dar nu le-au apro
bat, cel mai adesea din pri
cini subiective, duse uneori la 
extreme și intoleranță. Marele 
filolog Al. Philippide contes
ta. de pildă, lui Hasdeu etimo
logiile traco-dace, găsind o 
discrepanță apreciabilă între 
principiile teoretice și rezul
tatele practice. De fapt, se 
trecea sub tăcere o idee che
ie a înaintașului, potrivit că
reia adevărul într-o reconstruc
ție lingvistică nu este absolut, 
ci relativ : „O reconstrucție 
etimologică corectă. întemeia
tă pe un material suficient, 
nu este ipotetică, dar iarăși 
nici exactă, ci totdeauna a- 
proximativă Ipoteză se chea
mă o presupunere la mijloc 
între două observațiuni : pri
ma observațiune, accidentală, 
dă naștere presupunerii; a 
doua observațiune. intențio
nală, verifică presupunerea. O 
presupunere odată verificată 
încetează de a fi ipoteză, de
venind fapt. Verificarea poate 
fi completă, ori numai apro
ximativă. Aproximația nu ră
pește faptului caracterul său 
științific pozitiv" (Principie de 
lingvistică. Buc., 1881, p. 137— 
138). După Philippide, Hasdeu 
dovedește „lipsă de metodă în 
cercetarea etimologiilor", sta
bilește „norme ad-hoc", și 
„legi fonetice pripite", „plu
tește prin tot felul de plăz
muiri neexacte ale inducției". 
Rezultatul ar fi că autorul Cu- 
ventelor den bătrîni „întîlnește 
numai din întîmplare adevărul 
acolo unde îl întîlnește" ; „în
să a fost și original (I), el a 
descoperit alfabetul dacilor" 
(Principii de istoria limbii. 
Iași, 1894, p. 295—296, 299.
302). Maliția filologului ieșean 
care, se știe, a fost un pole
mist îndrăcit, apropiat de ver
va hasdeiană, merge uneori 
așa de departe îneît orice e- 
ventuală scuză este de prisos. 
El afirma fără nici un fel de 
distincție că Hasdeu „nu știe 
din fiziologia sunetelor nimic”, 
nu cunoaște „istoria sunetelor 
românești”, iar formidabila sa 
enidiție ar fi falsă, adică o 
„formă goală* (Specialistul ro
mân, Iași, 1907, p. 74—76). 
Concluzia e bizară și profund 
nedreaptă.

Kid celălalt reputat filolog 
al nostru de după Hașdeu, Ov. 
Densusianu. n-a apreciat, cum 
s-ar fi cuvenit, contribuțiile 
înaintașului său. ci le-a privit 
cu sceptidsm (cf. Istoria lim
bii romane, vot I) sau cu o 
superioritate de neînțeles toc
mai la moartea acestuia (cf. 
Viața nouă, nr. 17, 1907). A- 
ceste atitudini, la care mai pot 
fi adăugate si altele, dar nu 
de același efect, au avut dat 
fiind autoritatea lui Philippide 
si Densusianu, urmări cu to
tul neprevăzute în conștiința 
posterității. Unii dintre elevii 
lor le-au împărtășit vederile 
și au afișat aceeași neîncrede
re față de opera lui Hasdeu. 
iar cei neavizați, dar bine 
intenționați, au crezut, fără 
să mai cerceteze. în cuvîntul 
unor savanti de talia lui 
Philippide și Densusianu. (Has
deu scria odată că „este tot 
atît de ușor a nega fără rațiu
ne, precum și de a crede, or
bește, dar în știință nu se per
mite nici o virgulă fără de- 
monstrațiune” — Istoria criti
că a românilor, ed. II. p. 119). 
De aceea, pe undeva, studiul 
B. P. Hasdeu. lingvist și filolog 
(Ed. științifică. 1968) al lui 
Cicerone Poghirc are un sens 
polemic, fiind o restituire cri
tici, o reașezare a lui Has
deu pe locul cucerit cu atîta 
trudă șl' suferință în panteonul 
științei românești.

(Urmare în pag. 8)

Mihai Drâgan

UN SAINT-SIMON 
MOLDAV

Surpriza pe care ne-o pre
gătește istoricul literar Geor
ge Ivașcu, începe să-și arate 
unele spații, de loc neglija
bile. Analiza comparativă, 
ingenios și dialectic reali
zată a cronicii lui Ion Ne- 
culce îl duce pe G.I. la con
cluzia de acceptat: autorul e 
un Saint Simon Moldav („Lu- 
ceafărul“ 5, pag. 8). Mai re
ținem că Neculce are o „ca
pacitate de absorbție sado- 
veniană*4 și „Opera lui Ion 
Neculce concretizează relieful 
original al unui vast proces 
de acumulare și stratificare 
prin sinteză, în care au in
trat eforturile de creație a 
peste două veacuri de spi
ritualitate românească". G. I. 
spulberă confuziile și resta
bilește un adevăr: „Neculce 
este structural un mare scri
itor, al cărui gen a fost tra
diționala „cronică, transfor
mată de el în cele dintîi au
tentice memorii ale literatu
rii române. Ca mare scriitor 
si cel dintîi mare memoria
list al literaturii române (e- 
galat numai de Ion Ghica) 
trebuie, deci, citit acest cro
nicar. El deține în literatura 
română locul lui Saint-Simon 
în literatura franceză, pe ca
re nimeni ru-1 cercetează cu 
aceleași mijloace ca pe Vol
taire sau Montesqu>eu“. Ion 
Neculce e „notarul balza
cian- al unei întregi epoci...*.

scrisoare
Ca cititor de literatură ro

mână și de reviste literare 
am constatat o contradicție 
derutant de ciudată in pri
vința părerilor criticilor des
pre o anume operă nou a- 
părută. Sînt cazuri cînd ace
lași roman este criticat in
tr-o parte și lăudat în alta. 
De pildă Moromeții II, în
gerul a strigat. Alteori criti
cii sînt într-un suspicios con
sens unanim. Sînt încă obiș
nuit să cred că critica lite
rară se conduce după anumite 
principii care o ajută să pu
nă in evidență virtuale ju
decăți de valoare. Lectura 
mea de pînă acuma nu mă 
desminte să fac declarația 
fără infatuare, întrucît exem
plele pot fi ușor descoperite.

Se vorbește mereu despre 
caracterul costructiv al criti
cii, pentru scriitor, sau edu
cativ, pentru cititor. Dar ți- 
nind seama de contradicția 
semnalată, cum mai poate fi 
reținută relația autor-critic- 
cititor ? In ce măsură citito
rul mai poate spera în spri
jinul real al criticului, dacă 
acesta nu se conduce cumva 
după principii, era să spun 
interese, străine de masa ci
titorilor.

Consider ca aici stă o anu
me deficiență a criticii noas
tre și dacă revistele semna
lează cu regret lipsa de in
teres pentru unele opere li
terare valoroase, vina nu o 
poartă totdeauna marele pu
blic cititor.

ION FERIGA
București

CORESPONDENȚĂ 
LITERARĂ

Recunoaștem în producția 
de versuri ce zilnic este ex
pediată pe adresa Cronicii, 
un fapt incontestabil, de ur
mărit : toți cei care scriu, 
indiferent de vîrsîă, profe
sie. pun întrebări aproape 
identice : ..Avem talent ?
Dacă da, trebuie să conti
nuăm ?“ Evident. lucrurile 
nu sînt simple și orice răs
puns este chemat să clari
fice. să-ncurajeze. acolo unde 
e cazul, sau să scoată o fișă 
critică cu un diagnostic de
favorabil. dar drept și spus 
cu sinceritate. încurajarea 
unor versuri sub nivel nu 
are nici un sens. Tinerii de- 
butanți în literatură, foarte 
multi talentati. au un îndru
mător permanent, un exem
plu strălucit în literatura 
clasică, și actuală. Ei pot 
învăța de acolo, ce e arta 
realistă, angajată, pot să-și 
formeze o conștiință esteti
că înaintată. marxist-leni- 
nistă. Evoluția literaturii 
noastre trebuie cunoscută. 
Cultura literară, profundă, e 
obligatorie. O dată însușită, 
asimilată creator, tînărul 
poet va fi mai exigent cu 
propria sa creație și nu se 
va mulțumi cu exerciții și 
versificări nesemnificative 
cum am primit de la Sava 
Georgeta, Parfenie Dom— 
Puiu, Muram V. Elena, Ru- 
su Mircea, Rusu Al., Ion 

Grezia, Har. Mihăilescu, Ion 
Vremelnicu, Const. Gavriliu, 
Dinulescu F. Gheorghe, din 
Piatra Neamț. Foarte tînăra 
Lia Caia (Iași) nu dovedește 
în poeziile trimise talent, ci 

numai o mimare, stîngăcii 
de exprimare. Mihai Badiu 
— (București), n-a depășit 
faza unor „dulci“ banalități 
de copil : „Și-ți spun în 
păr / micuța floare / cu 
crîmpeiul ei / de soare" etc. 
etc., iar Paul Hergheliu 
(Iași) nu merge mai depar
te cu pastișa : „Cum aș face 
eu mai bine, / Ca să pot 
s-ajung la tine / Aș zbura, 
m-aș avînta / Pînă la ini
mioara ta“. Nici versurile și 
nici articolul despre Lucian 
Blaga primite de la Ilica An
ton (Arad) nu prezintă in
teres. Valoarea lor e inex
istentă. La fel versurile lui 
Radu Dănăilă, (Tazlău-Neamț). 
Mai multă lectură și o se
riozitate mai mare în ceea 
ce comunicați și în ce stil 
comunicați. îndemnul e va
labil și pentru Florea Tis- 
tuleasa (Pitești) și Valentin 
Tudose (Galați).

interviu cu

HORIA 
ZILIERU

— Ce părere aveți despre 
experimentul liric actual 1

— De la început, socotim 
ca însușită demarcația Intre 
conceputul de experiență fi 
experiment. E. E. Cummings, 
acel Apollinaire anglo-saxon, 
încă din 1915 se declara a- 
dept al experimentului poe
tic. Deconcertînd pe cititor, 
el desființează majusculele, 
exclude punctuația, violentînd 
ortografia. Dar nu se opreș
te aici. Încearcă să ațîțe (to 
rouse) „sensibilitatea poetică 
prăbușită în somn". Neaștep
tata explozie a fanteziei. A- 
vansat față de esteții hazar
dului, vedea în experiment 
un mijloc în scopul realiză
rii artistice. Căci ce este, în 
ultimă instanță, decit: cău
tare?, care nu se abandonea
ză la nivelul expresiei, lim
bajului. A nu se confunda, 
apoi, cu ... un fetiș, creatorul 
devenind sclavul surprizelor 
spontaneității. Un poet (care 
nu e mistic, deși una din 
cărțile sale e intitulată „în
gerul dimineții") spune: „poe
mul este expresia unei cău
tări în care omul, departe de 
a se abandona forțelor ob
scure ale ființei sale, încear
că a le face să treacă prin 
conștiință".

— Cum vă definiți propria 
poezie? Poate fi circumscrisă 
unui neoromantism ?

— Tulburînd puțin apele, 
să-mi aleg o „mască". Poate 
a unui ... romantism clasici- 
zat (sau pare un fel de jin
duire ? !). Limpezimea clasică 
și sfișierea melancolică a u- 
nor crepuscule interioare au 
același impuls originar. Gide 
amintea, undeva, că în fie
care spirit e o încleștare în
tre clasicism și romantism. 
Orfeu (întrucît, poezia mea 
are un „timp" și spațiu" e- 
rotic) mi-a fost întotdeauna 
monada unui cult.

— Vă recitiți volumele? Ce 
impresie vă lasă după lec
tură ?

— Fac o lectură aproape 
paralelă cu a unor poeme 
dintr-un Petrarca autohton. — 
cu chip de faun oriental, cum 
îl grava G. Călinescu — Co- 
nachi. Este unul dintre poe
ții mei preferați. Breton, în
trebat odată ce poet îl fas
cina la o anumită epocă, a 
dat un răspuns devenit cla
sic : Musset ... Iar impresia 
pe care mi-o lasă propriile 
poeme, de mult în straie de 
plumb, o pot mărturisi, sub
versiv, printr-un amar și iro
nic catren al lui Breton : 
„Du vas en cristal de Bo- 
h&me I Aux bulles qu’enfant 
tu souflais / Pourtant c’est 
lă tout le poăme / Aube 
ephemăre de reflects

— Planuri ?
— In curînd, îmi apare 

placheta Iarnă erotică. Pre
gătesc o antologie de tradu
ceri. Eros universalis, și voi 
preda la o editură manuscri
sul : Elegiile lui Eros.

Rep.
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(urmare din pag. 1)

Iraționalismul, apelul exclu
siv la subconștient, tentativa 
absolutizării creației sub impe
riul reveriei nu reprezintă în 
epoca pe care o parcurgem 
căi fertile de împlinire a fap
tului artistic ci simulacre săra
ce ale unor căutări încheiate.

De altfel această insistență 
de a prezenta actul artistic ca 
fiind de origine exclusiv sub- 
conștientă s-a întîlnit nu numai în 
dialogurile publicate în revista 
„Amfiteatru" dar și cu alte o- 
cazii. Ne surprinde faptul că un 
poet de real talent ca Loan'd 
Dimov, atunci cind încearcă să 
teoretizeze în paginile „Alma
nahului literar" 1969, se dove
dește mai mult decît vulnera
bil. Par cel puțin bizare afir
mații ca : „Nu am nimic îm

potriva „măscăricilor", a scrii
torului care se consacră citito
rului și-i cer acestuia în 
schimb, glorie, avere, stimă, 
etc.". Lăsînd la o parte expre
sia jignitoare în sine, afirma
ția ridică o problemă de ordin 
estetic. Autorul spune mai de
parte : „Adevărata funcție a 
scrisului însă ține de domeniul 
cunoașterii și nu al spectaco
lului. Tainică investigare eleu- 
sină, el impune trecerea prin 
foc, chiar dacă Demeter, zeița 
desnădăjduită, nu stă1 grijulie 
să te țină de ci uf".

întrebarea care se ridică în 
cazul de față este : cui foloseș
te un asemenea scris, ori scrii
tură ? Pentru că Leonid Dimov 
are grijă să precizeze că, 
spectacolul pe care îl dau „scrii
torii din cea de a doua tag
mă" (! ?)... „nu are nevoie de 

spectatori". Așadar, cu o piru
etă elegantă, dar „modernă", 
ne întoarcem la vechea teză a 
actului gratuit în artă. Nu mai 
este poate cazul săi amintim 
cum, acum aproape un secol, 
Marx i-a ridiculizat pe avocații 
comunsimului egalitarist care 
susțineau și ei munca „unică" 
și „unicitatea" în genere a ac
tivității artistice. Dar nu este 
vorba numai despre aceasta ci 
și de confuzia ce se face în
tre actul de creație și finalita
tea lui. Arta în general și lite
ratura în speță nu este numai 
cunoaștere, și nu în primul 
rind, cunoaștere... eleusină, în 
sensul unei inițieri orfice. In 
toate timpurile arta a avut ca 
scop o anumită finalitate so
cială fiind expresia omului ca 
„sumum" de efecte, senzații și 
gîndire. Oricît am dori, actul 

creator nu poate fi rupt de 
scopul pentru care a fost în
treprins și care, întotdeauna, 
este social. Așa cum scria Mi
hai Ralea „dacă artistul ar ex
prima stări exclusiv specifice 
lui n-ar putea fi înțeles de ni
meni". Și, mai departe, „In 
adevăr, oricît se susține într-o 
estetică idealistă că artistul 
creează pentru el însuși fiindcă 
are ceva de spus, în realitate 
el scrie pentru o societate 
dată, adică pentru un anumit 
public. Un artist care face ab
stracție de un public, se gîn- 
dește la un altul, chiar dacă 
n-ar fi vorba decît de cîteva 
persoane, care speră căi-l vor 
înțelege"

Comentariile sînt în cazul d» 
față, inutile.

Ne miră desigur, atunci cînd 
în unele publicații apar ase

menea afirmații din partea u- 
nor critici sau scriitori mai 
mult ori mai puțin avizați, pri
vite din păcate cu îngăduință 
de cei care însă sînt gata să 
sancționeze cu plăcere orice 
discuție ce contravine unui 
spirit „ortodox", discuții pu
blicate mai ales în revistele 
din provincie.

Pornind de la teza marxist- 
leninistă a partidului nostru că 
literatura, arta în genere, re
prezintă în societatea noastră 

cu valoare 
a conștiinței 
va înțelege

un factor activ, 
transformatoare, 
umane, „Cronica" 
să dea drept de intrare în ce
tate acelor creații și opinii cri
tice menite să-și îndeplinească, 
prin însăși valoarea lor intrin
secă, misiunea lor socială.

HAȘDEU IN ACTUALITATE
ISTORIE LITERARĂ IN IMAGINI

(urmare din pag. 7)

Această cercetare, prima cu 
adevărat largă consacrată filo
logului și lingvistului, este un 
exemplu de supunere la obiect, 
de restabilire onestă a unor a- 
devăruri mari, sufocate pînă a- 
cum de numeroase prejudecăți. 
Lucrarea nu ne pare atît o sin
teză, cît o analiză sistematică 
a concepțiilor filologice șl de 
lingvistică generală ale lui 
Hasdeu. a rezultatelor sale 
științifice remarcabile în. dome
niul indoeuropenisticii, ai 
slavisticii și, în special, el 
substratului și al istoriei lim
bii române. Contribuțiile sa
vantului în contextul filolo
giei românești și a celei mon
diale sînt luminate dintr-o 
perspectivă critică severă și 
comprehensivă, dublată de o 
bună tehnică a izolării citatu
lui și o capacitate sigură de 
a expune clar și metodic, fără 
pedanterie și entuziasme fa- 
cilez' (mai puțin unele fraze 
.cenușii). Cineva ar putea re
proșa, probabil, abundența ci
tatelor și a trimiterilor prea 
insistente, dar observația n-ar 
fi îndreptățită deoarece auto
rul studiului a urmărit și fa
miliarizarea cititorilor și chiar 
a unor specialiști cu ideile 
hasdeiene, atît de rodnice dar 

puțin cunoscute încă (dat fiind 
risipirea lor prin reviste). Pe 
de altă parte, avînd de luptat 
cu prejudecăți adînc înrădăci
nate (existente și în unele 
lucrări actuale), C. Poghirc a 
apelat la numeroase argumente 
pentru a preîntîmpina even
tualele acuzații că folosește, 
în aprecierea lui Hasdeu, un 
ton încomiastic. Dacă ar fi să 
transcriem cîteva judecăți cu 
totul semnificative, ne-ar fi 
destul de greu deoarece între
gul studiu e plin de aprecieri 
elevale care merită să fie re
ținute pentru rigoare și obiec
tivitate științifică. Reproducem 
doar o singură concluzie 
deoarece sintetizează admira
bil destinul de excepție al o- 
perei lui Hasdeu: „Cercetă
rile lui, care stimiseră atîta 
vîlvă în epoca sa, au fost în
locuite de lucrări de sinteză 
mai comode poate, dar mult 
mai modeste ca valoare. Mul
te dintre ideile și descoperirii 3 
lui cele mai evidente și mai 
valoroase intraseră, de fapt, 
în patrimoniul comun al știin
ței românești, dar cel mai a- 
desea fără numele creatorului 
lor. Opera lui a urmat în bu
nă măsură soarta cîntăretului 
popular, devenind nemuritoa
re, dar anonimă" (p. 232).

Firește. în unele probleme 
de detaliu studiul lui C. 

Poghirc poate fi perfectat. 
Chiar informația, solidă și 
variată în general, este sus
ceptibilă de a fi îmbogățită, 
corectată pe alocuri sau ajus
tată printr-un plus de precizie. 
Surprinzător este faptul că, 
vorbind despre formația știin
țifică a lui Hasdeu, autorul 
studiului nu amintește decît 
în treacăt despre influența 
lui Al. Hasdeu, iar de Kogăl- 
niceanu nici nu pomenește. 
Riscată este observația că 
Hasdeu ar dovedi, „încă din 
fragedă tinerețe", „o largă și 
solidă concepție filozofică" (p. 
82), cînd aceasta, în respectiva 
perioadă, este destul de eclec
tică și nesistematizată, ca și 
mai tîrziu. Tot la aceeași pa
gină, C. Poghirc afirmă că 
mărturia lui Hasdeu că tatăl 
t-a „dat o îndrumare filozofică 
germană", folosită de cineva, 
cu trimitere la Jurnal, n-ar 
exista în lucrarea respectivă, 
ceea ce este o eroare (cf. Jur
nalul în E. Dvoicenco, înce
puturile literare ale lui B. P
Hasdeu. Fundația pt lit. 1936 
p. 216). Unele trimiteri sînt 
prea vagi (ex. p. 66) și nu o dată 
întilnim indicații greșite de 
pagini, dar acestea, probabil, 
nu din vina autorului !..

Sprijinit și pe contribuții 
mai vechi, C. Poghirc a întoc

mit și o foarte utilă bibliogra
fie a operei lui Hasdeu și a 
lucrărilor ce i s-au consacrat 
de-a lungul timpului. Din ul
tima listă, în care nu sînt o- 
miși nici unii autori insignifi
anți sau anonimi, lipsesc, sur
prinzător, unele texte ale Iul 
Iorga (ex. Opinions sinceres. 
La vie intellectuelle des rou- 
mains en 1899, Buc., 1899), a- 
poi B. Munteano (Panorame 
de la litterature roumaine con- 
temporaine, Paris, 1938), An- 
ghel Demetriescu (La banche
tul dat d-lui Hasdeu, în Litera
tură și artă română, 1899, p. 
257—260, Izabela Sadoveanu 
(în Viața românească, nr. 9, 
1907, p. 377—381), toate bogate 
în observații demne de luat 
în seamă, multe referitoare la 
activitatea filologică a lui 
Hasdeu. S-ar mai putea adău
ga și altele, dar spațiul nu ne 
permite, iar ideea de exhau
stivitate a unei bibliografii 
este o utopie!

Un lucru e sigur: filologul 
si lingvistul Hasdeu și-a găsit 
în sfirsit un interpret avizat 
dotat cu deosebite calități in
telectuale și animat de o Înaltă 
probitate științifică. Această 
carte. fiind abia o primă 
tentativă de reconsiderare, ne 
putem aștepta în viitor să se 
transforme într-o exegeză 
definitivă.

A» trecut 15 ani de la acea iarnă a stihiilor deslănțulte. 
încă 15 si Ionel Teodoreanu n-a îmbătrinit nici cu un 
ruf. n-c mai avut cum încărunți după ce l-a închis' în 
cleștar^', ei racla de argint a lui februarie. A rămas 
același Dănuț al Medelenilor, cu alură sportivă, împăr
țit între prozaismul profesiei de toate zilele și petalele 
metaforelor încă nescuturate, același adolescent care uimea 
ulițele lașului și lrx:înta redacția „Vieții românești*; ace
lași partizan întra-totul al expresiei ..fair-play*.

Moartea l-a surprins încleștat în luptă orbit de prea 
mult a^« contrariat că poate fi învins de o aparentă 
joacă a nimicului. A pășit în veșnicie ca într-un încăput 
de carte r] cuminte a luat loc la „masa umbrelor".

Nu pot să spun că înțelegerea exactă, nesuperiicială. 
deloc dogmatică a noțiunii de accesibilitate în poezie 
este pe deplin clarilicată și că echivocul, ezitarea rt-ar ii 
prezente în receptarea ei. Există o poezie accesibilă prin 
înțeles, adică prin deschiderea ei semantică, ideatică, fără 
prea multe chei, eforturi și una accesibilă prin structură, 
prin modul ei de a ii. de a semnifica. Dar teoretizările, 
definițiile rapide, definitive cu privire la poezie, la ceea 
ce comunică ea, vor fi totdeauna aproximative și de
sigur... infinite.

Poezia lui Dumitru Popescu este a unui spirit erup
tiv ,dar și clasic, echilibrat, a unei sensibilități ext re
de reflexive la fluxul și refluxul experienței umane și morale. 
Poetul nu experimentează, ci creează printr-un act de parti
cipare totală, excluzînd mimarea. Expresia artistică este 
a unui clasic pentru care poezia este comunicare, gin- 
dire, emoție și mod specific de a gîndi (printr-o reflexie 
sensibilă) o realitate sufletească. E o formă poetică ce 
absoarbe, structurează esențe, înțelesuri fără a îndepărta 
emofia de poezie, de straturile ei. In totalitate versurile 
din Pentru cel ales sînt confesiuni sincere ale unui poet 
pentru care poezia este faptă, gind. emoție, un elogiu adus 
omului, istoriei. Trecutul, vechimea, străbunii sini motive 
ce revin în poezia lui Dumitru Popescu. La iei satul, o 
despărfire, un cîntec de dor sau amintirea unei iubiri, a 
adolescentei, o ciuleandră : .Cînd pasărea măiastră / ri
sipește iar firimituri, / amarnic bat ciuleandra / flăcăii I 
la nunți cu strigături. / Scump la cuvînt — /pe buză cu 
pecețile nevoii, / am învățat / să cuvîntăm pe drumu
rile lungi I cu luna și cu boii. / Și păsările care pleacă/ 
și florile ce mor / femeile le-au furat duhul / (esîndu-1 
în covor. / Și în chilimul țării noi, / același suilet bate- 
vom în ițe 1 cu spata, la război'. (Duhul).

Poetul e „...unul din străjerii I cetății, un .frate' în 
conjurația adevărului" care .printre minciuni cat-adevăr / 
și-n adevăr găsesc minciună". (Tribunul). Excelent mi s-a 
părut datorită putinței de demistiiicare blestemul Foamea 
ce amintește pe Tudor Arghezi: „Femeia sadică și per
vertită / gonită din bordelul infernului / de prea sătulul 
Boal, / de mii de ani fată neistovită, I puzderie de pui 
de monștri / corcifi din șarpe, tigru și șacal. / Avînd cul
cușul în altarul zeilor hulpavi, / făcut din jertia cărnu- 
rilor / lui Apis j cea mai tiranică religie de sclavi".

Esențial e la Dumitru Popescu însumarea în stratu
rile textului poetic a unei nostalgii sau, mai bine spus, a 
unei note de tristețe, de stare... bacoviană: .Pace surîză- 
toare. Duminica. / Pe undeva, un vals modern. / Toate 
ușor se clatină / ca pe-un vapor, în neant, de platină. / 
Noroaiele-n adînc se cern, j Surîs convalescent de clinică". 
(Bacoviană). Reîntoarcerea Ia basm, la o lume mirifică, 
e realizată artistic excepțional: .Sub chip de zlnă, / de 
căprioară și de iloare — / obraz boțit de vrăjitoare. // 
Prin mii de ochi, / familiar și batjocoritor / primește / 
supremul vrăjitor. // Se schimbă-n lemn, / în pietrele 
de rîu, I se-mprăștie în nisipul din pustiu, / se-ntruchi-

dumitru poptscu: „PENTRU CEL ALE
peczi în vis, / în floare... / Eu însumi sînt un obrăzar / 
pe chipul nevăzutei ] vrăjitoare'. (Basm).

Dacă in lirica actuală se mai cultivă un fals ermetism, 
delirul verbal, într-un anumit ,sens .poezia lui Dumitru 
Popescu vrea să demonstreze că poezia adevărată ca să 
existe și să fie un cîntec adus omului, gîndirii și sensibi
lității sale, să reflecte realitatea vremii noastre, trebuie 
să comunice emoția într-un limbaj neartificial, ci simplu, 
neinciirat total. Poetul comunică într-o deplină conștiință1 că me
sajul său va ii receptat în totalitate, va schimba și educa, 
va trezi adeziuni afective profunde. Căci, in definitiv, poe
zia lui Dumitru Popescu cucerește prin umanismul ei, prin 
tenul și vibrația adîncă, prin simplitatea spunerii. Și 
erotica o dovedește întrutotul. Amintirea erosului e puter
nică, suficientă pentru a rememora un dialog petrecut în
tr-o noapte cînd fata „avea părul bălai". Regretul des
părțirii, al neîmplinirii iubirii e prezent („Și sufletul 
tot mai greu plînge, / pe-nserate, / după fecioara cu

ochii pierduți, / după visul trăit j numai pe jumătate / ca 
și acel al adolescenței"). Vîrsta pură a tuturor visurilor a 
idealurilor nu se mai reîntoarce : „Undeva, sus, în deal / 
pămîntul a devorat părinții. / Prin ogradă colindă, / ne
bună de singurătate, / fantoma adolescenții".

Ciclul Taine de noapte cuprinde versuri excelent exe
cutate tehnic și clasicismul de care vorbeam se întîlnește 
Si aici. Poetul are capacitatea de a trece de la poezie so
cială (Stanțe sociale) la una profund intimă, la una aprins 
erotică, fără să-și divulge, să-și schimbe lungimile de undă 
pe care transmite cu toate că, ascultînd atent, într-o deplină recu
legere și liniște interioară se mai aud, intermitent, acor
duri străine, retorice. Fenomenul e de scurtă durată, căci 
ritmul e reluat din nou : „Pe ulița sufletului... / Luna-și des
face părul de argint / pe ulița sufletului... / Luna mă chiamă 
iarăși să mint. / Idilă pe ulița sufletului meu... / Și-un par

fum ,din copaci, / mortuar, greu. / Stelele pllng. / Dorin
țele se-nalță, se frlng. / Un vis rătăcește străin. / Pînă 
au să cînte cocoșii / o să ne împrietenim". (Idilă). Meditația 
lirică asupra condiției umane nu se realizează la Dumitru 
Popescu prin vagi abstracțiuni si formule comune, uzate de 
atîta circulație, ci printr-o expresie cu un puternic relief 
conturat în care reflexia sporește starea de extaz, de efu
ziune și o canalizează spre o imagine distinctă, originală 
Poetul e un lucid și în împlinirea idealului, parcurge un 
spațiu al îndoielilor, duce o luptă deschisă, nu o dată te
ribil de primejdioasă cu tot ce ar fi de netrecut, de neînvins 
Poezia e plină de patos : „Urmăream o idee /. născlndu-se, 
ca o stea gazoasă, / dar alergînd peste bolovani, / m-am 
împiedecat / de un iulg. / Căzut pe brînci, am descope
rit furnicarul viu / de la picioare... / Intr-o clipă de ame
țeală j m-am rezemat de un umăr / și o dogoare necunos
cută m-a ars. // Chemat de himere / treceam surd și orb 
printre vii. / învingeam într-o serie de lupte / crîncene, ră
sunătoare / dar nu cunoșteam clipa de glorie / pe care ți-o 
dă / supunerea pașnică / a altui suflet". Drama începe o 
dată cu atingerea, finalizarea ideii și superioritatea înțe
legerii ei conștiința dăruirii: „Dominam totul / fără să-mi 
aparțină nimic. / Mă dăruiam tuturor / rămînînd mereu 
singur. / Bogata, inepuizabila / iîntînă a umanității — / 
la care am săpat toată viața — / mă lăsa să mă frig de 
sete I ca o prigorie / dacă un suilet nu-și apleca J cum
păna. / / Rămîi unde ești, / luceafăr etern / strălucitor, fas
cinant 1 I Căldura la care spiritul / își împlinește / mater
nitatea / e pe aproape, / printre muritori". (Prigorie). Apar
tenență e o poezie a realului. Ingeniozitatea construcției e a 
unui poet cu o caligrafie ce amintește de stampele japoneze f 
executate în liniște și fără graba de a greși, de a încurca 
culorile sau de a modifica tonul sedus de o culoare sau 
de o alta: „Noapte. Marea. Nici un gînd. / De s;r~gură- 
tate mă trezesc plîngînd. / / Legănate valuri șe duc în 
pustiu... / Țiuie tăcerea. E atît de tîrziu. // Marea a 
murit. Și joacă într-una / pe obrazul moartei, făcliile, luna. / / 
M-am împleticit în razele lunii, / Cad și mă ridic.. Aș fugi!/ 
Anonim, printre mulțimi, printre vii -— / înapoi, în brațele 
lumii". Dumitru Popescu are conștiința poeziei ca mod de 
existență, ca fenomen estetic și social ce e adresat omu
lui, poetului refuzînd orice mistificație, artificiu.

Lirica lui Dumitru Popescu e a unui poet cu vocație 
pentru care poezia e efectiv un act de participare integrală 
la viața și nevoile Cetății.

Zaharia Sângeorzan
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LOGICA POETICĂ
Nivelul încă necorespun

zător al origina! tații gindirii 
estetice actuale este demons
trat. in bună parte, și de 
faptul că toate retipăririle 
de studii estetice mai vechi, 
un Tudor Vianu, dar și Că- 
linescu, Blago și ceilalți, vin 
să umpie goluri mai mult 
decit evidente. Dintre aces
te republicări utile face par
te și cartea lui Liviu Rusu, 
Logica frumosului, de reedi
tare recentă (Buc., E. L. U.. 
1968). La relectură, lucrarea, 
pur speculativă, apare întru
câtva vetustă, cu o documen
tație cam unilaterală (ex
clusiv germană), susceptibilă 
de completări. Noțiunea 
insăși implică mai multe 
semnificații decît cele ex
plorate, de altfel competent, 
de autor. Dar miezul oferă 
o bază de plecare unor nu 
puține clarificări viitoare. 
De pildă, logica frumosului 
trimite imediat la „logica 
poetică", noțiune de lămu
riri prin citeva repere, de
oarece atît în estetica ge
nerală cit și în poetică, ea 
reprezintă o idee centrală.

In accepția sa cea mai 
veche .istorică, prin „logica 
poetică" se înțelege însăși 
Estetica. Baumgarten o de
finea drept gnoseologia in
ferior, o „logică” a percep
țiilor sensibile, „micile per
cepții” ale lui' Leibniz (sen
sibilitatea estetică, gust), 
anterioară și distinctă de 
sfera logică a conceptelor, 
Separația fusese stabilită 
mai înainte de G. B. Vico, 
in a cărui Scienza Nuova 
(1744) apare chiar și ter
menul care ne preocupă 
(Della logica poetica), ex
presie a „rațiunii poetice", 
producătoare de tropi și 
metafore, prima fază a spi
ritului uman, spontan, ro
bust, barbar, sublim, fan
tastic în toate sensurile cu- 
vîntului. Deci „logica poeti
că” începe să definească 
încă din sec. al XVIII-lea un 
tip special de gîndire, pro
priu artei și literaturii : pre- 
logicși în același timp, para
logic, de o autonomie și 
coerență specifică. In jurul 
acestei disocieri esențiale 
se învîrte întreaga teorie 
modernă a „logicii poetice", 
cu toate implicațiile sale : u- 
nitate, inteligibilitate, rațio
nalitate, convergență, struc
turare.

Folosesc intenționat cu- 
vîntul „estetic" și nu „fru
mos”, de valoare pur spe
culativă, deoarece înțeleg, 
să duc discuția în planul 
concret al artei, ca produs. 
Or, în acest plan, oricît ar 
veni anume opere de avan
gardă să ne desmintă, es
teticul nu este și nu poate 
fi. un fenomen integral a- 
narhic, arbitrar, haotic, to
tal ininteligibil. Fără un mi
nim de organizare și con
gruență, fără un substrat și 
un nucleu latent de 
raționalitate, fie și mi
nimală, opera nu se poate 
constitui ca „artă". Incoeren
ța nu este estetică. Fapt ce 
nu vrea să spună în nici un 
caz că esteticul ar implica 
rigiditate sau normare dog
matică. In fnțelesul său cel 
mai larg —în acord de alt
fel și cu opiniile lui Liviu Ru
su - logica poetică exprimă 
în primul rînd unitatea ine
rentă, latentă, nucleară și 
variabilă a operei. Autorul 
o vede ca proiecție a unită
ții eului originar, a coeren
ței șale armonice adînci. 
sinteză și reflex, unitate di
namică, în tensiune. Despre 
„logica oriainară si esenția
lă o gindirii”, cauză a „pro
fundei sinteze și coerențe a 
oricărei forme a spiritului" 
vorbise și Croce (La „lo
gica" nell’arte, în La critica 
e storia delle arte figurative. 
Bari, Laterza, 1935, p. 193- 
195). Această unitate, pen
tru a se constitui, aruncă 
punți intre imperativul ade- 
vărulu» și al binelui, al ne
cesității și al libertății. Po- 
z ț a este, evident, kantiană, 
cu prelungiri metafizice com
plicate și profund inactuale.

Așadar noțiunea de „lo
gică pătrunde în cimpul es

tetic pe două căi: episte
mologică, prin delimitarea 
unui domeniu precis, bine 
individualizat de cunoaștere, 
cu obiect și metode proprii 
de cercetare, și raționalistă, 
prin surprinderea unui prin
cipiu coagulant, inteligibil, 
activ în orice fenomen este
tic. Totuși, în conștiința mul
tora, termenul de „logică" ră- 
mîne încă echivoc, producă
tor de permanente confuzii, 
în special cu definiția „logi
cii" formale. De unde nece
sitatea unor noi clarificări. 
In această problemă trebuie 
revenit mereu nu la Kant, 
ci la esteticienii care-l pre
ced, la Baumgarten și mai 
ales la Vico. Acesta a stabi
lit diferențieri absolut lim
pezi între „sentențele poeti
ce" și „sentențele filozifice", 
unele produse de afecte și 
imagini, altele de raționa
mente și concepte.

Deci pentru totdeauna, lo
gica poetică se referă exclusiv 
la prima categorie, la modul 
de organizare al imaginației 
și imaginilor poetice, dis
tinct de rațiune, abstracțiune, 
intelectualitate, discursivitate 
și celelalte. Termenii antino
miei sînt deci : metaforă- 
concept, cu toate corolarele 
respective, distincție ab
solut clasică, tipică la Croce, 
care insistă îndelung și a- 
supro predecesorului său 
Vico. Evident, Liviu Rusu nu 
putea să nu opereze, chiar 
dacă fugitiv, aceeași diso
ciație. Dar asupra sa nu 
insistă, deoarece perspecti
va este alta, inspirată 
saul numai anticipată 
de La beaute rationnelle 
(1904) de Paul Sou- 
riau, și, fără îndoială, de 
întreaga orientare intelectua- 
listă din estetica germană. 
Și totușii, ca autor român mi- 
aș fi îndreptat ochii și în al
te direcții, inclusiv în propria 
noastră literatură și estetică 
actuală.

Lautreamont, de pildă, a- 
firmă în Poesies I! (încă în 
1870) că : „Există o logică 
a poeziei. Nu este aceeași 
cu a filozofiei". Croce an
ticipat cu peste trei decenii! 
Și mai interesant este cazul 
lui Macedonski, care scria
la noi, încă din 1880, des
pre Logica poeziei, în Li
teratorul, unde Pantazi Ghi- 
ca îl combatea : Sublimul 
logicei prin imagini poetice 
în proză : „Proza se condu
ce după o logică și poezia 
după alta". Logica prozei 
este rațională, a poeziei este 
sui generis, nelogică într-un 
mod sublim". Planurile sînt 
radical separate : „Ce nu 
poate trece ca logic în pro
ză este primit în poezie".
Deci judecățile, abstracțiu
nile, conceptele goale, emi
namente prozaice, n-au drept 
de cetate în logica poetică, 
ilogică 
perfect logică, 
planul 
poeziei este nelogică față 
de proză și tot ce nu e lo- 
gip, fiind absurd, logica poe

în planul prozei, 
legitimă, în 

poeziei : „Logica 
față

ziei este prin urmare însăși 
absurdul". Sub aparențe 
paradoxale se ascunde un 
profund adevăr : în poezie, 
„absurdul" trece în logic și 
logicul în „absurd". Dar 
aceste determinări îșî păs
trează sensul propriu doar prin 
relație rațională. In dome
niul poetic transferul se
mantic este total : ilogicul

și „absurdul" devin sinoni
mele concepției și limbajului 
poetic, definite în semnifica
ția lor intrinsecă. Se înțe
lege că acest „absurd" nu 
are nimic comun cu implica
țiile filozofice negative ale 
cuvîntului.

O altă modificare (între 
văzută și ea de Liviu Rusu) 
privește logica poetică și no
țiunea de structură. Nimeni 
n-a dat încă o definiție u- 
nică și obligatorie a struc
turii, astfel că asemenea o- 
similări, dealtfel frecvente, 
devin oricui perfect posibile. 
Cu atît mai mult cu cît ac
cepțiile tradiționale ale no
țiunii de structură (dintre a- 
cestea autorul amintește de 
logos, entelehie, gegnos și 
euntmie) implică-toate-ideea 
de unitate originară, orga
nizată, coerentă și deci și 
aceea a raționalității ine
rente. Orice ansamblu struc
turat este inteligibil, deci 
„logic" cu sine însuși și 
pentru sine însuși. Să zicem 
că Walter Pater, in On sty
le, era numai un „eseist" 
cind scria că totul în artă 
depinde de „unitatea origi
nară, de organicitatea și i- 
dentitatea vitală*. Deci ori
ce artă necesită „totdeauna 
o logică proprie, o rațiune 
cuprinzătoare proprie”. Dar, 
lui Taine, nu i se poate con
testa „filozofia". Or și el i- 
dentifică, în Phrlosophie de 
l’art (|, IV), aceleași no
țiuni estetice : „Logica in
terioară sau exterioară, în 
alți termeni, structura, com
poziția și organizarea sa".

Alte aspecte ale logicii 
poetice merită o atenție e- , 
gală, de pildă supunerea la 
norma lăuntrică, inerentă, 
conformarea cu necesitatea 
imanentă, sustrasă contro
lului) rațional. Liviu Rusu 
citează cazul poemelor lui 
Holderlin, perfect coerente
în ciuda incoerenței alienate 
a spiritului) poetului. Un e- 
xemplu mai puțin extrem 
este oferit de logica proiec
telor poetice interioare, ca
re se dezvoltă liber și au
tonom .peste voința delibe
rată a autorilor. De unde 
încă o concluzie : logica 
poetică este individuală, ire- 
petabilă, originară, specifi
că fiecărei opere. Căci logi
ca poetică este, încă odată 
spus, o logică 
In estetica 
ea revine 
succesiunea ____
(La logica dell’arte...,în Fran
co Miele, Teoria e storia 
dell'Estetica, Milano, Mur- 
sia, 1965, p. 256-257).

particulară, 
italiană ide- 

adesea, în 
lui Croce

O altă notă a logicei po
etice ar fi, în sfîrșit, carac
terul său — figurat vorbind 
— molecular, microcosmic. 
Logica întregului poetic co
boară și asupra fragmentu
lui, logica totalității se regă
sește și în părțile compo
nente, logica globală a 
cosmosului reapare și în di
versitatea telos-urilor (după 
terminologia antică a auto
rului). Altfel spus, aceeași
structură logică a poeziei 
se transmite și metaforelor, 
ritmului și melodiei sale. 
Este mai mult decît o omo
genizare; o participare la 
aceeași energie formativă 
a spiritului poetic prezent 
în toate compartimentele 
poeziei.

Adrian Marino

MASTERS
Despre valoarea operei lui 

Edgard Lec Masters, unul 
dintre poeții școlii din Chi
cago, — caracterizată de 
Pierre Dommergues ca re
prezentând „forțele indigene, 
poezia populară, tradiția re
gionalistă, parti-pris-ul de
mocratic, voința de a comu
nica cu masele, puterea a- 
narhică a unei limbi națio
nale*, Așadar despre impor
tanța acestei creații aprecie
rile criticilor sînt împărțite 
Dincolo, insă, de detractorii 
convinși ori susținătorii ~ fa
natici (și opoziția de păreri 
se reflectă chiar și în optica 
diferită adoptată de Virgil 
Nemoianu in prefață, pe de 
o parte, și cea a lui Ion 
Caraion in „Un argument*) 
,.Antologia orășelului Spoon 
River” este o carte unică. 
Mai curînd decit un volum de 
versuri, ea reprezintă o mo
nografie lirică a unei așezări 
din Midle-West, o bizară po
vestire a unor destine umane 
in care tragismul, umorul 
negru, aspirația spre puritate 
și josnicia se alterează în e- 
xistențe, de cele mai multe 
ori meschine și ridicole. E- 
.rlstcnțc, pe care Lee Masters 
le evocă cu un umanism 
demn de înaintașul său Walt 
Whithmann.

RICHARD DEHMEL

OMUL MUNCH

Un pat avem doar și-un fiu amîndoi, 
draga mea I

Avem și de lucru, destul pentru doi, 
și soare avem și vinturi și ploi. 
Și ne-ar mai trebui un răstimp, 
liberi ca pasărea și noi să fim :

Doar timp !

Duminica peste țarini, cu dor 
fiul meu,

peste spicele înalte din zări urmărind 
albastrul popor de lăstuni, lucitor 
ne-ar mai trebui, o știm noi, rîvnind 
frumoși ca pasărea și noi să fim :

Doar timp !
Doar timp I Uraganul ce vine simțind,

noi, popor.

Din vecie un răstimp, 
dragii mei, ne va fi trebuind, 
doar atit, cind nădejdi ne cuprind 
mindri ca pasărea și noi să fim,

Doar timp I

JACINTO HERRERA ESTEBAN

SEPT EM B RIE
Fără îndoială acești copaci 
înconjurați de umbre 
acum cind pămintul 
pare obosit 
simt tristețea unui om viu.

Septembrie, auriu 
purificat al verii, 
solitar, 
septembrie fără pietate, 
dar zi de zi mai scurt, 
asemeni arborilor 
ce văd rotindu-se anotimpuri clare 
in căutarea griurilor

Vintul lasă abia 
cu modestie 
să se strecoare cite o 
vorbă între ramuri,

E atita liniște (mă aud respirind), 
incit pare că în suflet 
cineva poate să topească 
multiplele zgomote 
de păsări și care, voci îndepărtate și trenuri 
în care oameni merg 
la fel ca și noi 
căutind să ascundă 
grija lor pentru lucruri 
de-a lungul unei umbre foarte delicate 
ce lasâ-n aer sufletele noastre.

In românește de Al. Husar

UN PERSONAJ...
Roman de tip analist, ase

mănătoare celor, de la înce
putul secolului al XX-lea, 
ale lui Joyce sau Proust, 
„Răpositul Mattia Pascal* 
de Luigi Pirandello reia la 
scară nouă problematica tra
gică a condiției umane. Cel 
care dăruiește romanului a- 
tributul viabilității e Mattia 
Pascal, personaj axiologic, 
ancorat de scriitor în reali
tate nu atît spre a-1 observa 
ca Ins social, ci pentru a-i 
detecta conștiința. Introspec
ția vizează adevărul, piran- 
dellian prin scepticismul de
zolant, al concreteții iluzorii 
a individului în societate. 
Dincolo de anecdotic, roma
nul creează rotunjimi de sim
bol, salturi spre universali
tate ale prezențelor umane 
ce-și spun „atomi infinitesi- 
mali“. Lumea burgheză de- 
personalizantă prilejuiește e- 
roului constatarea prea tristă 
că e mai înțelept a trăi „cu 
el și din el“, într-un soi de 
încremenire. Căci el nu e 
și nu va fi decît un „stră
in, un străin al vieții", o 
„născocire umblătoare**... Ma
ttia Pascal va cunoaște gus
tul solitudinii („Nu sîntem 
decît eu și umbra mea pe 
pămînt"), nu înainte însă de 
a încerca să fi trăit, plenar, 
altă viată, într-o nouă re
încarnare, dar nu mai puțin 
absurdă și tristă ca prima. 
Aventura evaziunii din mes
chin n-a adus eului instabil 
al personajului cumpăna do
rită, divorțul de „nimicul 
pur“ primordial. Marasmul vie
ții de pe pămînt potențează 
constant senzația de deșertă
ciune a eroului, înlesnește au
toironia amară: „Eu sînt încă 
viu pentru moarte și mort 
pentru viață“.

Prefigurare a viitoarelor 
personaje din teatrul lui Pi
randello, Mattia Pascal, în
truparea unui aliaj uman ine
fabil. se autorecomandă po
pasului lectural repetat, ca
pabil de emoții artistice de 
durată.

PREMIERĂ
Piesa „Zeul Kurt* de Al

berto Moravia, reprezentată 
de Teatrul permanent din A- 
quilla în regia lui Antonio 
Calenda, se bucură de un 
deosebit succes.

Adevărat rechizitoriu la a- 
dresa fascismului, piesa de
mască decadența și putrefac
ția societății din cel de al 
treilea Reich, care-și propu
nea să schimbe istoria și să 
instaureze în secolul XX o 
așa-zisă „societate castă de 
tip indian*.

WILLIAMS
Scriitorul american Wil

liams Tennesse, de două ori 
cîștigător al premiului Pu
litzer, fiindu-i decernat pen
tru piesele „ Un tramvai nu
mit dorință** și „Pisica pe a- 
coperișul fierbinte**, a scris 
prima sa dramă nonviolentă.
Noua lucrare, intitulată „Două 

scene în barul unui hotel din 
Tokio*, cu patru personaje — 
un artist și soția lui, un ne
gustor de opere de artă și 
un barman — se va prezenta 
în luna mai pe una din sce
nele de pe Broadway.



VACILE
lașul — orașul acesta cu 

turle de biserici vechi, du
rate de domni pentru cin
stirea biruințelor în lupte, 
mesaje de vrednicie către 
veacuri, cu un trecut de 
glorii și speranțe, cu alîtea 
plămădiri pentru viitorime 
din cremene amestecată și 
făcută mai tare prin înso
țire cu minereu trecut prin 
puterea focului pînă la 
strălucirea metalului, — are 
în cartea istoriei sale nu 
puține file scrise din su
ferință, cu pana muiată în 
sudoarea trudei fără răs
plată.

L-a încercat, pe acest 
drum al istoriei, și focul și 
sabia vrăjmașă și potopul 
apei care a surpat casele 
de lut ale necăjiților și ja
ful de averi și fete ginga
șe cu coc din păr bogat. 
L-au hărțuit oști venite să 
împlinească pofte de dom
nie, să se îndulcească ai
doma bondarilor din fagu
rele cu miere, fruct al hăr
niciei localnicilor, să sugă 
precum vîscul din sevă pli
nă de saț, fără să plăteas
că tributul vreunei stră
danii.

Toate aceste silnice și 
repetate încercări nu l-au 
clintit din așezarea sa, nu 
i-au veștejit ființa, nu i-au 
surpat nădejdile, nu i-au 
alterat sufletul. Ele l-au 
călit în luptă și rezistență, 
ba chiar i-au stimulat is
cusința de a găsi soluții 
spre ocolirea caznelor și 
întotdeauna nu l-au depăr
tat, — chiar la greu — , 
de ospitalitatea bine știută.

O asemenea etapă de în
cercări este povestită da 
M. Kogălniceanu în cartea 
sa: „Fragments tires des 
Chroniques Moldaves et 
Valaques" apărută la Iași în 
1845.

Aș reține doar un sin
gur moment și anume cel 
ce a urmat bătăliei de la 
Poltava din 1709, cînd Ca
rol al XII-lea regele Sue
diei se stabilește pentru 
scurtă vreme la Bender, iar 
o mare parte din ofițerii 
săi superiori, în frunte cu 
generalul J. Lamikovski, se 
fixează Ia Iași ca oaspeți, 
de voie de nevoie, ai prin
cipelui Mihai Racoviță. E- 
ra într-o vreme din cele 
cu dese schimbări la dom
nie, vreme de restriște, în 
care pămintenii posteau și 
la propriu și la figurat. 
Spre a nu desminți insă 
faima de bună gazdă și 
spre a feri totodată, pe ie
șeni de încălcarea canoa
nelor, Vodă a găsit o so
luție salutară pentru depă
șirea impasului: a trimis 
fiecărui ofițer suedez o ... 
vacă cu lapte, pentru hra
nă pe săturate și... fără de 
păcat.

Este un fapt, cuprins în 
cronică, care a scutit pe 
gospodarul Moldovei de al
te eforturi și a constituit 
pentru acele timpuri solu
ție practică spre depășirea 
unui moment dificil in a- 
provizionarea și regimul a- 
limentar al lașului.

S-ar supăra desigur pe 
mine cei ce răspund astăzi 
în municipiul nostru de a- 
cest sector dacă aș face o 
cît de mică aluzie sau aș 
îndemna Ia studiul cronici
lor drept sursă de inspira
ție pentru o mai fecundă 
muncă de aprovizionare.

De aceea nu mă anga
jez în asemenea dispute. 
Mă gîndesc numai — gînd 
nevinovat — la unele zile 
din săptămînă cînd bine 
ne-ar prinde cîtc o vacă 
cu lapte I... Sau măcar o 
capră I

Acad. Cristofor I. 
Simionescu

un autor-
o carte

laborator folosită în medicina 
[udiciară în vederea preciză
rii împrejurărilor decesului". 
Alte lămuriri lipsesc, deși 
atenienii secolului al V-lea, 
î.e.n. înțelegeau prin „doki- 
masia" „selecția celor aleși 
prin vot sau forță, în vede
rea investirii lor cu o demni
tate de stat. Simpla absentă a

le succeselor viitoare ale ele
vului", adică să aibă o sem
nificație prognostică.

Diapazonul problematic al 
lucrării include, de asemenea, 
analiza critică a examenelor 
tradiționale, cercetarea rapor
tului dintre examene și tes
tele de cunoștințe și aptitu
dini, precum și a raportului

EXAMENUL EXAMENELOR
Tn editura Didactică și Pe- 

dagocică a apărut de curînd 
volumul „Principii de docimo- 
loqie" (introducere în știința 
examinării) al prof. V. Pa- 
velcu. E o lucrare la a cărei 
geneză redacția noastră a ser
vit într-o oarecare măsură 
drept laborator de frămîntare 
a ideilor, pe măsura turnării 
lor de către autor în forme 
publicistice. O atare situație 
«•e permits a ne adresa iu 
cunoștință de cauză prof. V. 
Pavelcu :

— Cum ați ajuns la acest 
subiect ?

— Interesul pentru proble
mă in sine este vechi. Astfel, 
în 1937 și 1939, am publicat 
două studii despre docimoloqie, 
studii suscitate de o serie de 
cercetări pe plan mondial. Ele 
au fost initiate, în cea mai 
mare măsură, de către H. 
Pieron, profesor la Sorbona, 
căruia, de altfel, îi dedic 
lucrarea. întrucît i-am fost 
elev. La un consiliu științific 
al Ministerului Invățămîntului 
(1967), venind în discuție 
unele probleme legate de 
examene, am pledat pentru 
docimoloqie. Ideile au căzut 
pe un teren favorabil și am 
fost însărcinat cu elaborarea 
unui studiu privind examenul 
examenelor. Iată-1.

— Valoarea lui practică ?
•— Incontestabil, scopul te

oretic se îmbină cu cel prac

tic. De altfel, cititorii CRO
NICII au luat cunoștință din 
cele publicate despre anumite 
carențe ale examenului tradi
tional. Cartea se adresează în 
special profesorilor, dar pot 
profita de ea și părinții ele
vilor. Unii se așteaptă poate 
la rețete; adevărul e că m-am 
ferit de rețete simpliste care 
mai mult strică. Multe din 
aspectele problemei sînt su
puse reflecției profesorilor, mai 
ales că aplicativitatea are tot
deauna o doză de particula
ritate. Critic chiar o aseme
nea broșură în care se indică 
jaloane de notare a elevilor.

Dată fiind actualitatea do- 
cimologiei, asupra căreia 
mereu se atrage atenția în 
congresele internaționale de 
psihologie, volumul informațio
nal pe care a trebuit să-l 
utilizez, e destul de mare. Am 
urmărit să realizez o carte or- 
qanică, unitară și nu un 
simplu compendium. In ce mă 
sură am reușit, o vor spune 
cititorii.

Rep.

★

Docimologie. Nu căutați 
sensul acestui cuvînt în dic
ționarul enciclopedic sau cel 
de neologisme. Nu-1 veți găsi. 
Veți găsi doar „docimazie" 
ca provenind de la grecescul 
„dokimasia" (examen, încerca
re) și semnificînd „probă de

acestui termen nu este lipsi
tă de semnificație. Ea reflectă 
spațiul mare, puțin cercetat la 
noi, într-un domeniu în care 
investigația științifică poate și 
trebuie să aducă valoroase 
contribuții. Lucrarea prof. V 
Pavelcu, elev, printre alții, și 
al lui Henri Pieron — fon
datorul cercetărilor docimolo- 
qice — el însuși unul din 
promotorii acestei științe în 
tara noastră. vine să sub
stituie tocmai această lipsă.

Ideea călăuzitoare a autoru
lui este, credem, cea a rea
lizării într-un spirit autentic 
științific, deschis, a unui exa
men al examenului. Plecîn- 
du-se de pe această platformă 
ideativăi și, într-un anumit fel, 
metodologică, se face analiza 
profundă, nuanțată, a proble
melor „cheie" ale doclmoloqiei. 
Sînt abordate frontal proble
mele obiectivitătii examenului, 
ale validității notărilor, ale 
semnificației sociale a apreci
erii. Validitatea unei note 
este pusă în evidentă de viață, 
o dată cu evoluția socială a 
celui apreciat. De fapt, în 
acest punct se manifestă sem
nificația prognostică a probei. 
„Școlaritatea este o inițiere 
pentru viață, scrie autorul, 
așa că nota trebuie să re
flecte nu numai quantumul de 
cunoștințe prezente (diagnos
ticul), ci și potențele, premise-

dintre examinator și mașina 
electronică. Analiza înaintează 
spre soluții ce nu îmbracă 
forma unor rețete imuabile, 
ci a unor frămîntări, a unor 
că.utări, a unui îndemn spre 
cercetare.

Intr-o formă concisă este 
pusă în evidentă finalitatea 
cercetărilor docimologice.

Trecută prin filiera qîndirii 
si experienței personale a 
autorului, vasta biblioqrafie 
întrebuințată contribuie și 
ea, alături de ceilalți factori 
la apropierea cercetării între
prinse de esența obiectului ei. 
Toate aceste calități ale lu
crării, la care am mai adăuga 
succesiunea logică a ideilor, 
sistematizarea analizei, accesi
bilitatea. o recomandă ca in
strument de mare preț, abso
lut necesar tuturor celor ce 
contribuie la educarea și for
marea tinerei generații.

Șt. Papaghiuc

Orice discuție asupra cărții 
prof. V. Pavelcu credem că 
trebuie să-și pornească făga
șul de la ceea ce constituie 
obiectul genezei cărții. Răs
punzând unei stringente nece
sități, autorul își face o dato
rie de a ne deschide porțile 
unei lumi despre, care s-a

pomenit doar sporadic si ti
mid : lumea examenelor. De
pășind cadrele înțelegerii li
mitate a ceea ce reprezintă 
această probă a valorii, 
examenul, cu tot corteqiul 
de fenomene angajat, autorul 
no obligă să ne supunem con
știința examenului examene
lor.

Chemarea spre reevaluare a 
tot ceea ce credem că știm 
despre necesitatea măsurării 
controlului și aprecierii ren
tabilității efortului de formare 
a tinerelor generații se inte- 
qrează în preocupările speci
fice ale societății noastre.

Caracteristicile societății 
moderne din țara noastră 
impun sporirea exigențelor în 
așa fel îneît săi se releve 
întregul capital al potentelor 
umane. Or, răspunsul la dezi
deratele menționate nu se 
poate da decît dacă criteriile 
valorice sînț cunoscute și a- 
plicale cu competență de cei 
angajați în această acțiune. 
Și credem că tocmai acest 
lucru îl face cartea prof. V. 
Pavelcu, care ne vine în 
întîmpinare cu întreaga pers
pectivă a responsabilităților 
misiunii respective, o carte 
care invită la travaliu inte
lectual, deqajînd din com
plexitatea situațiilor factorii 
de perspectivă.

Un alt aspect ce nu trebuie 
să ne scape este destinația 
cărții. Aparența ar limita sfe
ra la lumea oamenilor școlii, 
dar cartea prezintă o utilitate 
mult mai largă, deoarece 
implicațiile examenelor antre
nează întreaga societate. Sti
lul și construcția ei accesi
bilă, bineînțeles fără a se 
face concesii facilului, permit 
c consultare largă. Exigența 
caracteristică autorului a pet- 
mis o construcție cu subtext 
bogat, ce îndeamnă în per
manentă la reflexie, oferind 
o lectură plăcută, dar obli- 
gîndu-te la o continuă priză 
de conștiință.

Victor C. Logofâtu

modernitatea clasicilor
Ca și acela de clasic, 

cu care e deobicei aso
ciat și confruntat, concep
tul de modern pare a su
feri, în ciuda, sau poate 
datorită tocmai frecven
tei lui întrebuințări, de o 
anumită impreciziune, de 
lipsa unui conținut rigu
ros, susceptibil de a fi 
prins într-o formulă uni
tară și tranșantă. Crite
riul cronologic e uneori 
necesar, fără a fi to
tuși concludent. Modern 
nu e sinonim cu con
temporan, după cum 
clasicitatea unui scriitor 
sau teorii nu presupune 
numaidecit vechimea. în
cercarea de a stabili de
limitări cronologice în a- 
ceastă materie e în ge
neral neconvingătoare și 
plină de riscuri, dovadă 
că atributele clasicității 
și ale spiritului modern 
pot coexista în substan
ța aceleiași opere indi
viduale sau perioade de 
cultură. In foartele luci
dele pagini din Varietes 
(I) Paul Valery remarca 
pe bună dreptate com
plexitatea conceptului de 
modern, recunoscînd fe
nomenului o anumită in
dependență față de cri
teriul actualității : „E
limpede — spunea scrii
torul francez — că Roma 
lui Traian, și Alexan

dria Ptolomeilor ne-ar 
absorbi mai ușor decît 
multe alte localități mai 
puțin îndepărtate în 
timp, dar mai speciali
zate într-un anumit fel 
de moravuri și intruto- 
tul consacrate unei sin
gure rase, unei singure 
culturi și unui singur sis
tem de viață...".

★
Oricît de originală și 

de modernă, o creație

a spiritului uman nu 
poate rămîne izolată, 
fără legături și termeni 
de comparație în istoria 
gîndirii. Evident, nu poate 
fi trecută cu vederea ac
țiunea determinantă a 
cadrului istoric care im
primă oricărui eveniment 
sau act de cultură un 
quid proprium, ireducti- 
tibil la ceea ce a fost. 
Aceasta se proiectează 
însă pe fundalul unor 
trăsături universal uma
ne, a unor tendințe în 
care se reflectă moduri 
de reacție și aspirațiuni 
primordiale ale naturii 
omenești. De aici per
manența unor teme ce 
s-au impus reflexiei fi
lozofice și creației artis
tice din toate timpurile, 
analogiile și corespon
dențele ce pot fi stabi
lite între culturi sau gîn- 
ditori aparținînd unor 
perioade istorice diferi
te.

Nu ar fi ilegitim ast
fel și lipsit de interes ca 
în alcătuirea unei istorii 
a spiritului modern să 
se pornească de la „în
ceputul începutului", de 
la greci, în ale căror 
înfăptuiri clasice pot fi 
identificate nu numai 
simple analogii cu u- 
nele realizări și tendin
țe proprii culturii mo
derne, ci modele chiar 
pentru ceea ce înseam
nă, sau ar putea să în
semne, conceptul de 
modern : o vastă și ine
puizabilă curiozitate in
telectuală, disponibilita
te receptivă, cultul vieții 
și al naturii, perfectă 

simbioză a spiritului cri

tic cu facultatea crea
toare în unitatea ace
luiași elan raționalist...

Ne-am face însă o 
părere inexactă asupra 
geniului elin și culturii 
căreia i-a dat naștere, 
dacă preamărindu-i tră
săturile de raționalism 
am lăsa în umbră cea
laltă latură, nu mai pu
țin semnificativă în de
finirea clasicismului pe 
care l-a promovat: sen
sibilitatea profundă, o 
mare capacitate emoti
vă, artistic modelată, tin- 
zînd spre muzică și li
rism, aducînd cu sine 
presimțirea unui tainic 
univers, a unei lumi i- 
deale, inaccesibile cu 
resursele exclusive ale 
limbajului discursiv. A- 
pologia artei, a muzicii 
îndeosebi, și în legătură 
cu aceasta, critica lim
bajului menită a-i deter
mina și exploata virtu
țile expresive pe planul 
cunoașterii, se atașează 
cu precădere acestei la
turi a geniului elin ini
țiind dintr-o îndeoărtată 
antichitate modalități ca
racteristice ale spiritului 
modern.

Critica limbajului în sen
sul unei utilizări inspirate 
din procedeele artei, eli
berarea spiritului de ser
vitutile tehnicii, ale sis
temelor, dogmelor și nor
melor convenționale, pri
matul acordat muzicii 
pentru resursele ei suges
tive în numele unei filo
zofii a vieții, acestea nu 
au rămas în afara ariei 
de aplicațiune a clasicis
mului, reprezentînd toto
dată direcții principale în 
care se vor afirma ini
țiativele „revoluționare" 
ale spiritului modern. Con-

formîndu-se consemnului 
dat de Mallarme, ambi
ția caracteristică simbo
lismului va fi aceea de 
a face din muzică lim
bajul prin excelență al 
poeziei, „de reprendre 
ă la musique son bien". 
I se va atribui artei și 
muzicii în deosebi, ca
racterul unei experiențe 
priviligiate, capabilă să 
asigure accesul în stră
fundurile intime, cele 
mai tainice, ale existen
ței și de a împlini prin 
această „reîntoarcere la 
sursă", exigențe primor
diale ale spiritului uman. 
Nu e vorba de o abor
dare și rezolvare știin
țifică a acestor proble
me. Pe acest plan de 
manifestare a vieții pro
cedeele științei sînt soco
tite ca improprii și ino
perante. Dar din mulți
mea definițiilor și orien
tărilor ce au urmat mai 
ales după 1880, se des
prinde un concept ca
racteristic, prelungind în
tr-o expresie modernă în
țelesuri familiare ro
mantismului german din 
secolul al XlX-lea și 
dincolo de acesta, ge
niului elin: arta conce
pută nu ca imitație ser
vilă a naturii, nici ca 
evaziune în vis și min
ciună ; ci ca intuiție ori
ginală, ca revelare mai 
mult aluzivă a unei rea
lități mai profunde și 
inefabile, căreia expe

riența sensibilă nu-i 
poate epuiza conținutul. 
De aici interesul greci
lor pentru limbaj, preo
cuparea stăruitoare de 
a-i determina proprietă
țile metrice și muzicale. 
Ea se va exercita însă 
cu precădere asupra cu-

vîntului rostit, acela care 
se adresează urechii, 
simț al muzicalității și 
al criticii întemeiată pe 
aceasta.

S-ar putea că ceea ce 
știm despre Homer, că 
ar fi fost lipsit de ve
dere, să nu fie decît o 
simplă legendă, ca de 
altfel însăși existența lui 
concretă, ca personaj 
real, istoric, o legendă 
totuși semnificativă, ar
tistic inspirată, menită a 
pune în evidență prima
tul spiritului în creația 
operei de artă, al trăi
rii interioare în raport 
cu ceea ce poate da 
simțul vederii în oglin
direa lucrurilor exteri
oare. Artistul adevărat 

apare ca beneficiarul u- 
nui fenomen de clarvi
ziune născută dintr-o pu
ternică ardere interioa
ră, cîntărețul unei vizi
uni dramatice asupra e- 
xistenței, răspîndind în 

jurul său luminile artei 
revelatoare de armonie. 
Și grecii au văzut armo
nia peste tot. O verita
bilă metafizică a fost 
inițiată încă din antichi
tate, preconizînd în e- 
sență reîntoarcerea la 
ceea ce e spontan, pri
mordial, fundamental; nu 
înstrăinarea de natură, 

ci aprofundarea naturii 
înțeleasă ca principiu ul
tim al oricărei arte, e- 
xistențe și moralități, 
simbol al independenței 
și opoziției față de ceea 
ce este convențional și 
factice, tradiție oarbă și 
prejudecată. Pitagoricie- 
nii au (fost cei dintîi 
care au identificat bi
nele cu armonia, răul cu 
dezordinea și confuzia. 
Totul seamănă cu numă

rul și rezultă din nu
mere, spuneau ei „așea
ză numărul, ar-monia, mă
sura în viața ta și vei 
fi mai bun ; aplică-l în 
calitatea ta și va deve
ni prosperă". Identifica
tă cu ordinea matema
tică, muzica dobîndește 
semnificația unui princi
piu cosmic și metafazic. 
Nu pretindea Pitagora 
că ar fi perceput în
tr-un moment de grație 
armoniile sutjlime ale 
aștrilor în cursa lor ce
rească ?

Dar „cîntecul vieții" 
nu a fost perceput nu
mai de greci. Dante l-a 
cunoscut, cătî terminînd 
„Divina comedie" vor
bește despre „Dragostea 
care pune' în mișcare 
soarele și Ceilalți aștri". 
La începutul ' lui Faust, 
Goethe ne spune ceva 
asemănător': ' „Soarele 
răsună ca de obicei și 
melodia' lui rivalizează 

cu aceea a aștrilor, fra
ții lui".

Dar armonia de care 
vorbise Goethe, așa cum 
crezuseră, și pitagoricie- 
nii, rezidă nu numai în 
natură, ci și în profun
zimile sufletului uman. 
Fiecare om poartă în su
fletul său o melodie, u- 
nică, și inimitabilă. Pu
țini o cunosc. Cei mai 
mulți, din comoditate sau 
neputință, se mulțumesc 
să rostească o partitură 
străină, superficială și u- 
neori atît de stridentă, 
care nu poate convinge, 
nici incinta, pentru că 
ea contravine legilor ar
moniei. . .

Ernest Stere



ȘCOLAREȘI
PROGRAME

Atît în presa de speciali
tate cit și în cotidienele și 
in periodicele de diferite pro
file, au fost abordate în 
ultimul timp cu multă inten
sitate, problemele conținu
tului invățămintului, în spe
cial cu referire la progra
mele școlare și manualele 

dpentru invățămintul general 
K>i liceal. Este și firesc ca a- 
Fsemenea preocupări să se 
manifeste nu numai la spe
cialiști, ci și la marele pu
blic, întrucît, în etapa actu
ală, în uriașa acțiune de 
realizare a vastului program 
al desăvîrșirii construcției 
socialiste în țara noastră 
stabilit de Congresul al IX- 
lea al P.C.R., problema for
mării și dezvoltării perso
nalității umane, a instruirii 
și educării tinerelor genera
ții ocupă un rol deosebit 
de important.

De obicei, atunci cînd es
te vorba de programele 
școlare, întrebările care se 
pun se referă la măsura în 
care volumul de cunoștințe 
prevăzut corespunde gradu
lui de dezvoltare a științei, 
tehnicii și culturii într-o e- 
tapă dată, dacă în fața 
imensității materiei autorii 
programelor au reușit să 
cuprindă esențialul, să sis
tematizeze și să elimine 
ceea ce este de prisos, dacă 
timpul afectat, prin plănui 
de învățământ, este sufici
ent pentru predarea unei 
discipline sau alta etc.
A Cil ocazia diferitelor ana- 

^■e ale programelor școlare, 
s*au adus obiecții cu privire 
la numărul de ore afectat 
anumitor capitole, paragra
fe, teme. Discuțiile s-au re
ferit uneori, mai ales la 
disciplinele umanistice și 
în special la limba și litera- 

. tura română, Ia spațiul ce 
trebuie acordat, în progra
me și manuale, unui scrii
tor sau altul, cîte rînduri 
trebuie scrise despre Lu
cian Blaga și cîte despre 
E. Jebeleanu etc.

Aceste, dezbateri, care nu 
totdeauna au dus la conclu
ziile cele mai juste, au de
terminat . schimbarea — u- 
neori de la un an școlar la 
altul — a programelor șco
lare, a manualelor, a pla
nurilor de- învățămînt. Nu 
este neapărat necesar să fie 
cineva specialist pentru a-și 
da seama că aceste schim
bări nu au avantajat nici 
profesorii și nici elevii.

Nouă ni se pare că tocmai 
factorii gei mai direct in
teresați, adică elevii și pro
fesorii nu au fost în aten
ția celor care au participat, 
direct sau indirect, la elabo
rarea programelor școlare.

Referindu-mă la progra
mele școlare de limba și 
literatura română pentru 
clasele IX — XII, ed. 1968, 
aș sublinia, mai întîi, am- 
iPloarea precizărilor și rigi
da încadrare în timp. Astfel 
în programa clasei a Xl-a, 
la capitolul „Noțiuni de 
teorie literară", tema „Lim
ba și stilul operei literare", 
autorul programei precizea
ză calitățile generale ale 
stilului; claritatea, corecti
tudinea, proprietatea, puri
tatea, preciziunea și calită
țile particulare ale stilului: 
naturalețea, demnitatea, ar
monia, finețea. Oare cărui 
profesor de limba română îi 
sint necunoscute calitățile 
generals și particulare ale 
stilului operei literare pen
tru a fi nevoie ca progra
ma școlară să le enumere?

La fei sint enunțați tropii 
și figurile de stil. In pro
grama pentru clasa a X-a, 
la fiecare scriitor din seco
lul al XIX-lea, revin ca o 
obsesie: viața și activitatea 
scriitorului în dezvoltarea 
literaturii, locul scriitorului 
în dezvoltarea literaturii, 
caracterul național și uni
versal al operei. Mergînd 
pină in cele mai mici de
talii, programele școlare au 
uneori caracterul unor în
drumări metodice la un ni
vel foarte scăzut. După pă
rerea noastră, programele 
școlare astfel concepute nu 
stimulează inițiativa proie- 
sorului, spiritul său crea
tor de care trebuie să dea 
dovadă. Așa se face că pre
gătirea profesorului pentru 
lecție, în loc să reflecte 
gîndirea lui creatoare, preo
cuparea pentru folosirea 
metodelor și mijloacelor de 
transmitere a cunoștințelor 
în funcție de nivelul ele
vilor, de omogenitatea cla
sei, de particularitățile in
dividuale ale fiecărui elev, 
atestă grija pentru aplicarea 
mecanică a programelor 
școlare.

In concluzie, credem că 
trebuie să acordăm mai 
multă încredere competen
ței profesorului, spiritului 
său creator, posibilităților 
lui de a se orienta just în 
interpretarea fenomenului 
literar, iar programa școla
ră să fie un ghid și nu un 
îndrumar metodic, care nu 
poate fi nici complet și nici 
eficient. Ar trebui, poate, 
ca specialiștii să vină mai 
mult în sprijinul profesori
lor din liceu prin elabora
rea unor metodici bazate pe 
ultimele noutăți în domeniul 
pedagogiei, prin asigurarea 
unui sistem informațional 
mai eficient.

De asemenea, ni se pare 
că încadrarea rigidă în 
timp a materialului prevă
zut de programele școlare 
duce la o șablonare în me
lodica predării, demonstrea
ză neîncrederea autorilor 
programelor școlare în posi
bilitățile de apreciere a va
lorii operei de artă, a valo
rii artistului de către pro
fesor. Pe de altă parte a- 
ceasta face ca profesorul, 
fiind preocupat permanent 
de încadrarea în timp, să 
nu poată ține seama de ceea 
ce este mai important în 
procesul învățămîntului, de 
gradul de asimilare a mate
riei parcurse, de volumul 
de cunoștințe însușit de e- 
levi, de lărgirea orizontului 
lor cultural. Oare tuturor e- 
levilor le sînt suficiente sau 
le sînt necesare 7 ore pen
tru însușirea cunoștințelor 
despre viața și opera lui V. 
Alecsandri și 3 ore pentru 
studiul operei Iui Alexan
dru Odobescu? Dovadă că 
lucrurile nu stau așa, faptul 
că nu toți profesorii respec
tă timpul afectat de progra
ma școlară pentru studierea 
unui scriitor sau altul și că 
acest timp se modifică șl el 
odată cu schimbarea progra
mei. Credem că repartiția 
globală a orelor, care este 
prevăzută la începutul pro
gramei, este suficientă, iar 
defalcarea pe teme și lecții 
să fie Ia latitudinea profe
sorului, care o va face în 
funcție de realitățile con
crete din fiecare clasă și 
școală.

încadrarea în timp, pre
cum și amploarea preciză
rilor — uneori cu caracter 

literare: clasicismul, ilumi- | 
nismul, romantismul, în a- 
celași an de studii cînd, la 

.limba română, se studiază
' Tfiteratura de la sfîrșitul se- h 

Colului al XIX-lea și începu-
* tul secolului al XX-lea și li
teratura de după primul răz
boi mondial, intîmpină mari ș
dificultăți, întrucît raporta- I
rea valorii capodoperelor li
teraturii universale din aces- =
te perioade trebuie să se >
bazeze pe cunoștințele e- j
levllor însușite în clasele a f
IX- a și a X-a. Pe de altă ;
parte, în clasele a IX-a și a ■
X- a cînd se studiază unele 
capitole, se fac referiri Ia 
literatura universală. Așa, 
de pildă, la creația epică 
cultă fn versuri, care se stu
diază în clasa a IX-a, se fac 
referiri — ș: se prevede în i 
programă — la Iliada lui 
Homer, la genul dramatic, se 
fac referiri la tragedia an
tică (Antigona lui Sopho- 
cle). La predarea capitolului 
„Literatura română premo
dernă" se f»c referiri la 
iluminism și clasicism
la literatura română in se
colul al XIX-lea, care se 
predă in clasa a X-a. cu 
referiri la clasicism și ro
mantism ; la studierea ope
rei lui Vasile Cîrlova. se 
vorbește de elemente ro
mantice în poezia lui; la 
discutarea operei lui Grî- 
gore Alexandrescu se pre
cizează că trebuie să se 
vorbească despre elemen
te clasice și romantice în 
poezia acestuia, ca și la ca
pitolul despre D. Bolinti- 
neanu. Nu credem că un 
proiesor de limbă și lite
ratură română poate vor
bi elevilor despre drama ro
mantică a lui Bogdan Pe- 
triceicu Hașdeu. Răzvan și 
Vidra, fără a aminti de dra
ma romantică a lui Victor 
Hugo sau drama și tragedia 
shakespeareană, după cum 
nu poate vorbi despre crea
ția eminesciană fără a amin
ti de romantismul francez, 
romantismul german, socia
lismul utopic francez, filo
zofia clasică germană etc. 
Bineînțeles, folosind toate a. 
ceslea pentiu a scoate în re
lief autenticitatea, originali
tatea și patriotismul creato
rilor de artă literară româ
nă. în același timp, profeso- 
sorul de limbă și literatură 
română va sublinia caracte
rul universal al operelor lui 
Eminescu, Creangă, Caragi- 
ale etc. Dar chiar programa 
școlară de literatură univer. 
sală pentru clasa a Xl-a pre. 
vede la capitolul „Literatura 
in secolul al XX-lea, alături 
de Anatole France, Maxim 
Gorki. Mihail Șolohov, Ira 
y^ndrici. Su-Sin. E. Heming
way, pe Liviu Rebreanu, iar 
alături de Esenin, Apollina
ire, R M Rilke, Eliot, P. Va
lery, G. Ungaretti, pe T. Ar- 
ghezi. L. Blana, I. Barbu și 
alături de G.B. Shaw, I. Pi
randello, E. O’Neill, Brecht, 
Garcia Lorca pe Camil Pe
trescu. Dar opera lui Camil 
Petrescu, a lui L. Blaga, a 
Iui I. Barbu, elevii nu o 
studiază, la literatura ro
mână, in clasa a Xl-a. ci in 
clasa a XII-a.

în consecință, ne pune-n 
întrebarea: care este efi
ciența cursului — nn-i spu
nem disciplină — de lite
ratură universală în clasa 
a Xl-a umanistă, care se 
predă în 34 ore și, de fapt 
nu este decît o prezentare 
de „curente, realizări ar
tistice de seamă, citeva per
sonalități. proeminente" așa 
cum de altfel speciiică si 
proqrama școlară ?

Credem că mult mai u- 
tii ar fi ca cele 34 ore 
— sau poate mai multe — 
să fie atribuite disciplinei 
„limba și literatura română" 
pe toată durata celor 4 ani 
de studii liceale. în acest 
scop ar trebui să se revadă 
și să se valorifice ceea ce 
este valabil din metoda pre
dării literaturii române 
comparate, să se elaboreze 
o nouă metodică a predării 
limbii române în liceu care 
să țină seama și de această 
nouă realitate (și necesi
tate), să se studieze lite
ratura română ca o narte 
componentă a literaturii u- 
niversale, permițînd astfel 
sublinierea cu mai multă 
intensitate a specificului na
țional, deșteptînd în mai 
mare măsură gustul elevilor 
pentru lectura marilor cre
ații din literatura națională 
și universală.

Prof. Vasile Mitrofan

metodic — din programele 
școlare determină modifica
rea lor chiar in cursul anu-.. 
lui școlar, așa cum a fost ca
zul programelor școlare de 
limba română pentru clasa 
a XH-a, cînd au fost reduse 
capitole și s-a schimbat nu
mărul de ore prin instruc
țiuni suplimentare la un in
terval scurt după apariția 
lor. Fără îndoială că aceste 
modificări sînt departe de 
a constitui un ajutor pentru 
profesori sau pentru elevi.

Este adevărat că progra- 
mele școlare trebuie să re
flecte ultimele noutăți, ul
timele descoperiri în dome
niul științei, tehnicii, cul
turii. Dar mergind pină la 
a nominaliza și cronometri- 
za anumite capitole, teme, 
sau cum este cazul progra
melor școlare de limba și 
literatura română, operele 
și scriitorii din noile gene
rații, ni se pare exagerat. 
Din această cauză intr-un 
an școlar se studiază unii 
scriitori actuali, în alt an 
alții, iar la examenul de 
bacalaureat rar se întimplă 
ca elevii, absolvenți în serii 
diferite, să ii studiat întrea
ga materie prevăzută în 
programele acestui examen. 
Credem că elaborarea unor 
programe care să constituie 
jaloane de orientare pen
tru profesori și nu „literă 
de lege", care să descătu
șeze pe profesor de anumite 
canoane, obligații stricte, ca
re să permită maniiestarea 
spiritului creator al proce
sorului, a gîndlrii lui crea
toare, să-i dea posibilitatea 
să-și organizeze lecțiile și 
să ioloseascâ acele metode 
de predare care dau rezul
tatele cele mai bune în con
dițiile specifice clasei și 
școlii, este absolut necesa
ră.

S-a subliniat de multe ori 
orizontul cultural îngust al 
elevilor de liceu, pregătirea 
lor unilaterală. Pe bună 
dreptate, în fața acestei o- 
biecții, unii profesori au in
vocat conținutul programe 
lor școlare, care este prea 
încărcat, și bugetul de timp 
prea redus. Noi credem că, 
în condițiile unor programe 
ghid, argumentele nu mai 
sînt valabile. Problema se
lecției, a sistematizării, a 
organizării materialului ce 
Hrmează a fi predat rămî- 
nînd în grija profesorului, 
el trebuie să sesizeze noul, 
să-l integreze în întregul 
lui sistem de lucru, să-și 
perfecționeze mijloacele și 
procedeele de predare in a- 
șa fel îneît nivelul de pre
gătire al absolventului de 
liceu să fie corespunzător 
cerințelor actuale ale socie
tății contemporane.

Sigur că, în aceste con
diții, este neapărată nevoie 
de o programă pentru exa
menele de bacalaureat, va
labilă pentru o perioadă de 
cel puțin cinci ani, care să 
stabilească exact nivelul de 
pregătire cerut unui absol
vent de liceu, ținind seama 
de tipul școlii postgenerale, 
de scopul ei, de pregătirea 
tînărului care o absolvă.

O ultimă problemă la ca
re am dori să ne referim 
este aceea a programei 
școlare de literatură univer
sală pentru clasa a Xl-a u- 
manistă.

Nu contestăm faptul că 
introducerea unei aseme
nea discipline în planurile 
de învățămînt ale liceelor 
constituie o dovadă a preo
cupării pentru lărgirea ori
zontului cultural al elevilor, 
pentru cunoașterea de către 
aceștia a contribuției popo
rului la tezaurul culturii 
universale. Asupra raportă
rii valorii acestor creații la 
propria noastră literatură, 
am dori să facem unele 
observații.

Această disciplină se pre
dă elevilor din clasa a Xl-a 
și, reținem, umanistă. Mate
ria prevăzută începe — așa 
cum este și firesc cu expli
cații asupra termenului de 
literatură, predarea unor cu
noștințe, destul de restrîn- 
se, asupra literaturii antice 
grecești și, apoi, cuprinde 
curente realizări artistice, 
personalități proeminente 
din antichitate și pină în 
zilele noastre. Ne gîndim că 
studierea epopeelor popoa
relor ludo-europene, a li
teraturii antice grecești, a 
literaturii latine, a literatu- 
turii evului mediu, a litera
turii renașterii, a curentelor

Cercetarea arheologică din Mol
dova a luat în ultimii ani pro
porții care ne fac să urmărim 
cu mult interes descoperirile de 
pe șantierele respective. Cunos- 
cind interesul publicului pentru 
asemenea descoperiri și întrucît 
ne propunem a publica o suita 
de materiale legate de citeva 
stațiuni moldovene, am găsit ni
merit a ne adresa pentru pre
fațare prof. dr. doc. Mircea 
Petrescu—Dîmbovița, directorul 
Institutului de istorie și arheo
logie din cadrul Filialei Iași a 
Academiei. Așadar :

_  Ce bucurii și surprize v-a 
rezervat campania de săpături 
încheiată de curind ?

— Consider că am avut un 
sezon de activitate împlinită în- 
trucit au fost efectuate săpă
turi și cercetări în zeci de lo
calități semănate pe tot cuprin
sul Moldovei. In vederea con
ducerii lor și fructificării ma
terialelor recoltate avem consti
tuite patru colective de cerce
tători competenți, grupați după 
specializare : comuna primitivă, 
epoca sclavagistă, epoca prefeu- 
dală și epoca feudală. Or. la 
sfîrșit de campanie, toate colec
tivele au rezultate care pot in
teresa.

— De exemplu ?
— Colectivul condus de mina 

a atins diferite nivele în 
tierele preistorice de la 
cenl (șantier nou), Cozia^ 
răni, Poiana, I"--------, -
și mal ales la Cotnari, 
tătorii Adrian Florescu.
Teodoru. Marilena Florescu, 
Dinu Marin, Anton Nițu, Lazla 
și Buzdugan fac în prezent 
muncă de identificare șl punere 
în valoare a pieselor dezgro
pate. Semnalez că teritoriul Mo1- 
dovei s-a îmbogățit cu noi _ și 
valoroase stațiuni ce vin să în
tregească oglinda vieții preisto-

șan-
Erbi-
Coco-

Fitiorești—Cîndești 
la Cotnari. Cerce-

Silvia

in momentul de față colectivele Institutului de chimie macromo- 
leculară „Petru Poni- se află în faza încheierii contractelor de 
colaborare cu unitățile productive. In acest fel, o buna parte 
din cheltuie-.ile determinate de realizarea tematicii vor fi aco
perite de veniturile obținute prin aceste contracte.

— Obținerea unor noi sortimente de poliuretani și în special 
a cauciucului dur poliuretanic necesar în industria ușoară.

_ Obținerea copolimerilor pe bază de poliacrilonitril in carbo
nat de etilenglicol. . „ „ „ - .

_ Studii privind chimia lemnului din R. S. Romania in legă
tură cu o mai optimă valorificare a celulozei șl ligninei.

_ Cercetări în domeniul polimerlzărli în plasmă in vederea ob
ținerii unor polimeri semiconductor!. .

_  Studii privind determinarea cauzelor instabilității termice a 
policlorurii de vinii.

— Sinteza polimerilor siliconici.
AL. CARPOV

★
De curînd biblioteca Facultății de biologie—geografie din Iași 

s-a îmbogățit cu o piesă de o rară valoare științifică. Este vorba ae 
Atlasul Parisului și a regiunii pariziene, remarcabilă realizare 
cartografică ce vine în sprijinul cercetătorilor din domeniul geo
grafiei urbane și a tuturor celor interesați de problemele ae 
urbanistică. Lucrarea ne face cunoscută, într-o formă cartografica 
desăvîrșită, o mare metropolă europeană sub o întreaga diversi
tate de aspecte. In prezent, Parisul este singurul mare oraș cai e 
dispune de un atlas atît de complex. . . ,

După cum e și firesc, o operă de asemenea dimensiuni es-e 
rezultatul unei munci colective. Ea a fost coordonată de Jacque
line Beaujeu—Garnier și Jean Bastie, profesori la . Universitatea 
din Paris. Atlasul se înscrie pe linia unei tradiții în aceasta 
privință. Primul atlas al Parisului (fără regiunea pariziană) fusese 
alcătuit în 1888. Amploarea lucrării și condițiile tehnice de exe
cuție atrag atenția asupra volumului de muncă ce s-a depus m 
cei cinci ani cît a durat elaborarea, timp în care au _ fost pre
lucrate circa 5 miliarde de cifre, au fost făcute 8 milioane de 
calcule. La acestea se mai adaugă două sute de mii de ore de 
cercetare.

de

scrisoare
Pornind de la discuția 

inițiată de Dus. cu privire 
la manualele școlare, pz 
care o găsesc foarte utud, 
țin sa. semnalez o eroare 
și o omisiune din manua
lul de limba română pen
tru cl. Xl-a de liceu.

Astfel, la pag. 396, ca
pitolul „Alți scriitori", ci
tim :

„De un mare răsunet 
în epocă s-au bucurat ro
manele lui Ionel Teodo- 
reanu (1897—1954). Ince- 
pînd prin a colabora la 
revista „însemnări ieșe

ne", condusă de M. Sado- 
veanu și G. Topirceanu, 
Ionel Teodoreanu își gă
sește profilul scriitoricesc 
prin publicarea cărții „U- 
lița copilăriei" (1923). Și 
mai departe:... „maturi

tatea prozatorului se rea
lizează pe deplin în ci
clul de romane cu titlul 
generic ,,La Medeleni".

E cazul sa rectificăm :

rice cunoscută din vestitul Cu- 
cuteni. De altfel, cele desco
perite la Cotnari sînt o pre
lungire a așezărilor de la Cu- 
cuteni—Băiceni.

— Noutăți de la Bîtca Doam
nei și Barbaroși ?

— Vi le

Și 
a- 
în

gă-

_  , x poate semnala co
lectivul condus de conf. dr. N. 
Gostar și format din Ion Ioni- 
ță, Silviu Sanie, Alex. Vasiles- 
cu și Seiva Sanie. De altfel, N. 
Gostar a publicat o parte din 
materiale în recent apăruta sa 
monografie despre cetățile da
cice din Moldova. Acest colec
tiv a continuat săpăturile la 
p. Neamț, Galați—Ciurbești,
Barbaroși, Văleni—Băiceni 
Iași. Interesante mi se par 
cele amfore romane găsite 
Tatarași.

— Cred că și materialele _ 
site la Lețcani merită a fi sem
nalate.

— Fără îndoială. Acest șan
tier aparține unui colectiv for
mat din I. Ioniță, Cătălina 
Blosciu și de care răspunde Da i 
Teodoru. Ei au făcut săpături 
la Fundul Herței, Dodești, Băi
ceni, Epureni, dealul Cătălinei 
și Lețcani. In partea de nord 
a acestui sat a fost descoperit 
un cimitir din epoca prefeu- 
dală (formarea poporului ro
mân), cu obiecte de cult și cu 
monezi deosebit de interesante.

— Mi se pare că și în incin
ta tiparniței lui Dosoftei din 
Iași au fost găsite semenea ves
tigii ?

— Ați intrat în sfera de preo
cupări a colectivului condus de 
Al. Andronic, care a făcut cer
cetări la Baia, Botoșani și Iași, 
colectiv format din Eugenia 
Neamtu, Neculai Zaharia și Ste
luța Cheptea.

In concluzie, să ne așteptăm 
la surprize, la cît mai multe 
surprize.

ieșe- 
____ Teo- 
„Insemnări 

apărută 
sub con- 

lui M. Sadovea- 
G. Topîrceanu spre 

de 
sau 

pentru a 
Vieții. 

„Tnsem- 
apare în 1936 

conducerea triumvi- 
M. Sadoveanu—G.

T. Popa, 
constă în 

nu se pomeneș- 
tocmai despre 

care s-a format 
Ionel Teodorea- 
care el o evocă 
cald în „Masa 

adică despre 
De

nu la „însemnări 
ne" a debutat Ionel 
doreanu, ci la 
literare", revistă 
la Iași în 1919, 
ducerea lui M. 
nu și 
a suplini golul lăsat 
„Viața Românească", 
mai bine zis 
pregăti reapariția 
Precum se știe 
nări ieșene" 
sub 
râtului 
Topîrceanu—Gr.

Omisiunea 
faptul că 
te nimic 
revista la 
scriitorul 
nu și pe 
atît de 
umbrelor", 
„Viața Românească", 
altfel, chiar afirmația că 
ar exista un ciclu de ro
mane teodoriene cu tit
lul generic „La Medeleni" 
denotă că totul a fost ex
pediat în mare grabă, a- 
dică așa cum nu trebuie 
întocmit un manual di
dactic.

CHIRIȚESCU—IAȘIGH.



COMENTARIUL NOSTRU

„CRIZĂ DE ARMONIE"

NEVROZELE, ULTIMA EPIDEMIE DE PROPORȚII?

In timp ce drapelele Alianței atlantice stnt arborate 
tn cartierul Evere al Bruxellesului, In cercurile oficiale 
ale N.A.T.O. domnește o activitate febrilă. La 4 aprilie 
se încheie cele două decenii de la înființarea blocului 
militar N.A.T.O. In această perspectivă, în cercurile po
litice occidentale, și îndeosebi la Washington, Londra și 
Bonn se tinde ca sesiunea jubiliară ce va avea loc cu 
acest prilej să constituie o expresie a ,,unității", să de
monstreze necesitatea menținerii alianței și după doua 
decenii de existență a ei. Un singur lucru însă pare că 
ie-a scăpat din vedere organizatorilor : nu numai cîteva 
sute de kilometri despart vechiul sediu atlantic de la 
Port Dauphine, părăsit la cererea guvernului francez, de 
cel actual de la Evere, ci și pagini de istorie care nu 
pot fi ignorate.

Incercînd să atenueze „criza de armonie' din sinul 
alianței, criză la a cărei origine se află discordanța dintre 
obiectivele și structura N.A.T.O. și realitățile epocii noas
tre, susținătorii acestui bloc militar încearcă prin diferite 
formule „să adapteze' pactul nord-atlantic la noile condi
ții. Tentativele făcute pentru a se da o pondere mai mare 
colaborării economice în locul celei militare s-au izbit în
să în permanență de o împotrivire acerbă. Promotorii po
liticii atlantice — Statele Unite ale Americii — n-au vrut 
să renunțe la folosirea principalului instrument al politicii 
imperialiste în Europa sau măcar să consimtă la diminua
rea acestui rol rezervat N.A.T.O.-ului.

In timp, n-au lipsit — dimpotrivă! — reproșurile la 
adresa diplomației americane. Exemplul Franței, care a 
ieșit din orqanizația militară nord-atlantică, a avut ecou 
și în alte țări. Pentru a opri procesul de eroziune al or
ganizației, unele cercuri guvernante, sub influența opiniei 
publice, sînt nevoite să critice diferite aspecte negative 
ale alianței. Este combătut faptul că la adoptarea hotărî- 
rilor majore care privesc soarta unor regiuni întinse 
ale globului, membrii N.A.T.O. nici nu au fost măcar con
sultați, că nu pot fi mereu acceptate sporirea cheltuieli
lor militare, imensă povară pentru țările membre. In 
Olanda, de exemplu, a izbucnit recent, în problema in
tensificării înarmării N.A.T.O., o violentă controversă. 
Partide politice, cercuri religioase, grupuri neutre, pro
fesori, organizații studențești și asociații de femei au 
protestat și demonstrat împotriva unei sporiri a efortu
rilor militare. Pentru guvernul canadian, rolul Canadei 
tn N.A.T.O. constituie una din problemele primordiale în 
domeniul politicii externe. Prezent la Londra pentru a 
participa la conferința primilor miniștri ai țărilor Com- 
monwealthului, premierul Pierre Elliot Trudeau a abor
dat din nou tema apartenenței la N.A.T.O, stîrnind prin 
conținutul declarațiilor sale neliniștea in cercurile blo
cului militar occidentaL Răspunzind la întrebările ziariș
tilor britanici. Trudeau a afirmat că „ar fi posibilă o 
retragere a Canadei din N.A.T.O.". Precizarea ulterioară 
că angajamentele față de N_A.T.O. vor fi reînnoite pen
tru o perioadă de un an in așteptarea definitivei (probabil 
pină in primăvară) reexaminări integrale a politicii in
terne și externe a țării, întreprinsă în prezent de guvern, 
nu afectează declarațiile anterioare.

încearcă Trudeau să retragă Canada din N.A.T.O. ? 
Opoziția conservatoare canadiană și majoritatea observa
torilor politici răspund afirmativ. însuși premierul a 
arătat în repetate rinduri că acesta este țelul său. Privind 
retrospectiv evoluția atitudinii oficiale a Ottawei față de 
N.A.T.O., se constată că tema reevaluării rolului Canadei 
în blocul nord-atlantic și în N.O.R.A.D. (comandamentul 
unificat canadiano-american al apărării aeriene a Americii 
de nord constituit după cel de al doilea război mondial) 
a devenit laitmotivul declarațiilor premierului Trudeau, 
elementul cel mai important al procesului de „reexami
nare progresivă" a politicii externe a țării.

Dar ecouri de acest fel se fac tot mai des auzite tn 
Norvegia, Danemarca, Turcia și în alte țări.

Exercitarea de presiuni asupra aliaților, pentru a-i 
menține „sub umbrela atomică americană" n-a creat, după 
cum se vede, o „solidaritate atlantică", ci, mai degrabă, 
a stimulat în sens invers — forțele centrifuge. Pe de altă 
parte, în speranța revitalizării N.A.T.O., se impun aliaților 
obligații pe termen lung pentru realizarea unor proiecte 
militare legate de dezvoltarea rețelei de baze sau sis
teme electronice de „avertizare și replică". Dar nu este 
deloc sigur că aceste adevărate „cămăși de forță", In care 
aliații ar urma să fie constrinși să dea ascultare politicii 
atlantice, vor rezista vreme îndelungată.

In ciuda viitoarelor reforme „tactico-psihologico-po- 
litice" care se încearcă a se pune la cale, un lucru apare 
tot mai limpede in acest an de bilanț: alianța atlantică 
trece printr-o criză de profunzime, criză izvorîtă din in
compatibilitatea organizației cu realitățile contemporane.

Radu Simionescu
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In formula lui Werner Kem
per, după care nevrozele ar fi 
„ultima mare epidemie a ome
nirii", se oglindeșe nevoia 
crescîndă de ajutor și trata
ment, specifică pentru epoca 
actuală și pentru viitor. Creș
te nu numai numărul pacienti- 
lor, ci și cel al grupurilor do 
pacienti ale căror maladii sînt 
provocate, dacă nu chiar cauza
te de factori psihogenetici. Nu 
este de mirare că în aceste 
condiții se observă oarecari 
tendințe „inflaționare" în do
meniul terapiei: chiar și o con
vorbire cu medicul, care nu 
durează mai mult de zece 
minute, trece astăzi drept „psi
hoterapie". Acest conflict în
tre diferitele niveluri ale pro
cedeelor terapeutice s-a făcut 
simțit și la reuniunea științifi
că de la Gottingen.

Una din temele centrale a 
fost, fără a fi totuși formulată 
expres, modul de a include 
ambianta pacientului în pro 
cesul de terapie. Este un fapt 
de mult cunoscut în domeniul 
terapiei la copii, că o vinde
care a copilului fără o schim
bare ă ambianței care i-a pro
vocat îmbolnăvirea psihică es
te iluzorie, întoarcerea în sînul 
familiei avînd drept consecință 
recăderea în nevroză sau o re
voltă neputincioasă. Treptat 
se lărgește și cercul bolna
vilor pentru care legătura cu 
grupul de reper se dovedește 
a fi alît de strînsă Incit un 
tratament individual pericli
tează: atît pacientul cît și vita
litatea grupului, mai ales dacă 
colectivul respectiv era in
tegrat ca „sistem", fie și ca 
sistem nevrotic. Cu alte cuvin
te, cu cît relațiile existenția
le dintre membrii grupului sînt 
mai puternice, cu atît perico
lul devine mai acut.

Intrucîtva pragmatică și ne
fundată teoretic a apărut pro
punerea lui Chrzanowski (New 
York) de a include de la caz 
la caz familia, fie chiar și sub 
forma unor fotografii de fa
milie aduse de pacient. Blank- 
stein (Olanda) în schimb, a 
prezentat o analiză a familiei 
din care aceasta reiese ca un 
sistem tinzînd spre echilibru 
interior, în care se pot ivi 
contradicții între menținerea 
sistemului și pretențiile de 
individuare și autodiferențiere 
ale membrilor. In condițiile 

sociologice ale unei mobilități 
sporite, renunțarea la autono
mie izvorîtă din frica de i- 
zolare sau dintr-un sentiment 
de vinovăție față de familie, 
provoacă nu numai maladii 
psihice, ci și alienarea socială,, 
lipsind pacientul de funda
mentul psihic pentru funcțiile 
predominant individuale în 
societate. In cazurile în care 
membrii familiei își stinghe
resc reciproc identitatea, un 
tratament al întregii familii 
poate duce la o restructurare 
colectivă.

O analiză sociologică a noilor 
constelații terapeutice care 
aproape depășea cadrul unei 
dezbateri în fața unui public o- 
rientat eminamente terapeutic a 
fost oferită de Sperling (Gottin
gen). Aspectul „intragenerațio- 
nal" al tulburărilor psihice iese 
foarte clar în evidență în tra
tamentul studenților din insti
tutele de învățămînt superior 
apusene aici fiind vorba de 
o desprindere din mediul 
familiei pentru a intra în- 
tr-un nou rol, un rol auto
nom. Dificultățile izvorăsc șl 
din faptul că în studiul univer
sitar, tinerilor le sînt oferite, 
chiar și pină la vîrsta de trei
zeci de ani, numai roluri in
fantile. Părinții nu mai sînt 
prezenți pentru confruntare, 
dependența studentului de el 
persistă însă psihic. Procesul 
de deziluzionare și de fixare, 
fatalmente agresiv, nu mai 
poate fi decît localizat și st» 
orientează spre autodistrugere 
sau spre o agresivitate fără 
obiect precis. Deoarece fa
milia îl „întreține" în continu
are, studentul cade pradă unul 
sentiment de nesiguranță.

Pentru cazuri de felul ano- 
rexiei mentale, în care simp
tomul este expresia unei ne
vroze familiale, Sperling cere 
de acord cu alți cercetători un 
„tratament intragenerațional’ 
diferențiat. Terapia căsniciilor 
arată că includerea ambiantei 
trebuie să se orienteze după 
maturitatea, structura de vîr- 
stă, durata legăturii cu me
diul și gradul de independentă 
economică a pacientului. La 
terapia în grup, în conflicte 
acute poate fi inclus tempo
rar și soțul (soția), iar la tera
pia în grup cu perechi căsăto
rite, unii savatnți sînt chiar de 
părere că în cazul căsniciilor 
de peste zece ani, soții trebuie 

tratați neapărat împreună. Ca
racterul „intragenerațional" al 
nevrozelor și al dezvoltării 
lor colective reiese clar din 
următorul fapt: cei doi soți 
susțin inconștient poziții filo
zofice și etice comune sau an
tagonice ale unor modele inte
grate (părinți etc.) care îi îm
piedică să se confrunte ca in
divizi liberi. In această dis
tribuție a rolurilor, cei doi soți 
sînt agenții unor comandamen
te de care nu-și dau seama. Și 
în acest caz, investigația psi
hologică, discutarea rezultate
lor ei și degajarea obținută re
prezintă o eliberare pentru toți 
membrii familiei, deoarece șl 
copiii erau angrenați în acest 
complex, suferind din cauza 
lut.

Intr-un referat despre rolul 
nociv al ambianței spirituale 
familiale în dezvoltarea copilu
lui, Barnett (New York) a for
mulat posibilități de ajutorare 
pentru adolescenții aflațl în 
conflicte de dependență. A- 
dolescenții ezită uneori să e- 
fectueze „transmiterea afectu
lui", temîndu-se inconștient de 
o nouă dependentă față de 
terapeut; ei pot fi ajutați dacă 
medicul discută cu el, cu 
multă răbdare, structura fa
miliei, ideologia ei morală cît 
și poziția acestor tineri înlă- 
untrul familiei. Terapeutul pre
ia astfel un rol ocrotitor în 
procesul plin de anxiozitate 
al emancipării.

O temă analoagă a fost a- 
bordată de Schouten (Olanda) 
în referatul său despre o 
instituție terapeutică pentru 
tineri delincventa. Tinerii in
ternați trec inconștient leqă- 
tura lor cu familia asupra 
instituției. Cu multă perseve
rență, colectivul de terapeuți 
reușește să faciliteze acest 
proces de „transmitere", ob- 
ținînd rezultate favorabile.

Psihanaliza s-a concentrat 
în ultimii ani în măsură tot 
mai mare asupra personalită
ții și atitudinii terapeutului 
în contactul cu pacientul. In 
acest context, Rose Spiegel 
(New York) a vorbit printre 
altele despre problemele au
tocontrolului în relația cu 
schizofrenicii. Campoy (Ma
drid) a arătat că tratamentul 
în grup efectuat de doi te
rapeuți a dat rezultate abia 

cînd cei doi psihiatri și-au 
schimbat experimental rolurile 
tn concordantă cu propria lor 
structură psihică. Anneliese 
Heigl-Evers (Gottingen) a vor
bit despre eșecurile unor te
rapeuți de structuri diferite 
tn contactul cu grupuri de 
tineri delincvenți. Astfel de 
qrupuri reușesc de obicei să-* 
atace pe terapeut în puncte» 
sale vulnerabile și să-l par>^ 
lizeze, ceea ce duce la ade
vărate lupte pentru putere. 
Terapia poate fi continuată 
abia cînd terapeutul a încetat 
să se mai vaidă în postură de 
„patriarh", cînd a învățat să 
treacă peste jiqnirile ce 1 se 
aduc: abia atunci tinerii îl 
acceptă ca pe un „părinte 
înțelegător" care nu are in
tenția să-i domine prin te
roare.

Impresionant a fost succin
tul referat ținut de Baltrusch 
(Oldenburg) despre aspectele 
psihogene ale cancerului. 
Multă vreme cancerul trecea 
ca model al unei maladii tu- 
morale declanșate exclusiv de 
factori fizici. Anamnezele psi
hanalitice pe scară largă au 
demonstrat însă că bolnavul 
prezintă deseori chiar ani de 
Zile înainte de îmbolnăvire 
trăsături individuale și struc
turi de reacționare specifice, 
fiind covîrșit în multe din 
cazuri de pesimismul izolării, 
neputinței și absurdității. 
Multi din acești bolnavi n-au 
reușit nici o dată să treacă 
peste o pierdere suferită în 
frageda copilărie, viața lor 
afectivă s-a atrofiat, ei sînt 
Incapabili de noi relații pro
funde, agresivitatea lor nu se 
manifestă în mod adecvat 
îmbolnăvirea nu poate fi de
cît înțeleasă ca o „regresiune" 
psihosomatică profundă, iz
bucnind în special atunci ctndr 
pacientul nu mal are destule 
resurse psihice pentru a-SÎ 
domina conflictele interioare. 
Baltrusch recomandă de aceea 
și interniștilor mai multă a- 
tenție pentru ..situația psiho
socială" a pacienților: depre
siuni continue, ntai ales la 
o vîrstă cînd situațiile de 
conflict impuse de viață nu 
mai pot fi corectate spontan, 
pot fi un simptom al cance
rului.

'După Frankfurter Al.j —.eine 
Zeitung)
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