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CITITORUL Șl
CRITICA LITERARĂ

Prinți în vârtejul unor dispute 
aprinse ți, de multe ori, spe
cioase, este uitat uneori un im
perativ esențial al criticii lite
rare : orientarea cititorului. Din 
cunoațterea de către unii nu
mai parțială a lui G. Călinescu, 
s-a iscat, acum un an ți mai 
bine, o discuție artificială, care 
i-a împărțit, o vreme, pe co
mentatorii fenomenului literar in 
două tabere : căi nescieni ți 
anticăiinescieni. Editarea, in
tre timp a unor lucrări mai pu
țin țtiute ale scriitorului ți cri
ticului român a dovedit că în
cercarea de a-i atribui lui G. 
Călinescu preferințe impresio
niste sau tendințe conservatoa
re era Cu totul nefondată. Prin
cipiile de estetică, în deosebi, 
reeditate către sfirșitul anului 
1968, au scos în evidență atit 
deschiderea esteticianului față 
de procesul evolutiv al ideilor ți 
ai formelor literare ca ți dis
tanțarea sa față de orice salt 
în vid, față de modalitățile de 
expresie, mai ales, care nu 
sînt rezultatul unei dezvoltări or
ganice, ci sint inventate, în nu
mele unor speculații psihologice 
sau filozofice de ultimă oră. 
Ața a fost cazul ți cu supra- 
realismul, a cărui substanță cri
ticul o demistiflcă, ajungînd la 
concluzia că „in practică nici 
un mare poet n-a iețit din a- 
ceastă țcoală ți in fond nici o 
poezie valabilă... Unde lipsețte 
orice fel de cons’mțire, oricit de 
restrînsă dar continuă, putem 
fi siguri că nu e poezie... arbi
trarul sistematic obosește spiri
tul... poezia cere un sens" 
(P- 42).

Critica literară de ia noi, corn- 
pensind unele absențe nejusti
ficate, s-a aplecat, insă, în par
te, cu un interes mai mare față 
de fenomenul artistic considerat 
modern, urmînd in aceasta ți 
dezvoltarea diverselor genuri li
terare. Ea a căutat să surprindă 
ți să justifice noul, dincolo de 
anecdotică ți dincolo de repre
zentarea „tale-quale" a realită
ții imediate.

O depășire a afirmațiilor 
plate ți a încercării de a explica 
fenomenul artistic prin fapte ți 
argumente exterioare, este ne
cesară. Relația literatură-viață, 
trebuie văzută în intimitatea 
specifică a procesului creator, 
prin urmare mult mai nuanțat 
ți intr-o adecvare proprie defini
ri: unității ți unicității operei de 
artă. S-au înregistrat, din acest 
unghi de vedere, progrese reale 
în exegeza fenomenului lite
rar, plecînd de la autorii studi- 
ați monografic și pînă la critica 
foiletonistică, aplicată aparițiilor 
editoriale la zi. Cititorul de li
teratură a aflat din numeroase 
lucrări de critică ți de istorie 
literară (în accepția istoriei va
lorilor literare) satisfația expli
cități creației, a reconstituirii 

universului fiecărui creator, in 
măsura in care se putea vorbi 
de un univers, de un Weltan
schauung,

De aici însă, prin exces proze- 
litic, unii au făcut ți păți in 
gol, pornind de la un concept 
al modernității în sine. Or, poe
zia nu participă( în sensul pla
tonician al cuvintului) la o i- 
dee eternă a modernității, ci 
modernitatea, dacă este, derivă 
din insăți structura ți valoarea 
poemului in cauză. Desigur, ar 
fi ridicol să ne întrebăm cine 
este mai modern : Eminescu 
sau, să zicem, (fără nici o in
tenție malițioasă) Marin So- 
rescu ? Sintem moderni prin in
tegrarea in lumea valorilor, prin 
transpunerea, in sinteze artistice 
noi, a unui bagaj aperceptiv 
larg care, din cimpul strict al 
creațiilor posibile, subiective, 
trece in cimpul obiectiv al va
lorilor unanim acceptate, adică 
al culturii artistice. Cei care 
consideră poezia un act de con
fesiune intimă, valab:lă numai 
pentru creatorul ei, pot fi sus
pectați de poză, pentru că alt
fel nu ar fi urmăriți de necesi
tatea fixării in scris a sentimen
tului, fie cit de personal. Ne
cesitatea comunicării este o do
minantă specific umană.

Cind prin modernitate se în
țelege numai inovația formală, 
expresia desprinsă de orice 
conținut, de comunicabilitate, 
acordul cu epoca ră
mîne eoidermic. Preocuparea 
Insistentă ți exclusivă de ino
vare formală conduce la un soi 
de absolutizare dogmatică a 
expresiei.

Critica mai nouă, dorindu-se 
structuralistă, după modele stră
ine (contestate in bună măsură, 
chiar în locurile lor de obirție) 
s-a îndepărtat de istoricitate, 
de acceptarea în succesiune 
temporală a valorilor. S-au pro
dus, astfel, răsuciri neprevăzute 
in considerarea evoluției poeziei 
ți a literaturii noastre. S-a vor
bit, in ultima vreme, de o poe
zie onirică, o poezie care răs
punde propriilor ei exigențe, 
propriei ei conțtiințe. Aplicînd a- 
cest criteriu literaturii române, 
unii critic: ți unii poeți au înce
put a neglija rolul' și sensul 
obiectiv al criticii și istoriei li
terare. I. Negoițescu l-a cerce
tat pe Enrnescu prin această 
prizmă, ajungînd la încheierea 

că pe adevăratul Eminescu il a- 
flăm mai curind în postume, de- 
cît în poeziile antume, viciate, 
s-a zis, de anecdotică (inclusiv 
„Luceafărul*1).

Nu este de mirare că cititorul 
se află derutat de asemenea in
terpretări, ți nu pentru că ele 
ar contrazice coordonatele țtiu
te, acceptate, predate in țcoală, 
ci pentru că ele pun sub sem
nul întrebării creații autentice, 
neîntegrabile opticii amintite. 

■

Deci, e valabilă de la Eminescu 
partea postumă a operei, prin 
care poetul Scrisorilor ar fi de
venit una din „rădăcinile româ
nești ale onirismului". In acest 
sens insistau de curind, la o 
masă rotundă a revistei „Amfi
teatru" scriitorii Leonid Dimov 
D. Țepcneag, Daniel Turcea, 
Laurențiu Ulici... (nr. 12/1968). 
Peisajul ‘literaturii noastre e 
văzut in acest mod restrictiv și... 
dogmatic, iar cititorul de poe
zie e privit de sus, pretinzîndu- 
i-se nu numai un act de ade
ziune spontană, (chiar dacă el 
presupune ți cultura literară), 
nu numai exprimarea plăcerii 
artistice, ci ți aderența la un 
punct de vedere teoretic, la o 
concepție antrenînd nu numai 
estetica, dar ți orientarea filo
zofică. Estetica marxistă este 
străină însă de asemenea norme 
restrictive, promovind umanis
mul artei, in cea mai adîncă 
accepție.

Nu este de mirare că, îm
părtășind un punct de vedere 
apropiat, mărturisit într-o acti
vitate susținută de cronicar li
terar, criticul Nicolae Mano
lescu, pe care unii l-au consi
derat câlinescian, (ceea ce nu 
presupune, firește, atitudinea e- 
pigonică față de maestru), întoc
mește o Antologie a poeziei 
românești moderne și îți fi
xează de drept jaloane pen
tru epoca respectivă (în fond, 
epoca interbelică), poezia lui 
Bacovia ți a lui Emil Bolta... 
întreaga epocă e ilustrată nu
mai prin 40 de poeți, de valori i- 
negale, a căror aderență la ci
titori este diferită, excluzîndu-se 
însă alți scriitori prin a căror 
contribuție comună se profilea
ză mult mai fidel epoca. E des
tul să amintim că, printre cei 
omiți in acest mod sînt ți 
Euaen Jebeleanu, Radu Bourea- 
rtu, Miha! Beniuc, G. Topîrcea- 
nu, Mihai Codreanu, George 
Lesnea și mulți alții. Chiar și 
poeții cuprinși în Antologie sînt 
prezentați parțial. Tudor Arghe- 
zi, de pildă e lipsit de întregi
rea pe care o aduce operei 
sale ciclul 1907 și, mai ales, 
Cînta're omului. Moderniști și 
tradiționaliști (din grupul „Gîn- 
dirii" sînt puți la un loc, fără 
delimitările necesare în funcție 
de ideologie îmnăr’ășită. de 
pildă, de un Nichifor Cra’nic, 
Radu Gyr, N. Crevedia ț.a. A- 
titudinile ferme și profund argu
mentate luate recent le G. I- 
vașcu (in „Contemporanul"), 
Al. Dima („Scînteia"), Șerban 
Cioculescu („România literară"), 
sînt nu numai îndreptățite dar 
ți necesare. Surprinzător ni se 
pare insă că, în același număr 
din „Contemporanul” în care G. 
Ivațcu discută cu competență

N. Barbu
(Urmare în pag. 8)

FR. BARTOK: .Tînăr cu pipă".

G

GEORGE LESNEA Și n-am iubit pe nimeni încă, 
N-am suspinat pătruns de dor, 
N-am fost nici zi, nici noapte-adîncă.

N-am ris cu zorile pe-o stîncă, 
N-am murmurat cu un izvor.

Peri albi ți zbîrcituri pe față, 
încep sâ-mbătrinesc sau ce-i ? 
Deloc nu te-am trăit eu viață 
Și, Doamne, vine marea ceață, 
E-aproape vețnicul temei.

O, cine-mi va veni aproape 
Cu flori ți cu speranțe noi ?
Ce vis prin suflet o să-mi sape 
Și ce iubire-o să mă sca”e 
Cind vine viscolul de-apoi ?

•H; 'r’W.fȚ
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AUTORITATE...
,,Această evlavie excesivă față de marii inițiatori ai științei 

își are rădăcina într-un dublu sentiment de admirație și de 
modestie mult prea simpatic pentru a fi blamat ; însă dacă 
stăpînește peste măsură spiritul începătorului, anihilează in 
el orice inițiativă și-l face absolut incapabil ^en^ru cercetarea 
originală". Evident, adevărul spus astfel de S. Hamon Y. Ca- 
jaC are valabilitate nu numai în știință. Poate pe lingă ceei 
ce realizează original meritul cel mai mare al profesorului, 
al magistrului sau al șefului, din oricare domeniu de activi
tate, este să-și crească elevii în așa fel încît aceștia să-l poa
tă depăși. Astfel de tip, ideal, nu va pierde niciodată dl;i 
vedere că orice generație are datoria de a se afirma, de a 
aduce ceva nou 'față de generația lui și că trecerea sa în 
ceea ce va fi mîine este condiționată și de acest lucru. El va 
sprijini în sensul respectiv, admirația elevilor săi față de 
înaintași și față de creația lui, va deveni astfel un stimulent, 
o dorință, puternică de a aduce un plus la ceea ce s-a rea
lizat pînă la ei și, totodată, de a corecta erorile celor care 
i-au precedat. El nu va pretinde niciodată că a epuizat cutare 
sau cutare problemă, nu-i va atrage atenția tânărului — cum 
de îndrăznești să pui sub semnul întrebării lucrăr le persona
lității X, cînd tu n-ai dat încă nimic? — ci mai degrabă îl 
va încuraja să nege ceva și să pună în locul acestei negații 
o afirmație nouă și mai ales, îl va păzi, prin propria conduită, 
de aranjamente trecătoare, străine și potrivnice creației.

Izoînda într-un domeniu sau altul al creației nu se măsoară 
cu vîrsta, ,,valoarea — cum spunea un erou al lui Corneille - 
nu așteaptă numărul anilor". Ea poate veni foarte repede sau 
poate întârzia pînă la sfîrșitul vieții respectivului cercetător și, 
nu de puține ori, rămîne o dorință 'nerealizabilă. Cel care 
crește elevi în jurul său, direct sau indirect, acel tip ideal de 
care vorbeam, nu scapă din vedere că din tot ceea ce a 
realizat personalitatea X poate rămîne puțin sau nimic, chiar 
dacă pentru un moment se bucură de mare succes ; el nu 
uită nici o clipă că sînt și improvizații născute prin nu știu 
care împrejurări, că dacă i se spune astăzi cutăruia autoritate 
în materie de..., de fapt acesta a rămas un simplu învățăcei, 
după cum un critic de artă, cu tonuri și pretenții de vîrsta. 
este posibil să nu fi depășit gustul nepoților săi adolescenți.

„Drumul spre știință — spunea Marx — nu este pietruit"... 
El se referea la piedicile de tot felul ce stau in calea înce
pătorului, la greutățile care țin de cercetarea provriuzisă, de 
creație. Dar sînt și alte piedici născute din anumite prejude
căți, din orgoliul unora, cărora vîrsta — și de multe ori nu
mai vîrsta — le dă dreptul și de a sfătui și, de ce n-am spu
ne-o, de a înfrîna pe cei care vin după ei.

Vorbeam odată despre un cuvînt — colaboratorii — care nu 
de puțiiie ori are o altă semnificație decît cea pe care o 
știm.. Ea se referă la listele de lucrări științifice, originale, 
care aduc promovarea, respectul, autoritatea. Din întâmplare 
am avut prilejul să răsfoiesc asemenea liste : șeful d-Ionescu, 
șeful-ț-Popescu, șeful4-Alexandreseu etc. Singur, șeful respec
tiv n-avea nici o lucrare din cele cîteva sute, tipărite în 
țară sau peste hotare. Oricine se poate întreba : oare intr-ade
văr el este autorul sau numai a girat cu titlurile sale, cu au
toritatea. sa, într-un cuvînt, cn firma sa ? Bineînțeles, dacă, 
lucrarea aparține celui mai tânăr și, dacă între acesta și șef 
mai sînt alții, respectivul este trecut ca ultim autor, iar re
feririle bibliografice îl indică doar cu „și colab.‘.

Un tânăr cercetător îmi povestea următoarele : „M-am în
scris Ia concurs pentru postul liber și profesorul m-a avertizat, 
prealabil, că este ocupat. Bine, am spus eu, dar concursul nu 
s-a ținut. — Da, dar nostul este ocunat"... Același tânăr c. 
adunat într-o lucrare observațiile lui de cîțiva ani și-a îna
intat-o spre publicare. A ajuns la profesor. Aviz nefavorabil 
Trimisă la o publicație științifică de mare prestigiu, din a’H 
țară, lucrarea a fost publicată. „O recompensă tristă" — mi-a 
spus el. N-am avut prilejul să văd lista de lucrări științific ' 
a acelui profesor despre care vorbea tânărul cercetător, dar 
o bănuiesc, la fel ca și cealaltă : el4-Ionescu, elJ^Vatâlescu...

Sigur, în ultimă instanță nu interesează viața personală, 
conduita acelui profesor, a magistrului, a șefului. Oricum i-am 
spune, ne interesează ceea ce a realizat nersonal, ceea ce îi 
onorează titlul. Dar cînd acest titlu este fămit din efortul al
tora, trecuți de cele mai multe ori la „colab." ?...

îmi amintesc de o discuție avută cîndva cu un critic literar 
care, pe un alt plan, face parte din aceeași categorie discutată 
mai sus : — Numai la o anumită virată poți emite judecăți de 
valoare ? — La care vîrstă ? — l-am întrebat. Destui de res
pectabilă. — Și dacă atunci nu mai ai ce emite și înainte n-ai 
avut dreptul, fiindcă ai fost prea tânăr? — Nu. este exclusă 
această posibilitate. — Dumneavoastră, la această vîrstă res
pectabilă, cum o numiți, ce-ați emis ? Nu mi-a mai răspuns, 
evident supărat. Și poate, pentru prima dață neliniștit, că va 
anumit conformism, sau altceva, a ucis în el ceea ce putea 
da la iveală judecățile de valoare pe care șl le mehivuie că 
ni le-a oferit. Cred că era regretul după acei ani, transfor
mat acum într-o atitudine rigidă care nu-i nermite să vadă în 
cei care vin după el decît netalentați, neformați, neinstrulți. 
lipsiți de gust, etc.

Aceștia nu cresc în jurul lor pe nimeni, pentru că abla- 
abia își susțin autoritatea. Tipul ideal, desvre care vorbeam 
la început, nu are teama că va fi depășit. De aceea și rezul
tatele efortului îi sînt pe măsura autorității lui și a admi
rației noastre.

Corneliu Ștefanache

DIN EVENIMENTELE 
SĂPTĂMÎNII 

(9-16 februarie)
POLITIC : în întreaga țară au 
continuat întîlnirile candidați- 

lor Frontului Unității Socialis
te cu alegătorii ; la Iași, tova
rășul Emil Bodnăraș s-a întîl- 
nit cu tinerii din oraș și cu 
oamenii de știință, artă și cul
tură X- PUBLICISTIC : „Scîn- 
teia" publică pagina intitulată 
,,Scena teatrului — înaltă tri
bună educativă" X- EDITORIAL: 
în librării, romanul „Cunoaș
tere de noapte" de Al. jvasiuc 
X- ANIVERSARI: 135 de ani de 
la crearea Muzeului de istorie 
naturală din Iași, înființat în 
clădirea devenită istorică prin 
alegerea, în „sala elefantului**, 
a lui Al. Ioan Cuza ca dom
nitor al Moldovei X- MUZICAL: 
apreciate concerte susținute în 
Capitală de studenții ieșeni X- 
PLASTIC : s-a deschis expozi
ția personală a pictorului A- 
drian Podoleanu X- CINEMA
TOGRAFIC : Dziga Vertov la 
Cinematecă X- TEATRAL : ni
mic deosebit X- SPORTIV: din 
nou, pe micul ecran, meciul 

de fotbal Anglia—România; pe 
cînd și cel de la Lidge ?

CENACLUL 
„CONVORBIRI 

LITERARE*
Ședința de lucru a cenaclului 

,.Convorbiri literare" s-a desfășu
rat sub semnul unor discuții vii 
pe marginea poeziilor citite de 
Corlolan Păunescu, El.na-Gabrie- 
la Tîmoveanu, George Cucu și 
Cornel Armeanu. Promițătoare 

pe linia transfigurării ideii în 
metaforă, cum remarca Adi Cu- 
sin, poeziile lui Corlolan Păunes
cu ne dau motive să credem în 
posibilitatea unui debut apropiat 
in paginile Cronicii. In versul 
său abrupt, Cornel Armeanu e- 
vită voit declarația dezvoltată, 
semnele bune fiind interzise par
că de această reținere, întrucît 
ideile poetice rămîn nerelevate 
suficient. Căutîndu-și mai atent 
mijloacele poetice, Cornel Ar
meanu va putea fi calificat drept 
o promisiune. Respirînd candoa
re, versurile Elenei-Gabriela Tîr- 
noveanu degajă un fior liric au
tentic. Ele f'testă un suflu sin
copat, umbrite de nesiguranță în 
expresie și minare uneori de su
perficialitate, cîteva poezii sînt 
transparente pînă la simplism. 
Poetei i s-a recomandat un e- 
fort spre densitate. lectura lui 
George Cucu a prilejuit o lec
ție de... rnti-poezie. Ajuns la 
efecte rizibile prin cu1 V var ea 
dicteului automat neacoperit de 
mijloace intelectuale, dorind să 
afișeze osten*atâv o fVozofie pro
prie ,,a oului", cuforul este în
trecut de cuvintele care-i scapă 
de sub control.

„DEFECȚIUNI TEHNICE”
Cu toate scuzele, cu toate zîm- 

betele crainicilor și bunăvoința 
telespectatorilor, defecțiunile 
„tehnice" sînt prea numeroase. 
Judecate în ansamblu, emisiuni
le din ultima vreme s 4? eră de 
boala, denumită de o publicație, 
tele-vorbărie. Dacă ar fi numai 
atît !

Intr-un program de dumini
că (16 februarie), deci într-un

program care ar trebui să se 
deosebească de programul celor
lalte zile, aceeași defecțiune 
..tehnică" : prea multă vorbă,
prea puține imagini reușite. To
tuși, o ,,tele-fantezie de la 
Constanța" părea să mai salveze 
ceva, dar a fost întreruptă la ju
mătate. „Emisiunea va fi reluată 
altă dată" — ni s-a spus. De ce ? 
Și mai ales, cînd ? — fiindcă 
faptul s-a mai reuetat și promi
siunea „altă dată" a rămas o 
vorbă în vînt. Dacă ar fi fost 
fotbal, și dacă ar mai fi fost si 
î*->tu^ivea cu Anglia, «-ar fi în- 
tîmplat tot așa? (Pînă acum a- 
ceastă întîlnire a fost prezentată 
de două ori pe micul ecran. Cu 
siguranță că la „cerere" va fl 
reluată, ca să ne intre în con
știință).

Sigur, tele-fantezia respectivă 
n-ar fi adus cine știe ce cîștig 
culturii telespectatorului, dar cel 
puțin l-ar fi destins. Și poate 
nici aceasta nu merită prea mul
tă discuție, ci întreruperile cu 
promisiunea „altă dată" sînt su
părătoare. Dacă programul tipă
rit suferă între timp schimbări, 
acestea să fie în sensul îmbu
nătățirii. Nu ?

Nu-i rău că micul ecran, prin
tre vedete, fotbaliști și confe
rințe, mai face loc si scriitori
lor, cărților. Dar cum ? — vor
ba unui estetician, care a lan
sat această hamletiană întrebare, 
revoltat de abstracționismul vă • 
dit de etichetele de pe sticlele 
cu suc de tomate. Dar cum ? 
Cîteva minute, (cînd pauzele 
sînt de zeci de minute), în care, 
uneori, un redactor plictisit ara
tă o carte : „A apă.-ut... EsL- 
bună pentru vacanță .. " ; „Este 
a cunoscutului scriitor... etc., 
etc." sau un critic, în mare gra
bă (din cauza timpului) răsfo • 
iește respectivul volum. Și ne 
mai plîngem că unele cărți ră
mîn în librării, că elevii nu cu
nosc literatura actuală etc. Dar 
iată și concretizarea celor sem
nalate aici. Ambele programe (de 
la 16—22 februarie) cuprind „Un 
carnet de scriitor) (10’), alte cîte
va minute în care Veronica Po- 
rumbacu apare cu ver.-uri pen • 
tru copii și, în sfîrșit, emisiunea 
(pînă acum foarte improvizată) 
„Mult e dulce și frumoasă" (20’). 
Nu este oare puțin, cînd pasărea 
„mulgătorul caprelor" a fost pre
zentată în aproape tot atîtea mi
nute ?

Este adevărat că, uneori, sînt 
și excepții. Un poet din Bucu
rești este prezentat în douăzeci 
de minute, pe cînd unuia din. 
provincie abia i se acordă un 
minut sau două. Cu alte cu
vinte și televiziunea practică a- 
celași provincialism ca unele pu
blicații din București. Să exem
plificăm : poetul A. Păunescu
(din București) a fost pi ezentat 
împreună cu cartea sa într-o e- 
misiune întreagă și, probabil, mai 
rămînînd un minut, responsabi
lii micului ecran, l-au umplut 
în grabă cu referiri la un vo
lum de versuri aparținînd poetu
lui Radu Cîrneci (de la Bacău). 
Faptul nu-i singular.

Ne întrebăm cînd vor fi re
mediate aceste ... defecțiuni „teh
nice" ? Cînd scriitorii vor avea 
posibilitatea să beneficieze mă
car de timpul dedicat pînă a- 
cum pauzelor ?

„LUNG E TIMPUL..."
Nu o dată s-a luat în discu

ție timpul din momentul cînd 
autorul predă manuscrisul, și pînă 
cînd cititorul se întâlnește, în libră
rie, cu volumul respectiv. Este 
un timp enorm lungit. Artificial 
sau nu, asta interesează mai pu
țin. Cert este că uneori se a- 
junge la 2—3 ani, altă dată la 
și mai mult. Cine este de vină? 
Editurile, tipografiile, difuzarea

cărții, sau autorii ? Sigur, și a- 
ceștia din urmă vot să aibă o 
vină, atunci cînd nu respecta 
datele de contract, cînd prelun
gesc modificările în șpalturi etc., 
dacă acestea se pot numi vină, 
fiindcă este necesar să ne adu
cem mereu aminte că o carte 
nu-i un produs obișnuit, după, 
cum scriitorul nu este un exe
cutant cu ora și ziua. Totuși, să 
admitem că și el este vinovat, 
dar care scriitor vrea să-și întâr
zie apariția unui volum, o dată 
ce l-a predat ?

Trebuie să recunoaștem că dru
mul pe care îl parcurg manus
crisele pînă la volum este foarte 
greoi. Trebuie să recunoaștem— 
și să luărn măsuri în consecință 
— că editurile actuale sînt in
suficiente, că întârzierile enor
me de apariție nu sînt nici în- 

caz stimulatoare pentru 
scriitor.

NECULCE
Un cititor al „României lite

rare" animat, probabil, de cele 
mai bune intenții, deplînge (nu 
fără patetism) absența oricăror 
preocupări îndreptate în direc
ția aflării și îngrijirii niormîntu- 
lui cronicarului Ion Neculce. Bu
nele intenții nefiind susținute cît 
de cît de acea cantitate de in
formații absolut necesară pen
tru a interveni într-o discuție 
publică, sîntem nevoiți să rea
mintim cititorului revistei bucu- 
reștene cîteva lucruri îndeobște 
cunoscute. 1. „CRONICA" a ini
țiat cercetări la fața locului, a 
confruntat mărturii și documen
te și a publicat o serie de arti
cole semnate de specialiști repu- 
tați, articole care au evidențiat 
unanimitatea părerilor ; mormîn- 
tul lui Neculce se află la Pri- 
goreni. 2 .O fotografie a inelu
lui găsit în mormînt a fost pu
blicată de „Cronica". 3. împăr
tășim, bineînțeles, părerea auto
rului scrisorii către „România 
literară", potrivit căreia Ion Ne
culce merită un mormînt îngri
jit. Tocmai de aceea, cu aproape 
doi ani în urmă, la inițiativa 
„Cronicii" și cu sprijinul Comi
tetului pentru Cultură pi. Artă, 
mormîntul de la Prigoreni a 
fost refăcut și împodobit cu bus
tul cronicarului — ooeră a sculu- 
torului Eftimie Bîrleanu, artist 
emerit. „Cronica" a publicat nu de 
mult nu numai informația res
pectivă, ci si fotografia bustului 
așezat la Prigoreni.

Deci ...

ANTOLOGIE Șl 
CRESTOMAȚIE

Consecutiv discuțiilor pe care 
le-a generat Antologia poeziei 
modeme, autorul ei, Nicolae 
Manolescu, publică în „Contem
poranul" un articol explicativ. 

r Mărturisim că, citindu-l, am 
admirat, în fond, ...consecvența 
față de ideile ce au dus la al
cătuirea acelei „istorii literare 
în pilde" în modul combătut pe 
larg, de pildă, de G. Ivașcu, și 
nu... altfel. Printr-o ingenioasă 
și elegantă piruetă avocațială, 
N. M. își justifică, în fond, se
lecția operată în antologie, dină 
a înțelege că elevația și nou
tatea punctului său de vedere 
nu a fost înțeleasă, pentru că 
ne aflăm într-un orizont re- 
strîns, „într-o cultură în care 
astfel de antologii sînt rare, ca 
să nu zicem inexistente". Eroa
rea sa fundamentală ar fl nu
mai aceea de a ne fi oferit un 
asemenea model prea curînd.

adică înainte de a se fi alcătuit 
crestomații, — una sau mai 
multe — menite a fi înlesnit 
„formarea unei conștiințe lite
rare". Prin urmare, cei care 
l-au criticat lucrarea au făcut-o 
datorită 
căzut, < 
antologie 
criterii 
noțiunea de crestomație (cule
gere de interes cultural, ’ ' 
mativ „cu scopul de a înlesni 
cunoașterea unei epoci literare, 
a unui curent, a unui moment 
istoric").

Așa să fie oare ? Poți ivit dic
ționarelor, crestomația este cu
legerea de texte utile, fragmen
te alese de autori 
se vede, noțiunea 
este inclusă și aici, 
de valoare estetâcă, 
cît se vorbește de autori clasici. 
în sensul de unanim acceptați. 
Antologia este în^ă, etimologic 
un florilegiu, o culegere de bu
căți alese din opere literare re
prezentative Cele mai ^rumoase 
flori sînt și cele mai reprezen
tative. N. M. a aplicat, ne ex
plică d-sa, numai criteriul es
tetic. Să admitem deci că este
ticul ar putea fi izolat, purifi
cai de infiltrarea altor eie- 
mente, a altor valori cu care 
se află în simbioză. Dar autorul 
Antologiei și-a delimitat și cro
nologic lucrarea, referindu-se li 
epoca interbelică („de la Baco- 
via la Emil Botta"). Flori'egiul 
său, rezultă, trebuie să fie re
prezentativ pentru epoca vizată. 
Prin urmare, dacă e vorba de 
o confuzie între antologie si 
crestomație (în înțelesul atribuit 
de N. M.), aceasta se datorește, 
în primul rînd, autorului acelor 
Metamorfoze ale poeziei. Așa 
că, explicația sa rămîne șubredă.

Criticile care i s-au adus, pe 
de altă parte, nu derivă, cele 
mai importante din ele, dintr-un 
unghi exclusiv cultural, ci chiar 

’ ” estetice.
Nu-i vorba de reaua alegere a 
poeziilor publicate, ci mai ales 
de absența atâtor autori, cel pu
țin la fel de valoroși, care sînt 
total eliminați. Nu revenim cu. 
liste exemplificatoare, pentru că 
acestea au fost citate și în in
tervenții anterioare. De aseme
nea., la unii autori nu s-a ținut 
seama de ansamblul creației, de 
evoluția caracteristică sub as
pect estetic, astfel că ei sînt 
prezentați parțial (de ex. Tudor 
Arghezi, fără nici o referire la 
Cîntare omului). Ne putem în
treba, atunci, cum ar fi văzut 
N. M. o antologie a prozei in
terbelice ? Sînt firești unele 
semne de întrebare cînd se in
vocă în exclusivitate criteriul 
estetic și cînd acesta e restrîns 
la percepția mea. Marile spirite 
sînt și cele mai receptive și ac
țiunea lor este, în primul rînd 
ordonatoare. Necesitatea, de a 
ne sprijini cel puțin pe un con
sens ?
peră obiectivă (în înțelesul 
mai antidogmatic posibil) ni 
pare

au
noțiunea de
în carei confuziei 

amestecînd
(culegere efectuată pe 
estetice exclusiv) cu

infor-

c1 asiei. Cum 
de selecție 
Ivelusiv cea 
atâta vrem'r

din cel al valorilor

critic mai larg, făcînd

evidentă.

N. Irimescu

o- 
cel
se

sport
■ y-,: . _______ •-;

ecouri

Reclamă desenată de
JÂNOS KASS (R. P. UNGARĂ)

Ca urmare a articolului intitulat „Unde publicat la 
această rubrică, la redacție s-au primit mai multe scrisori, 
vizite, telefoane.

★
Din Fălticeni, tovarășul C. Anastasiu ne trimite, decupat 

din revista .Fotbal", un articol care anunță și deplînge des
ființarea nemotivată a unicului teren de fotbal din oraș. Stelian 
P. Marinescu din București comunică redacției lucruri asemă
nătoare, trimițindu-ne și o listă cuprinzind 30 de terenuri bucu- 
reștene desființate.

■Ar
Vizitindu-ne la redacție, tovarășul lacob loan, președinte 

al Consiliului municipal iași al C.N.E.F.S., ne-a înfățișat un 
PROTOCOL încheiat în 1959, cu prilejul desființării celei mai 
populare baze sportive ieșene : „Voința". Respectivul PROTOCOL, 
împodobit cu 3 (trei) ștampile perfect lizibile, prevedea ca, 
in conformitate cu H.C.M. 2190, să se construiască «...o bază 
sportivă asemănătoare cu cea desființată, ca întindere, poziție

centrală și amenajări". Nu știm să se fi construit undeva a- 
ceastă nouă bază sportivă.

★
„Inchipuiți-vă cum facem programările meciurilor — ne 

spunea la telefon unul dintre activiștii C.N.E.F.S. — cită vreme 
la lași există un singur teren de fotbal pentru ... 69 de echipe I". 
(nu a fost socotită aici, evident, echipa „Politehnica" și nici 
Stadionul „23 August").

★
Elevul Cr. Andrei ne scrie: „Liceele din lași dispun de noi și 

frumoase baze sportive. Insă fratele meu mai mic, Adrian, elev 
în clasa a V-a și mare iubitor al sportului, nu are unde juca. 
Aproape nici o școală de opt ani din lași nu are teren sportiv...".

★
Sînteni 10.000 de elevi la Liceele industriale din oraș și 

nu avem nici un teren de sport la dispoziție — ne-a scris ele
vul V. S. Sîntem dornici să contribuim, prin muncă patriotică, 
la amenajarea unor baze sportive simple ; așteptăm inițiative".

★
Telefon anonim : „Vă rugăm să vă interesați din ce cauză 

baza soortivă de la P.T.T.R. lași este folosită ca... magazie?". 
Un alt telefon : „Sînt 40 de echipe de handbal în lași și doar 
două terenuri omologate...".

★
Ne oprim aici. Ni se pare evident faptul că, dincolo de 

unele înfăptuiri reale în domeniul amenajării bazelor sportive 
și dincolo de perspectivele încurajatoare (se vor construi, la 
lași, o modernă sală de sport și o mare bază sportivă stu
dențească), ar mai fi cite ceva de făcut.

M. R. I.



CONSPECTE
IEȘENE

1 GEOGRAFIE

Povestea cu cele șapte co
line a devenit lait-motiv. Nu 
numai „Piccolo gu.cla di Ro
ma", ci și ghidul orașelor 

Ankara, Cracovia, Tî-novo (și 
cite vor mai fi fiind) se grăbesc 
să avertizeze vizitatorul ca 
„în anul cutare, cele șapte 
coline pe care a fost constru
ită urbea noastră erau de a- 
cum locuite". Iar ieșenii, nu- 
măring spinările molcome ale 
colinelor moldovene care în
conjoară și ocrotesc acal 
miez de istorie, legendă și 
freamăt c ntemporan numit 
„Piața Unirii", au ajuns — nu 
știu dacă cu surprindere — 
ia aceeași cifră fatidică : 
șapte. Motiv pen ru care a- 
des poate fi întilnită propozi- 
țiunea „lașul, orașul de pe 
cele șapte coline". Să fie 
oare o simplă cochetărie pro
vincială, descinsă din vanitoa
sa tentat vă de a aduce lașul 
in rîndul , orașelor lumii" prin 
intermediul acestei mai degra
bă nrive ’»'o“stii de '•rdin 
grafico-edilitar? N-aș crede. 
Nimeni nu privește dealul Ce- 
tătuiei gînd'ndu-se Ia Monte 
Mario și nici nu vede, în șer- 
puirile căii Gălății, traiectoria 
frîntă a Viei del Gelsomino. 
Există, se pare, un substrat 
mai adine, capabil de sugestii 
revelatoare, în aceas'ă simplă 
referire de geograîie compara
tă : parcă s.mți materializîn- 
du-se, atunci cînd vorbești 
despre cele șapte coline ieșe
ne, inefabila prezentă a istori
ei, care .adăugată înfăptuiri
lor contemporane, înnobilează 
fiecare piatră, fiecare arbore, 
fiecare drumeag. Păstrînd pro
porțiile, să menționăm că, de 
secole, colinele Romei veghea

ză semeția Columnei ; aici, 
departe, colinele lașului stră
juiesc de veacuri acea mo
destă dar de loc neînsemnată 
clădire în care va fi fost ti
parnița lui Dosofței. Sentimen
tul profund al unei continui
tăți este sugerat — poate in
stinctiv — si de sintagma 
„lașul, orașul de ne cele 
șapte coline", care, departe de 
a fi o simplă constatare de 
domeniul evidențelor, se în
scrie în rîndul referirilor a- 
parent-neutre. dar infinit-re- 
velatoare.

2 ISTORIE

Probabil, cîndva, centrul 
prepriu-zis al orașului se va 
deplasa către o altă zonă ; 
Piața Unirii, însă, nu-și va 
pierde atributele de „inimă" 
a lașului, cită vreme aici se 
întîlnesc, asemenea unor rîuri 
ajunse la capătul drumului, 
cele cinci artere, fiecare cu 

semnificațiile ei particulare. 
De jos, de pe strada care tre
ce pe lingă liceul în care a 
învățat Sadoveanu, pătrunde, 
în inima orașului vuietul gă
rii, freamătul călătorilor ; 
dinspre Copou coboară stu
denții .aducînd cu ei acea re
vărsare de entuziasm proprie 
tinereții ; de sus, dinspre Să- 
rărie, alunecă liniștea marilor 
clinici universitare; către So- 
cola și Nicolina trec tramvaie
le care, Ia ora schimbului, 
poartă spre noile fabrici și u- 
zine din zena industrială, 
miile de muncitori ieșeni ; la 
capătul străzii Ștefan cel Mare 
se profilează, masivă și im
punătoare,' clădirea Palatului 
Culturii, care adăpostește în 
săli'e-i luminoase pînze de Ca- 
r’vaogio, Van Fvk, Griuores- 
cu. Aman... O remarcă: de mai 
bine de un deceniu, an după 
an, d'n Piața Unirii n-au lip- 
s't schelele. Pentru „inima o- 
rașului", d'alogul perpetuu 
ieri-astăzi este tonic și forti- 
fiant ; statuia lui AI. Ioan Cu
za se profilează pe fondul 
dantelat al schelăriei unei clă
diri ce a atins cota nivelului 
do'sprezece...

Pare o efigie pe un filigran.

3 GRAMATICĂ

Intre a fost și va fi este 
cuprinsă acea infinită gamă de 
eforturi și împliniri și meta
morfozări ce dimensionează 
prezentul orașului, constituind 
nu o simplă „punte de legă
tură" între timpul trecut și 
timpul viitor, ci o autentică 
rampă de lansare. Unghiul 
ferm caracteristic acestei 
rampe-vector poate fi dedus, 
pas cu pas, dacă se ordonea

ză, în cadență de metronom, 
șuvoiul cifrelor care, ilustrînd 
stadiul actual al dezvoltării 
lașului, prefigurează elocvent 
și vîrto»rele lui coordonate. 
In ultimele două decenii, viața 
orașului s-a structurat în 
funcție de o realitate nouă : 
prezența ritmului ca factor 
catalizator și dinamizanL De 
altfel, dac-ar fi să investim 
gramatica și cu virtuți con- 
semnative de ordin sociologic, 
atunci s-ar putea vorbi, prin 
analogie cu existența unui 
„viitor I" și viitor II", des- 
„pre trecutul I" și „trecutul II" 
drept categorii proprii lașului. 
Trecutul I: lașul lui Cuza și 
Kogălniceanu, Eminescu și 
Creangă, Maiorescu, Ibrăilea- 
nu și Fhilippide, Cobălcescu 
și Xenopcl, Băncilă. Sadovea
nu și Topîrceanu, orașul care 
și-a durat, în timp și piatră 
Golia și Trei—Ierarhii, Aca
demia Mihăileană și turnurile 
Galatei. Trecutul II: — ceva 
mai aproape de deceniile 
noastre — orașul începea să 
se cufunde în proprlile-i re
verii și in acel „dolce 
farniente* provincial al vagii 
așteptări „ca să sune monoton 
/ornicul cu trei cadrane de la 
Sfintul Spiridon" — cum. cu 
ascuțită și amară ironie, no
ta Topîrceanu.» A existat, in 
dezvol area orașului, un mar ■ 
hiatus de ritm, care a potolit 
pînă Ia insesizabil pulsul în
noirilor ; zdevărata explozie 
de dinamism proprie anilor 
noștri a trebuit, de aceea, mai 
intîl să clatine obișnuințe si 
să dezrădăcineze deprinderi. 

Tradiția prestigioasă este și 
va fi aricind arră. dar ea nu 
poate suplini efortul cotidian 
susținut și căutările fervente 
îndreptate în direcția racordă
rii la freamătul contemporan 
ce însuflețește întreaga noas
tră patrie socialistă. Vorbeam, 
ceva mai înainte, despre o a- 
devărată „explozie de dina - 
mism" ; proporțiile ei pot fi 
descifrate numai ape!îndu-se 
li elocventul și lapidarul grai 
al cifrelor : în ultimii ani, s-au 
construit la Iași 15 fabrici ; 
față de 1950, producția indus
trială a crescut de 15 ori ; 
numărul salariaților ocupați în 
industrie urmează să fie. în 
1970, de șase ori mai mare 
decît în 1950... Și fiecare ci
fră se corelează cu o a doua, 
dintr-un cu totul alt sector al 
vieții citadine, reflexele indus
trializării puțind fi urmărite 
in impresionantul alint al 
construcției de locuințe (un 
sfert din suprafața locuibilă a 
lașului a fost construită în 
ul’.fm'i cinci ani II, în inzestră- 
rile din domeniul învătămînhi- 
lui, ocrotirii sănătății, artei, 
culturii ș.a.m.d. Entuziasman- 
tele ritmuri însene s-» î—-'-n 
prin intermediul verticalelor, 
teras'tului, asfaltului, covrare- 
lor de flori, sau mai puțin 
spectaculos, dar nu si mai pu
țin temeinic, operează mutații 
în mentalități si optici, valo
rifică disponibilități spirituale 
și afective, realizînd acea 
punte-voctor între a fost și 
va fi. împlinirile socialiste au 
adus, in orașul de pe cele 
șapte coline, ritmurile înalte 
caracteristice României zile
lor noastre ; timpurile lașului 
au fuzionat într-un generos 
și cuprinzător timp al energi
ilor descătușate, în care ieri- 
azi-mîine înseamnă lucidă și 
entuziasmantă traiectorie me
reu ascendentă.

Mircea Radu lacoban

C
a într-o pînză de Breu
ghel, oamenii se mișcă 
in geometria cu umbre 
viorii a satului. Afluiesc 
spre centrul comunei, 

trecind grăbiți pe sub lumina 
albe. Zăpada scîrtîie plăcut sub 
pași, amurgul se strecoară tip
til. Oamenii au o întîlnire de 
lucru. In sat, asemenea treburi 
se fac seara, după aprinsul lu
minilor. E tradiția cîmpului. 
care, pretinde ziua numai pen
tru el, o tradiție ce se respec
tă chiar și în februarie. Satul 
se află sub legile cîmpului.

Mergînd spre căminul cultu
ral. unde ii așteaptă candida
tul sau candidați: pentru alege
rile de la 2 martie, oamenii 
discută si aer--l ormit leomnli- 
fică vocile. Găsesc semnifica
tiva învecinare ■’•’ei d-» »v»- 
geri cu începutul de mărțișor. 
Sînt anumite date pe care 
satul nu le uită, așa cum multi 
dintre noi nu pot uita ce-a fost 
înainte de acum două decenii

Dacă mi-aș permite să pome
nesc aici despre plugul cu grin- 
dei de stejar, despre hreapcăi 
sau îmblă.ciu, adică despre u- 
neltele agricole intrate aizi In 
muzeul etnografic, aș fi bănu
it că uzez de „arhaisme". In a- 
devăr, așa se pare că e. Totuși, 
ce repede au intrat o mulțime 
de cuvinte în categcria arhais
melor! N-au trecut decît doar 
două deceniil

Ce va fi peste alte două? Nu 
e greu de prevăzut, mai ales 
dacă încerci să vezi în spate
le cifrelor. De pildă: în 1969. 
investițiile acordate de stat 
pentru agricultură se cifrează 
la 8,2 miliarde lei. bineînțeles 
in afara miliardelor prevăzute 
în bugetele cooperativelor 
agricole de producție. Nu-țl 
trebuie prea mult ca să înțe
legi cine operează această 
schimbare la fată a geografiei 
noastre agricole: uriașul efort 
al tării, un efort general, m 
toate ramurile de producție, 
pentru că. într-un fel sau al
tul, toți s intern agricultori, un 
efort concentric spre unitatea 
de baza a ființei noastre mile
nare: satul.

»

La început a fost o vatră de 
unic sălaș omenesc, apoi o va
tră de sat. Peste ea s-au supra
pus așezări de păstorit getic 
și de plugărie dacică; întăn- 
turi de pămînt bătucit după 
tehnica romană prelungită si 
sub Mușatini. Astfel, s-au așter
nut felii de viată, înnobilînd 
acest pămînt al răspîntiilor de 
istorie. Părintele agriculturii 
noastre de veac trecut Ion lo- 
nescu de la Brad doarme în 
satul lui de pe malul stîng al 
Șiretului. De fapt, el doarme 
într-o străveche cetate dacică, 
acum în curs de dezgropare, 
iar pe celălalt mal de Șiret îl 
străjuiește cetatea de pămînt 
bătut a lui Alexandru cel Bun.

Dar a venit vremea ca satul 
să se readune pe vatra ființei 
lui spirituale de totdeauna. 
Rechemîndu-și răzle irile de pe 
firul viroagelor, el a început 
să se miște spre asfalt si lu
mină ca o ființă spre căldura 
vieții.

In adunarea de astă seară, 
înaintea ședinței propriu-zise. 
oamenii discută despre sistema
tizare' rurală, edilitate, con
strucții, cu o dezinvoltură edi
ficatoare. Sînt realmente preo
cupați de totala conectare la 

civilizație. Ghicești, în propu
nerile lor, foamea neorganică a 
celui care a flămînzit cu ade
vărat cîndva. E vorba, mai 
precis, de redimensionarea to
tală a vieții acestor oameni st 
de o uimitoare maturizare spi
rituală a satului.

nlanul de stat ne anunță că 
70 la sută dintre satele tării au 
fost electrificate. In 1969, vor 
primi încă o mie, majoritatea 

COORDONA TELE 
SATULUI

din județele Suceava, Botoșa.n 
și Iași. Oamenii totuși Ss mira, 
cum mai pot fi în 1969 case 
fără curent: se miră, deși o 
știu precis că, material, nu se 
poate altfel; nu concep viată 
limitată la opaiț (iar un ar
haism!), așa după cum cu greu 
au păstrat un plug marca „Mis
trețul" pentru a înjuga la el 
patru boi si a trage brazda lui 
bădica Traian în noaptea Anu
lui Nou ; nu concep, pentru că 
ei văd în sat un sîmbure de 
forță industriaă, o așezare mo
dernă ; pentru că luptă pentru 
urbanizarea ruralului. Altfal 
cîmpul, cu toate mecanizatele 
iui, o ia înaintea satului. Or, 
zootehnia trebuie să devină 
fermă la nivel 1969, legumicul
tura o geometrie cu teoreme 
precis stabilite, crama o mică 
uzină d» vinificare și asa ma: 
departe...

Satul paie’.a fi un corolar 
al cîmpului, iar cîmpul în
seamnă pămînt. Cîte romane 
s-au scris despre acest pă
mînt pe cit de dorit, pe atît 

Desen pentru o reclamă a „»<i-«>ra'’mport- 
export' (ROMANIA)

de blestemat! Cîți eroi n-au 
înqenunchiat în tărînă asemeni 
lui Ion al Glanetașului!

Și iată că reia ia pămint-om 
a suferit brusc o întoarcere de 
180 de grade. De aceea, agri
cultorii mei din seara aceasta 
de februarie 1969 nu cunosi 
decît raportul om-pămiut, în 
care omul înseamnă stiintă ș> 
tehnică, iar pămîntul obiect 
studiu. Or, pentru laborator nu 

ai nevoie decît de un simpla 
si unic pumn de pămînt.

Stăpîn al tainelor agroteh
nice, omul știe ce poate pre
tinde și ce nu pămîntului pe 
care-1 muncește.

Crengile livezilor au prins 
deodată un zvon de primăvară 
și îl plimbă peste sat. Se apro
pie dezghețul. Vestea au a- 
dus-o în sala căminului ultimii 
veniți: îngrijitori de la sai
vane și padocuri. Intîrzîcrea 
lor nu pretinde scuze. în fe
bruarie, orice sat stă cu aten
ția îndreptată spre cetatea zo
otehnică, numărînd zi și noaDte 
bucuriile de viată nouă. Prin
tre veștile privind vitei și mie
luși, ultimii sosiți au pome
nit și despre răsuflarea îmblîn- 
zită a vîntului, pare-se băl
tăreț.

După ce am ascultat ultim ii 
buletin a! cîmpului, ne-am în
dreptat, întregul sat, privirea 
spre masa circumscripției. E 
timpul să ia cuvîntul primul 
nostru candidat.

Aurel Lecn



CRITERI AXIOL
Omul este singurul demiurg 

al lumii sale de vise și rea
lități. Reluăm dintr-un articol 
recent, această afirmație a 
noastră, pentru că ea delimi
tează poziția umanismului 
marxist față de orice tenta
tivă de a explica lumea. In
clusiv arta înțelegerii și tran
sformării ei, drept emanații 
ale unui domeniu supranatu
ral sau subconștient.

Suprarealitatea ca și subrea- 
litatea sînt ficțiuni care au 
acoperit multă vreme, în mod 
artificios, zone ale universu
lui material și spiritual insu
ficient supuse controlului ști
inței. Necunoscutul a fost 
transformat de religie și 1- 
dealism în ființă sau idee do
minatoare. Vîrful ierarhiei 
trata materia piramidei ca 
îndoielnică, omul de rînd ca 
nimicnicie. Weltanschaungul 
antiumanist al aristocrației 
militare sau clericale, dar mai 
ales a! celei industriale și fi- 
nanciarie I neagă posibilitatea 

cunoașterii și transformării 
lumii, conduce la un fatalism 
avantajos pentru păstrarea 
privilegiilor. Celălalt rjevers 

al medaliei poartă efigia în,e- 
leaptă a lui Socrate și conține 
inițial idealul de bine și feri
cire pentru a ajunge, în exe
gezele subiectivismului con

temporan, o expresie metafi
zică a sentimentului spaimei 
și disperării existențiale, că
utare inutilă a libertății în 
aventura absurdă a eului 
singular.

R alitatea omului este soci
etatea, nu eul izolat. Numai 
materia’ismul dialectic și is
toric a reușit să fundamenteze 
științific umanismul și, mai 
mult, să-1 realizeze pe plan 
social. Căutările milenare ale 
materiali~-tilor premarxiști, cu 
toate limitele lor, sînt lăuda
bile, ele au constituit valori, 
odată cu primele forme de 
umanizare a lumii in artă șl 
știință. Arta mitologică în
cearcă o primă punere în 
stăpînire a lumii de către om, 
prin imaginație, dar această 
stăpînire rămîne în med tra
gic, doar imaginară, după cum 
observă Marx cu privire la 
clasicitatea greacă. Mitul ar
tistic înseamnă totuși o uma
nizare, o autorecunoaștere a 
omului în construcțiile sale 
fantastice. De laceea iubim 

arta clasică și înțelegem 
mesajul ei uman, năzuința 
spre forme ideale, de o fru
musețe absolută ataraxică, 
sau străbătut de fiorul revol
tei Iui Prometeu, cel care a 
zmuls zeilor flacăra cunoaște, 
rii. Mitul lui Icar, sau cel a! 
covorului fermecat, s’nt visuri 
compensatorii științei, cum le 
numea I. Frunzetti. Basmele, 
aspirația spre sublim a ro
manticilor, critica socială în 
proza realiștilor moderni, au 
însemnat alți pași spre îmbo
gățirea spirituală, spre elibe
rarea omului de idolii fante
ziei primare și ai inegalității 
sociale.

Valorile artei universale 
iși află un consens și o sin
teză în cadrul umanismului 
socialist, științific fundamen
tat, deci concret realizabil. 

EUG. MAHLER (R. F. G.) Poliedru

Omul fiind rezultatul istoric 
al totalității relațiilor sale so
ciale, poate fi fericit, se poate 
realiza, poate fi o valoare 
numai în afara singurătății, 
prin adresa socială a gîndu- 
rilor și creațiilor sale- Pentru 
artist acest adevăr se concre
tizează în imaginea părăsirii 
turnului de fildeș. Prin însăși 
natura sa omul este un mi- 
crounivers, pe cît de concen
trat pe atît de concret, speci
fic individualizat în stilul 
muncii sau al artei Iui. Natu
ra socială a omului impune 
structura operelor sale de ci
vilizație și cultură. Acestea 
sînt complementare. Valori 
comunicabile, ele se transmit 
prin raționalitate, utilitate, 
semnificație și limbaj gene
ral valabile.

Individualitatea artistică se 
realizează în fața colectivită
ții prin comunicarea origi
nală a faptelor de conștiință 
colectivă. Intențiile programa
tice, bune sau rele, ne intere
sează în judecata critică nu
mai în măsura obiectivării 
lor, aprecieiea pornind de la 
calitățile de adevăr și frumu
sețe ale imaginii realizate. 
Dcigur, toate calitățile ima
ginii mai trebuiesc explicate 
prin coordonatele materiale 
și spirituale ale epocii istori
ce, raportate și la imperati
vele ei morale, de pildă. Con- 
(inutul de idei și sentimente, 
autentic umane, determină 
forma, și prin aceasta, valoa
rea socială a operei. Altfel 
nici artistul nici opera nu ar 
avea o realitate concretă. Ne 
interesează mai puțin legitimis- 
mul lui Balzac și mai mult 
forța realistă a talentului său 
de prozator. „Comedia uma
nă" nu ține seama de pre
tențiile programatice ale au
torului ei. La fel, putem vor
bi cu admirație de opera lui 
Gogol, sau a lui Lev Tolstoi 
considerînd parțiale, și mai 
ales nerealizate. inr’xt!u’-',e 
mistice exprimate abstract. To
tuși, ținem seama de toate a- 
cestea și ne delimităm filozo
fic și estetic de ele cînd ju
decăm opera lui Dostoievski. 
care a fost cadet în politică, 
nu în romanele lui. Distin
gem net între pretențiile pro
gramatice ale lui C. Stere și 
universul epopeic al operei 
Iui Sadoveanu, deși amîndoi 
publicau la aceeași revistă și, 
ca să zic așa, făceau parte 
din aceeași incintă artistică, 
formal în'ă. Iarăși, după pro
funda distincție operată de 
George Ivascu „Nici unul din. 
tre scriitorii noștri interbelici 
de prima mărime nu a îngro
șat rîndurile fas'cismului si 
chiar cri care — ca Blaga — 
și-au publicat marea majori
tate a operei lor în paginile 
„G'ndirii" — prin însăși di
mensiunea talentului și per- 
sona’ității lor, departe de a 
se integra mișcării net reac
ționare, au repudiat-o des
chis". Nici Brâncuși nu poate 
fi explicat prin manifestele 
școlilor moderne pe care le-a 
frecventat, de Ia Dada la Ab
stracționism. Nici Picasso, ca 
de allfel nici un alt geniu, nu 
poate fi redus Ia intențiile 

estetice ale amicilor săi de 
școală artistică, sau la încer
cările lor: neizbutite. Numai 
realitatea concret constituită 
într-un stil propriu, obiecti
varea gîndurilor și emoțiilor 
în forme de o mare plastici
tate,• icomunicarea mesajului 

ideatic și sensibil cu marea 
forță de emoționare a publi
cului, dau dreptul operei să 
fie considerată fant al reali
tății sociale și încă un fapt 
transformator,] revoluționar. 

Asemenea valori au luat naș
tere mai ales ca expresie a 
umanismului claselor în as
cendență, în cele două mile
nii ale culturii europene, în 
ciuda idealismului care a do
minat gîndirea socială pînă 
Ia marxism. Ne vom despărți 
critic de limitele gindiril filo
zofice. sau politice, a artiș
tilor, oricît de mult le-am pre
țui opera.

In virtutea structurii logice, 
rarionale, a specificității sen
sibile, pe care natura socială 
a omului o impune limbaju
lui artei, singularitatea, eect- 
dența lipsită de sens genera
lizator nu ne comunică valo
ric nimic. Accidențele, întîm- 
p'ările nesemnificative nu con
stituie o valoare în procesul 
cunoașterii artistice, iar din 
punct de vedere moral nu co
munică nici o atitudine umană. 
Realitatea accidenței poate fi 
doar un fragment al contem- 
n'ării uas’ve, eventual substan
ța unei lucrări pop-art, la care 
ultima silabă ne pare preten
țios și nejustificat adăugată. 
Formele „moi" ale unor vehi
cule turtite în accidente, nre- 
cum și senzațiile brute, nu sînt 
obiecte umanizate însușite sen
sibil, nu sînt obiecte ale artei, 
chiar dacă apar pe panourile 
unor expoziții în vogă. Ne vom 
opune din principiu cînd cineva 
ne recomandă în artă „acci
dentele observației", opunin- 
du-le „abstracției*, care este 
o operație firească, necesară 
oricărei cunoașteri. Se știe 
doar că de la Aristotel Ia
Marx și Engels Imaginea ar
tistică a fost apreciată pentru
forța ei de generalizare, de
surprindere a esenriaiului si 
a semnificativului în aparen 
ța narticularului si a indivl 
dualului. Procesele care duo 
la surprinderea măsurii ine 
rente a lucrurilor. Ia concre 
tizarea caracteristicului, a sen
sului de dezvoltare și afirmare 
a noului, presupun și obligă la 
profundă meditație. Ia gîndire 
filozofică generalizatoare, fără 
de care arta autentică este de 
neconceput.

Mijloacele plastice: culoarea, 
ritmul, cuvîntul, folosite după 
capriciile „«ccidențelor ob"“’ 
vatlei" duc la aberații, la ha
otic. Or, arta este realitate 
interpretată, gîndită, imagi
nată, prefigurată ideal, de 
omul inteligent și sensibil în 
forme organizate, structurate 
social ca însuși omul. Rațio
nalitatea operei este necesară, 
nu întîmplătoare, traumatică, 
paranoică etc. Prin însăși na
tura ei, imaginea artistică ră
mîne concretă, dar exprimă o 
generalitate, este particulară, 
dar tinde să exprime esența 
realității, este simțită, dar 
mai întîi gîndită. Valoarea se 
verifică în eficiența socială a 
imaginii, de a^ea ins’-’ăm 
asupra necesității ca artiștii 
să se inspire din realitatea 
nemijlocită, pentru a ajunge, 
neignorînd ceea ce este ac- 
cep’abil din experiențele artei 
clas’ce și moderne, la un stil 
propriu, care să exprime a- 
ceastă realitate, înțelegerea ei 
d'ntr-un unghi nou, original- 
Aceasta este poziția noastră, a 
tuturor esteticienilor și criti
cilor de artă marxiști. In at
mosfera prielnică discuțiilor, 
care se desfășoară pe i?l=forma 
filozofică a materialismului dia
lectic și istoric, nu că'riăm di
sensiuni și tensiuni artificiale. 
Ne permitem să observăm ca
racterul fructuos al unor con
troverse în înțelegerea sensu
lui noțiunilor și formulărilor 
artistice și critice numai dacă 
se respectă întru totul con
textul lor de idei și se urmă
rește o finalitate creatoare.

Pentru artistul atașat idea
lurilor umanismului socialist 
abordarea temelor actuale pre

supune o nouă înțelegere a 
termenului de realitate. In con
cepția materialismului dialectic 
și istoric „linia directoare a 
întregii noastre arte", c-pî 
cum subliniază tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, realitatea 
lumii omului nu este înțeleasă 
numai sub forma obiectului sau 
a contemplării, ea este și ac
tivitate omenească sensibilă, 
practică social istorică. Acest 
concept al lui Marx, exprimat 
sintetic în tezele despre Feu
erbach, conduce și la o altă 
definiție a omului, care spre 
deosebire de toate celelalte vie
țuitoare este produc tor al 
lumii lui, nu un simplu pro
dus al împrejurărilor. Artistul, 
care a depășit concepția unui 
materialism contemplativ ilu
minist, nu se poate mărgini 
la imagini scientiste, conven
ționale, impresioniste, ale pei
sajului din natură, a florilor, 
a naturilor statice și a al or 
teme liniștit academiste, in 
cluzînd aici și nudul frumos 
caligrafiat. Toate temele tra
diționale, dar mai ales temele 
noi ale activității de transfor
mare revoluționară a lumii, 
eroismul oamenilor, interpre
tarea psihologiei lor, se cer 
tratate într-un mod care să 
concorde cu rigorile de struc
tură ale realității, în c=»re in
tervenția activă a ideilor și 
sentimen'elor ’•ictorului, sculp
torului, scriitorului sau com
pozitorului, să fie de o maxi
mă eficiență. Desigur, < nu 
poate fi vorba de introduce
rea în 'mag’ni a unor ab
stracții filozofice sau ideolo
gice, a unor scheme, pe care 
clasicii ideologiei proletare 
le-au considerat de nedorit in 
artă, de nildă în dramaturgia 
iui Lassalle. Este vorba de a- 
similarea celor mai active tra- 
d ții naționale, universale, a- 
dică de a nu ignora nimic 
din tehnica mijloacelor de in
vestigare și expresie, dobin- 
dite de școli și curente dife
rite, dar de a nu accepta de
cît ceea ce poate fi folosit 
în sinteza unui stil propriu, 
care să ne exprime pregnant, 
așa cum am subliniat de a- 
tîtea ori în scrierile noastre. 
Respingem atitudinea necritică 
față de oricare experiență fie 
impresionistă ori expresionis
tă, dadaistă sau abstracționis- 
tă. De aceea considerăm că 
un dogmatism este și resem
narea epigonică față de Chi
rico, Chagall sau Picabia și 
Miro. Chiar dacă operele a- 
cestora, sau ale altor pictori, 
valorează milioane în aurul li
citațiilor internaționale, ele 
exprimă ca stil artistic stilul 
de viață al altei societăți, și, 
dacă vreți, al altei lumi.

Față de mijloacele de ex
presie nou elaborate, ale li
teraturii și artelor plastice u- 
niversale, trebuie să ne deli
mităm cu foarte multă băgare 
de seamă și să respingem cri
tic tot ce nu corespunde con
cepției noastre despre lume, 
stării noastre de spirit. Uma
nismul socialist, ca de altfel 
toată făptura robusta, trecută 
prin grele încercări istorice, a 
poporului nostru, inspiră în
credere în viitor și în ascen
siunea vieții, ajungînd la un 
optimism înțelept, care tra
versează plin de încredere în 
om momentele tragice de ten
siune ale vieții. Ontîmismnl, 
încrederea în triumful rațiu
nii, în vifor, sînt astăzi ș’iin- 
ț fie fundamentate, de aceea' 
am scris contrariati '’esnre li
nii tineri care, tratînd teme ale 
vieții nn^stre, folosesc culo
rile sumbre ale viziunii exis
tențialiste sau jocul absurd ai 
formelor plastice. Ne.am în
tristat cînd am constatat că 
unii descoperă frumoasa i" 
românească în albumele lui 
Matisse, nu la horele din sa
tele noastre, și că reduc în 
genere cunoașterea vieții Ia 
mijloace livrești, aju^g’nd 
as'f'l la împrumutul de forme 
străine. Progresul culturii 
noastre se bazează pe rațio
nalitatea superioară a gîndirii 
marxiste, aplicate creator, în 
condiții specifice. Originalita
tea în artă nu poate fi modă 
de import, ea este curajul 
autoexprimării, în stil propriu, 
a acestei realități.

Radu Negru

Spectatorii care au vizio
nat recent, opera „Carmen** 
pe scena lirică din Iași au 
rămas cu plăcuta impresie 
lăsată de prezența, în rolul 
Don Jose, a tenorului bul
gar Ivan Dimov. Debutînd 

în 1961 pe scena Operei Na
ționale din Russe, I. Dimov 
urmează cursuri de speciali
zare la Milano, actualmente 
fiind solist la Opera din 
Russe. Repertoriul sau cu
prinde lucrări remarcabile 
d n literatura de operă : 
„TurandoV*, „Cavaleria rusti
cană**, „Aida**, „Don Carlos*. 
„Othello**, „Carmen**, „Samson 
si Dalila**. Vocea amplă, cu 
timbru dramatic, siguranța în 
registrul acut, jocul actori
cesc inteligent, precum și 
prezența scenică degajată a 
solistului bulgar au entuzias
mat auditorii, deși spectaco
lul, in ansamblu, n-a reușit 
să depășească limitele obiș
nuitului.

— D-le Dimov, se pare că 
ați sesizat mai slaba partici
pare a publicului de o anu
mită vîrstă... Poate în alte 
țări unde ați concertat si
tuația era alta ?

— Situația este aceeași pre
tutindeni. Am susținut reci
taluri in Italia, Jugoslavia, 
Ungaria, U.R.S.S. și publicul 
era constituit din persoane 
de vîrstă medie, tineretul 
lăsîndu-se atras de alt gen 
de muzică, cu mai puține 
pretenții și... mai „modern**.

— Fiindcă ne-am oprit la 
noțiunea de ,,modern”, do
riți să ne spuneți părerea 
dv. despre spectacolul de o- 
peră modern ?

— Da. E un gen mai pu
țin accesibil din punct de 
vedere al gradului de canta
bilitate. De aceea, în mon
tarea unui astfel de specta- 
co', un rol de primă impor
tanță revine regizorului, in 
potențarea laturii expresiv- 
scenice a partiturii. Am pri
lejul. ccum, să-mi exprim 

deosebita apreciere a calită
ților regizorului român Ion 
Rânzeseu.

— Veți reveni pe scenele 
noastre ? In ce roluri ?

— După cîteva spectacole 
pe care le voi susține la 
Ru'se, voi concerta în Un
garia, Olanda, și. în curînd. 
din nou în România. La Iași 
voi reveni să etnt în 

Othello**.
DOINA FLOREA

Titlul, în anarentă insolit. 
(„Maramureș 1968**—la Bacău) 
consemnează de fapt deschi
derea, la Bacău, a unei ex
poziții de pictură băimărea- 
nă.

Iată cîteva din numele ma
ramureșene. aflate pe pa
nourile gale-Hlor de artă din 
orașul moMovenesc : Libia
Agricola. Nicolae Aoostol. Io
sif Balia, Ilie Cămărăsan. 
Vasile Grumaz. Traian Hr’s- 
că. Ida Grumaz. Friedericb 
Walter.

Intre 5 și 10 martie a.c. se 
va desfășura la Brașov a doua 
ediție a Festivalului inter
național de muzică ușoară 
dotat cu marele premiu „Cer
bul de aur**.

In cadrul unei informări 
ce a avut loc la sediul Ra- 
dioteleviziunii, scriitorul loan 
Grigorescu, președintele co

mitetului de organizare al 
FesL:valului a comunicat re
prezentanților presei cîteva 
interesau' e date preliminarii.

Vor participa pentru cla
sarea în palmares reprezen
tanții televiziunilor din cir
ca 25 de țări europene, iar 
în afară de concurs vor 
cînta vedete de renume in
ternațional ca Gigliola Cin- 
quetti (Italia), Barbara, Ju
liette Greco (ambele Franța). 
Udo Jurgens (Austria), Cliff 
Richard (Anglia), Jacques 
Hustin (Belgia). De asemenea 
vor mai susține recitaluri 
„hors concours** Doina Badea. 
Margareta Pîslaru și forma
ția „Sincron**, condusă di* 
Cornel Fugaru.

Avînd în vedere rezulta 
tele modeste obținute de 
concurența români la ediția 
precedentă a Festivalului, pre
gătirile celor ce ne vor re
prezenta anul acesta au fost 
mult mai asidue. Ele se e- 
fectuează de cîteva luni șl 
continuă cu intensitate. Pre- 
selecția română s-a oprit la 
Mihaela Mihai, Anda Călu- 
găreanu, Aura Urziceanu ș? 
Luminița Dobrescu. Progra 
mul melodiilor a fost de a- 
semenea mult îmbogățit.

Inovații interesante au fosî 
aduse și sistemului de no
tare prin care juriul inter
național, format din repre
zentanți ai televiziunilor eu
ropene, va evalua valoarea 
interpretativă a participanți- 

lor. Aceste inovații urmăresc 
să dea criteriilor de apre
ciere o ținută mai riguros 
să.

♦

Sub egida muzeului d.‘ 
artă din Miercurea-Ciuc, pic
torița ieșeană Viorica Balan 
a deschis o expoziție perso
nală care a înmănunchiat 
circa 40 de lucrări noi. Ex 
poziția oferită consecutiv pu
blicului din Miercurea-Ciuc. 
Odorhei și Cristuru s-a bucu
rat de o primire caldă.

*

La Casa Universitarilor din 
Iași expune în prezent de
sen și acuarelă arhitectul 
Bogdan Gheorghiu. Sînt no
tații cromatice de primă im 
presie care denotă sensibili
tate și lirism. Cu o econo
mie de mijloace extremă, ar
tistul reușește șă creeze at
mosferă și să surprindă spe
cificul care-l solicită. Impe- 
rechind un anumit fotoge- 
nism căutat, de factură ro
mantică, și inteligența nota
ției fruste, Bogdan Gheor
ghiu se dovedește un artist 
amator de certe promisiuni.

La MEMPHIS (U.S.A.) s-a 
deschis expoziția pictorului 
român Aurel Iacobescu.

„Pare-se că perfecțiunea e 
atinsă nu atunci cînd nu ma 
e nimic de adăugat, ci a- 
tunci cînd nu mai e nimic 
de înlăturat**, spune A. de 
Saint-Exupery.

Arta interpretativă a vio
loncelistului Radu Aldulescu 
este situată în prezent toc
mai pe aceste culmi ale ma
rilor simplificări, cu tehnica 
ajunsă la gradul de evoluție 
cînd mecanismul șl elemen
tele componente se estom
pează pînă la dispariție, un
da sonoră dematerializată, 
părînd a se naște de li 
sine, în zvîcnituri elastice, 
modelîndu-se parcă din aer; 
o „frumoasă fără corp**, cu 
o viață independentă, enti
tate emoțională existînd prin 
miracol.

Total degajat fizic, elibe
rat de orice efort exterior, 
concentrat din adîncuri asu
pra esenței ideii muzicale, 
așa a apărut artistul în re
citalul de sonate beethove- 
niene. Albert Guttman, care 
l-a secondat, s-a dovedit un 
partener inteligent, subtil, 
sensibil pînă la identificare.

Un concert interesant al
cătuit din „muzică veche** și 
„muzică nouă**, ca două ex
treme ale unui drum bogat, 
parcurs de arta sunetelor în 
sute de ani, a impus din nou 
atenției publicului meloman 
conservatorul „George E- 
nescu“.

Formația „Animosi**, con
dusă de Sabin Păutza a pre
zentat un program de coruri 
aparținînd secolelor de în
florire a polifoniei vocac 
(XIV—XVI), selecționate de 
o manieră ce pare a fi voit 
să dovedească varietatea, bo
găția de tendințe armonice, 
formale, expresive ale mu
zicii respective ca și forța 
el de seducție nealterată de 
secolele ce s-au vrăfuit pes
te ca.

Toate lucrările oferite spre 
ascultare au fost cizelate cu 
o minuțiozitate de bijutier, 
demnă de nestematele lă

sate moștenire de epoca a- 
mintită.

Diferite1 e mici formații in
strumentale conduse de VI- 
chentie Țușcă au executat, în 
partea a noua a programu
lui, muzică de A. Pcicc’*gn> 
ni, Scbdnberg, V. Svătărelu 
și E. Varăse. vădind o se
rioasă preoătire și determi- 
nînd astfel precizia și su
plețea interpretării.

Pentru fragmentul din 
„Pierrot lunaire** de Fchdn- 
bern și „Inscrip+ia** lui V. 
Spătărelu și-a dat concursul 
și mezzo-soprana Maria-Jam 
Stoia, care se afirmă din ce 
în ce mai mult ca valoroa
să interpretă, cu o voce te- 
me'nic lucrată, egală pe 
toată întinderea, ce o tace 
aptă nu numai pentru re
pertoriul clasic ci și pentru. 
cel contemporan.

LILIANA GHERMAN



fragmentar ium

INSTINCTUL
MIGRAJIEI:

ALICE CĂLUGĂRU
înainte de a se prezenta 

la bacalaureat, in iunie 
1906, la liceul ,,Sf Sava" din 
bucurești, cu G. Topirceanu, 
Alice Călugăru publicase pla
cheta Viorele, nerelevantă 
pentru posibilitatea debutan
tei. Volumașul de la nouă
sprezece ani reunea versuri 
apărute în Sămănătorul ți 
inedite, confesiuni de adoles
cență, Ion Gorun semnalînd 
in Revista noastră (a Con
stanței Hodoș) „precocitatea 
talentului**. Sensibilitatea e- 
xacerbată în neliniște și in
stinctul migrației, departe de 
a fi poză juvenilă, sint expre
sia unui temperament vitalist, 
cu frenezii diurne (Dimi
neața, Zi de varăjși tentații 
naturiste. Ecouri eminescie
ne ți coșbuciene, explicabi
le, se intilnesc cu transpa
rența lui losif, intr-un mic 
univers de lumină și rouă, 
cu observație proprie re- 
strinsă. Iasomia, laleaua, cră
ițele, insingerații trandafiri 
(In grădină) nu disnun de 
exuberanța adoriferă a lui 
Anghe. Fluturi, maci, miei, 
figurează un peisaj agresat 
destul de convențional. Na
tura invită la analogii ți re
flecții, impersonale, insă, 
vintul simbolizind dezolarea, 
izvorul devenind o metaforă 
a eternității, marea - de
pozitară imensă a nostalgi
ei : „Sint dorurile / atitor a- 
pe ce se adună de prin lu
me, / incit atit de multe 
doruri se fac un dor ce n- 
are nume**. Un sensualism 
organic ia forme acute, a- 
propierea de natură anun- 
țînd freschețea imagistică a 
Magdei Isanos. Printre 
munți, imbolduri primitiviste 
traduc o mare sete de con
cret, intr-o continuă excita
ție senzorială : „fruntea să- 
mi ating de frunze**... ; „pă
durea să mă-mbete cu mi
rosul ei de frunză**... ; „să 
visez cu fruntea-n ape". 
Cromatic, deși culoare rece,

verdele „incintă** ți „infioa- 
ră“.

Imaginile nediferențiate 
Viorele(pinză aurită, jale a- 
dincă, stele argintii, plins 
tinguitor, doină dureroasă 
etc.) persistă in exercițiile 
ulterioare din Viața literară, 
Convorbiri literare, Ramuri, 
in așteptarea unui sunet nou. 
După 1910, cu colaborarea 
la Luceafărul ți în special 
la Viața românească (pină 
in 1913) pitorescul facil e a- 
bandonat în avantajul sub
stanței, poeziile din revista 
ieșeană, neadunate în vo
lum de autoare, constituind 
o revelație. Cintecele sint 
monologuri in care femini
tatea travestită in simboluri 
ți „beția zborului mereu- 
nainte" alternează, intr-o 
perpetuă exaltare. Vitalitatea 
naturii, vagabondarea in li
bertate, migrația țiganilor 
definesc un temperament 
tomplicat, Viața românescă - 
remarcînd intr-o notă din 
1910, că „deși versurile nu-i 
sint totdeauna corecte, to- 
tuți inspirația originală, fon
dul nou ți puternic, pe ca- 
re-l îmbracă într-o formă 
plină de imagini neaștepta
te", fac din ea „cea mai 
bună poetă din cite am a- 
vut pină acum și merită un 
loc de frunte printre poeții 
noștri cei mai tineri".

Plecată în Franța, poeta 
păstrează memoria proaspă
tă a naturii, contactul cu ele
mentele bazindu-se pe sen
zații tactile, cu o accentuată 
apetență pentru acvatic. Sub 
cerul minulescian, „stinjeniu 
ți verde"! «Amintiri vin ca 
gazele /Ce beau seara la 
izvoare”... (Cîntec străin), 
’loaia e un: „cint din coarde 
noi/ Care se fring pe gea
mul cel subțire, /Același tors, 
din mii de fire/ Pe fusul ar
borilor goi”... (Cîntec de 
ploaie). Forța interioară, 
cu arderi repezi ți flăcări, 
caută echilibru in exterior,

Ploaia care biciuie simțurile 
fringind tristețea:

„Azi am văzut, înfiripată, 
ființa ploii mlădioase: 
Avea o haină cenuție ți foș
nitoare de mătase.
Purta pe umeri mii de lan
țuri subțiri, de-argint, pină 
la briu,
Dar le zvîrlea, în treacăt, pe 
apa tulbure de riu.
Și inele fără număr ii erau 
miinile-ncărcate,
Și le scotea, pe fiecare, ți 
ie zvirlea pe lac, pe toate. 
Lingă răzoare, prin grădină, 
trecea foțnind de-atitea orii 
Și răsturna cu poala rochii, 
pe brazdă, proaspetele flori. 
In urmă străbătind orașul, 
sub mina-i geamurile toate, 
Sub coardele de apă fură 
in mii de harfe preschim
bate”.

Senzația de „sete arză
toare’, ca efect al nevoii de 
absolut, relevă cealaltă fa
ță, crispată de neliniște. Nici 
o altă poetă română nu dă 
utilizare mai largă cuvintelor 
ce sugerează arderea, cerul 
fiind „arzător", pămintul 
„bătut și ars de vînt", pri
virea „arsă de lumini". Sim
bolurile exprimă ți ele „do- 
gorirea”. Iluzoria „țară arsă 
de la miazăzi". Proiecție 
intr-un sublim tulburat de 
întrebări metafizice, repre
zintă un orizont-limită, din
colo de care orice tentativă 
de escaladare pare nebu
nie. Combustia la mare tensiu
ne amenință să sfîrțească in 
autonimicire, fapt anulat 
prin recăderea in elementar, 
pe sol: „Aș vrea să-nving,’ 
Durerea ce m-abate ți s-a 
ting/ Răcoritorul, umedul ur
cior" (Pustietatea). Caden
țele cosmice din Ritmul pe 
un fond de singurătate gravă, 
se confruntă, urmind posibile 
sugestii de la D. Anghel, cu 
terestrul Cîntec de greier. 
De proveniență citadină 
Alice Călugăru are nostal
gia regresiunii spre primiti
vitate, a umbletului prin pă
duri sau pe nisip cu picioa
rele goale. G. Topirceanu 
ii dedicase o meditație cu 
irizări de melancolie, Broaș
tele. Alice Călugăru scrie 
Șerpii („Mărturisesc că ea 
(meditația) m-a inspirat să 
scriu despre șerpi, ca să fac 
pendant» cu broaștele"). In- 
vocindu-i în formule cu vi
brație magică, în versul a- 
parent limoede se adună 
pulberi inefabile:

„Dar cînd descintecu-mi 
departe zvîrli întiiul său fior, 
Deodată fiecare n codru lă- 
sat-a cuibul singuratic, — 
Și-nvinți de jaiez prelungită 
n fluieratului cromatic, 
Iți măsurarâ-n ritmul straniu, 
încet, alunecarea lor.
Venițî, o, șerpi tirind piin 
ierburi, pe mlădiosul vostru 
pintec,
Prin ierburi lungi - ea lănci 
— prin pietre, al vostru chip 
ae visl

Veniți, voi, ce vâ-ncovoiați, 
ca lanțuri, sinteți de-acum 
inlănțuiți
De necurmatele cadențe ce 
torc nemaicintatu-mi cintec".

Reflectat în oglindă, trans
figurat deci, descîntecul în
văluie, pare-se, într-un sim
bol, conștiința unei femini
tăți voluntare sub a cărei 
fascinație forța virilă cedea
ză.

Alice Călugăru e sfițiată 
de un permanent senti
ment al exilului, stare fără 
perspective, deși mări, 
lacuri verzi, munți învinețiți, 
exercită seducțiile in ma
nieră simbolistă: „Simt că 
pretutindeni sînt departe" 
(Pe drum). Mutată din 1911 
la Paris (unde Alice-Stepha- 
nie Călugăru se născuse la 
4 iulie 1886 in „Rue des 
Marais', 60, ca fiică a lui 
Ștefan Stănescu-Câlugăru, 
ofițer român, ți a Măriei 
Carabella) poemul Les per- 
les, traducerea Gntecului de 
plasâ din Viața românească, 
ii aduse premiul Femina ți 
elogiile lui Henri Duvemois, 
președintele juriului. Cores
ponda cu G. Topirceanu la 
Viața românească, scriindu-i 
„frățește" pentru a-l descoa
se cum este „clasată in ge
neral literatura noastră* sau 
consultindu-l in probleme 
gramaticale. Inteligentă, i- 
ronia denotă un fin instinct 
al nuanței: „Nu sint frumoa
să, sint numai interesantă, 
semăn eu Sf. Sebastian al 
lui Leonardo*. Intenționa să 
tipărească un volum in edi
tura Vieții românești; para
lel, nutrea ideea de a deve
ni poetă de limba franceză, 
nerealizată. Romanul la tu- 
nique verte (1924) sub pseu
donimul Alice Orient, e un 
fel de autobiografie stranie, 
in care existența tragică ten
tează o deschidere spre 
larg. O aștepta ftizia. Deve- 
venită soție a parodistului 
Charles Muller (Partenerul 
lui Paul Reboux) după cola
borări sporadice la Femina, 
Le Journal, Le Miroîr, pere
grină, „cu lenea dureroasă 
a ramurii de iederă pe mare”, 
prin Belgia ți America de 
Sud. Prin 1925 o revistă ie
șeană lansa știrea că poeta 
ar fi murit: sfirțitul veni mai 
tirziu, probabil după al doi
lea război mondial, neștiut 
de cunoscuții din România, 
care-i pierduseră urma. De 
personalitatea înstrăinatei, G. 
Ibrăileanu ți G. Topirceanu 
iți aminteau „eu particulară 
emoție", ceea ce făcu pe 
Ionel Teodoreanu să conchidă 
că .nici una dintre femeile 
scriitoare ale Vieții românești, 
n-a lâsat o intipârire atît de 
adîncâ în cei doi bârbați: 
Vorbeau despre ea ața cum, 
in «Legenda» Clemencei Da
ne, cei din ceata de acolo 
vorbesc desnre lumina (stin
să) a Madalei Grey”.

Const. Ciopraga

microinterviu cu 
CEZAR IVĂNESCU

1. Sînteți pentru o poezie 
a existentei ca reflectare a 
unui spirit neliniștit ?

— Socot existența ca rea
litate trăită, unicul bun, me
ritat sau nemeritat și-n acest 
sens sint pentru o poezie a 
existenței. Fac o precizare. 
Denumesc prin „a viețui" o 
realitate imediată, concretă, 
dată tuturor, și prin „a trăi" 
o realitate dublă in care in
tră actul creator cu subli
marea faptelor vieții.

neliniștile unui spirit, ob
sesiile și întrebările junda- 
mentale trebuie să se cama- 
lizeze în poezie ; altfel poe
zia riscă să devină descripție 
sau catalogare de evenimente. 
(Un Prtvert va rămîne iu 
continuare minor alăturat lui 
Villon). Dintre toți, grecii, au 
știut cel mai bine cum se 
scrie această poezie și au a- 
vut cel mai rafinat gust pen
tru ea (Sofocle ori Pindar ori 
Archilocos, Sapho ori Bili- 

tis).
Sint pentru o poezie a e- 

xistenței și în sensul că re
pudiez poezia poeziei sau 
poezia livrescă, una frizind 
speculații tehniciste, cea.altă 
amenințată mereu de frag
mentare și inautenti citate. 
Poeții de valoare, însă, se 
realizează in rigorile oricărei 
poezii, neputîndu-se autoanula 
printr-o preferință.

2. In ce măsură v-a ajutat 
critica să vă „lansați" ?

— Cred că frumoasele arti
cole scrise de N. Manolescu. 
St- Aug. Doinaș. Dan Lau
ren țiu, Dumitru Mi cu și Dan 
Cristea au fost hotă’îtoare.

3. Ce va reprezenta volu
mul de teatru pentru activi
tatea dv. poetică ?

— Volumul de teatru (de
pus la E. P. L.) reprezi -.tă în 
momentul de față pentru mi
ne o încercare destul de pri
mejdioasă în sensul că, în 
totalitate, constituie o conti
nuare a poeziei. De altfel, 
toate piesele pot redeveni 
poeme — puțin mal brutale 
și mai cețoase. Primejdii 
constă în aceea că rezultatul 
în forma piesei de teatru s-ar 
putea să nu incinte, perso
nal consumînd un eșec, pe 
cînd revizuită și reconciliată 
în formă poematică întreaga 
materie ce formează volumul 
ml-ar oferi garanția unor 
cărți de poezie în care aș 
avea încredere. Spun acestea 
deoarece pentru mine dife
rențele între poezia lirică și 
poezia dramatică nu sînt ca
tegorice. Și, cum la noi, tra
diția poeziei dramatice ră- 
mtne de redescoperit am for
mulat aceste rezerve. (Tea
trul lui Lucian Plaga, egal 
ca valoare teatrului scris de 
Caragiale și înlemnind cel de 
al do^ea moment important 
al teatrului nostru este în^ă 
foarte puțin cercetat). Ca sub- 
B*a^tă el îmi anunță volu
me'e de poezie Rod. III și 
Rod. IV.

4. Proiecte ?
— Lucrez la trei piese de 

teatru decisive pentru exis
tența mea de autor în gene
ral și mă conving de necesi

tatea muncii de ordonare și 
selectare a unul alt volum 
de poezie — „Rod IV", „Rod 
II" depus la E.P.L. — va a- 
pare în vară, sper, „Rod III", 
depus la Edit, tineretului).

CORESPONDENȚĂ 
LITERARĂ

Nu este de loc o noutate 
că arta literară cere din par
tea celui care o profesează, 
în afară de multe alte condi
ții despre care nu ne putem 
permite să vorbim aici, cul
tură temeinică, lectură neîn
cetată șl variată, fără să mai 
vorbim despre cunoașterea 
limbii în care cineva se hotă
răște să se consacre. Dacă 
aceste cerințe care se însu
șesc de fapt prin muncă asi
duă n-ar fi neglijate de mulți 
dintre începători, el înșiși 
Sl-ar da seama în mare mă
sură de imaginile plate, de 
amănuntele banale etc.

Din păcate la redacție so
sesc scrisori impresionant de 
sincere și entuziaste, înso
țite însă de texte ,,literare“ 
care dovedesc că autorii au 
nevoie de o longevitate astro
nomică pentru a putea debu
ta. Dumitrana V-le, de pildă, 
trimite cu seninătate versuri 
de un prozaism întristător. 
Teatralism ridicol, confesiuni 
erotice mutate pe portativa 
humoristlce, meditații surprin
zător de banale, versuri a- 
napoda, iată doar cîteva ca
racteristici. O poezie poartă 
titlul Loviți de soartă. Doi 
îndrăgostiți nu încap ,,în ace
eași sală* și sufăr de „ace
eași boală* pentru că nu se 
știe din ce pricină nu se în
țeleg. De aceea poezia abun
dă în „strigăte, sfîșleri, du
reri*. In altă parte el are 
complexe șl se „năpustește-n 
fugă undeva la vale“. După 
atîta zbucium Dumitrana V-le. 
scrie „poezia" Oh tu viață 
(observați ce inspirat este și 
în titluri !) și-și dorește moar
tea ,.să-ți povestească în- 
mormîntarea", deși în strofa 
următoare viața este aceea 
care îl „caută neînvins". Un 
singur vers demn de reținut 
a scris Dumitrana V-le și 1-1 
reamintim cu toată seriozita
tea : ..Vino-țl în fire, prie
tene!" T. M. Zorleni : aveți 
îndoieli că nu puteți „prezică 
soarta celor șase poezii". Vă 
ajutăm noi. Dacă dv. credeți 
că Viorel se cuvine s-o lase 
în pace pe Veronica, atunci 
lăsați-vă și dv. de poezie. E 
musai. Pentru confirmarea 
celor spuse șl pentru amuza
mentul cititorilor cităm dtn- 
tr-un rondel : ..Vai de mine, 
ce mișel !/ Lasă nu te supă
ra. Veronică/ Uite mamă la 
Viorel/ Nu mă lasă singuri
că*.

M. o. — Vaslui : Se pare 
că aveți ce comunica în poe
zie și totodată nu vă lipseș
te sensibilitatea și puterea de 
imaginare. Trebuie să aveți 
însă grijă să nu abuzați în 
metafore și simboluri pentru 
că ele dau impresia fortată 
de prețiozitate. Vă sfătuim 
să perseverați. Mai trimiteți, 
dar atenție la selectare.

locna Cosmin

IN REAL
de a intui senzanționalul în 
banal, în anii cînd își scria 
fișele de provincie și „fi
șele de închisoare" să cutre
iere, precum Egon Erwin 
Kisch, continentele, să execute 
.salturi la antipozi", Geo 
Bogza găsea destul extraordi
nar în zonele realităților de a- 
aasă : în tăbăcării, „în lumea 
petrolului" ; în cartierele măr
ginașe, în Dobrogea în Munții 
Apuseni.Si era de ajuns să in
tre într-o casă de mahala și 
recolta numa decît priveliști ce 
aveau să constituie sub con
deiul său, tot atîtea semne de 
întrebare adresate ordinei so
ciale de atunci.

Cine vede posedă neapărat 
și însușirea complementară de 
a-și comunica viziunile. Fără a 
fi pictor propriu-zis Geo Bogza 
dispune de considerabile posi
bilități de vizualizare a unor 
situații, de evocare a unui 
spectacol, de sugerare a unei 
atmoslere. Evocînd ceremoniile 
funerare văzute în copilărie, 
Ir.tr-un oraș de provincie (In- 
= întări), sau notînd minut 
CU aținui, experiența unui po
pas. la Mizil, între două 
treauri (O sută șaptezeci și 
ctert de minute la Mizil), seri- 
•arai (devenit scriitor pur, e

mancipat de reporter), compu
ne două autentice nuvele (o 
alta e Cum a înnebunit regele 
petrolului, psihologică), în care 
plictisul provincial idlotizant e 
tăcut sensibil in tablouri și 
situații memorabile. Atmosfera 
e în mare aceea din narațiuni
le lui Sadoveanu inspirate din 
existența monotonă a bătrîne- 
lor tîrguri moldovenești, dar 
evocările și notațiile sînt stră
bătute de o ironie rea, cum 
nu găsim decît la Arghezi. 
Intr-un Mizil somnolent, ble- 
git ,tărîm al platitudinii ab
solute, minutele sînt lungi cît 
ceasurile și, cu fiecare, își în
cetinesc parcă și gîndurile 
mersul, spiritul devine mola
tec, curiozitățile amorțesc, ini
țiativele șovăie și toată viata 
Interioară se adună într-un sen
timent al absurdului, devorant 
și acaparator. O lume nu mai 
puțin absurdă, desfăcută parcă 
din fantastica Țară de Kuty a 
lui Arghezi, dacă nu chiar din 
prozele lui Urmuz, e și aceea 
din orașul copilărei scriitorului, 
oraș de negustori analfabeți 
care neputînd să-și scrie nu
mele, „își girau averea de mi
lioane cu ajutorul amprentelor 
digitale cerute de lege'.
Ceva din această atmosferă 
apăsătoare, din sarcasmul aces
ta greu, subtextual, va trece 
peste ani, în nuvelele lui Paul 

Georgescu. La Geo Bogza, ca 
și la Arghezi, straniul, absur
dul, dau uneori de-a dreptul 
în fantastic. O fierărie, seara, 
la Mizil e o priveliște din altă 
lume, ca și Bărăganul încins 
de lumina lunii, iar dricurile 
trase de cai costumați în negru 
devin, privite cu ochi de co
pil, îngroziți, apariții apocalip
tice.

Straniul, halucinatul, fabulo
sul sint obținute de Geo 
Bogza și în scrierile cu mani
fest caracter publicistic: re
portaje, note de călătorie, me
morialistică. Spre a nu ne re
feri la reportajele din Spania, 
ancorate prin însuși obiectul 
lor în extraordinarul tragic, 
putem cita pagini care ne tran
sportă în exotic menținîndu-se 
în geografia Bucureștilor. De
ferit în două rînduri justiției 
sub acuzare de „pornogra
fie 2“, și condamnat de ambe
le dăți, Geo Bogza a putut cu
noaște, la Văcărești, în inti
mitate, lumea din care se năs
cuse Poarta neagră, Flori de 
mucigai.

(urmare în pag a 9-a)

Dumitru Micu „MARIAJUL" de D. HACKNEY, pe afișul Galeriilor Kasmin (Londra)



(urmare din pag. 1) 

ți cu o argumentare teoretică 
ți istorică pe deplin convingă
toare carențele acestei Antologii 
- pe contrapagină, la cronica 
literară obițnuită, N. Manolescu 
susține același punct de vede
re care a prezidat la alcătuirea 
antologiei, discutind volumul lui 
Dimitrie Stelaru, Nemoarte : 
„poezia... pare a se nutri... din 
propria substanță, adică, interi
oară". Este afirmația de bază 
din Metamorfozele poeziei, 
unde se pornește de la ideea 
poezie: pentru ea insăși, adică 
de la poezia care a dobindit 
„conștiința despre ea însăși".

Dar iată că, mai recent, in 
„Tomis" (nr. 1/1969) crticul Ion 
Negoițescu revenind asupra 
proiectului său de istorie a lite
raturii române discutat și amen
dat la vreme, iși „imaginează" 
de această dată „o enciclope
die a literaturii române" - ca
re să nu păstreze, adică, rigo
rile obiective ale științei litera
turii. Sugestia vine, fără ca ea 
să fie mărturisită, tot de la G. 
Călinescu (Principii de estetică, 
p. 90 în notă), însă I. N. o re
ține spre a introduce același 
unghi de vedere. Autorul inter
venției din „Familia" este de 
părere că „un'versul e o sursă in
finită de mistere contradictorii, 
ce-i asigură de altminteri divi

na armonie". Ca atare, ideea 
unui „tratat", în cazul istorei li
teraturii, ii produce criticului 
„oroare" pentru că ar împinge 
prea departe analogia „intre 
științele exacte și ș iințele spiri
tului". Dar clasica împărțire 
in științe cosmologice ți noo- 
logice, reluată astfel de Ion Ne
goițescu, conduce la dualism, a- 
tît de diferențiate fiind, ca 
structură, legile celor două do
menii. Nici o comunicare nu-i 
posibilă, deducem, intre „legi
le științelor exacte" care, ți a- 
cestea „se dovedesc .și ele tot 
mai precare" - și legile dome
niului de manifestare al spiritu
lui (din care face parte litera
tura). Acestea din urmă, arată 
autorul articolului din „Tomis" 
sînt fie „legi" aparentecare nu 
explică niciodată reușita unei 
opere, fie... legi secrete ale fru
mosului, pe care estetica, teoria 
literaturii ți critica se ostenesc 
de veacuri și veacuri să le a- 
proximeze ți, de ce să n-o spu
nem, „în zadar". De aic:, de la 
acest scepticism teoretic vizavi 
de estet'câ, se trece la o exempli
ficare ce constituie prin ea însăți 
o afirmare gratuită, neacoperi
tă: „Oricît de perfect, de con
form cu „leg'le" sale, un sonet 
de Mihai Codreanu va râmine 
pururi în afara artei". De ce ? 
Poate pentru că e prea clar, 
prea puțin ambiguu, pentru că 

nu sugerează „misterele" acelei 
„divine armonii" ? Ba, poate, 
sugerează, dar nu numaidecît 
lui I. N. Afirmația categorică 
„rămîne pururi în afara arte:" 
nu-i insă decit încercarea de a 
proiecta în cîmpul științelor e- 
xacte, a adevărurilor axiomati
ce, a unei Impresii strict subiec
tive. Nimeni nu-i obligat să-l 
guste pe M. Codreanu, nici pe 
G. Tcpîrceanu, pe M. Beniuc, 
Emil Isac, G. Lesnea sau atiția 
alții — poeți pe care N. Mano
lescu nu-i admite într-o antolo
gie despre care ne spune că 
este a sa, deși e tipărită in ti
raj de mesă in colecția Biblio
teca pentru toți. Dar, tot așa, 
nimeni nu-i obligat să suporte 
frigiditățile, restricțiile de gust 
ale celor care nu apreciază o 
anumită poezie.

Ne place sau nu, trebuie să 
recunoaștem că există și opere 
pe care nu le gustăm. Critica — 
arată I. N. rămine „cea mai e- 
ficientă d'ntre ramurile acestea 
ale științei literaturii... in măsu
ra în care ea însăși devine 
specie literară, intrind astfel în 
cea mai mare intimitate cu se
cretul artistic".

Este în afară de orice tăgădui
re faptul că, in domeniu! artelor, 
nu putem folosi demonstrații a- 
podictice. Deranjează, insă, la 
I. N .o formulare echivocă, no
tele misterioase, iraționale fiind 

predominante. Chiar in acești 
termeni e defin’t gustul literar : 
„facultate irațională ți primor
dială a criticului de vocație" 
prin care „pot fi presimțite 
legile în veci tăinuite ale feno
menului artistic. Dacă ar fi vor
ba de o exprimare figurată, nu 
am avea, poate, de obiectat 
decit repetarea ei obsesivă. I. N. 
are, insă, lucrul e evident, o se
rioasă pregătire filozofică și nu 
se joacă de-a terminologia.

Dacă așezăm literatura în co
nul de umbră al misterelor, al 
iraționalului, al secretului artis
tic, nu numai că nu putem vorbi 
de o știință a literaturii, dar 
nici măcar de posibilitatea co
municării între critic și cititor 
sau poet ți cititor. Sîntem zăvo
riți in propriile noastre opinii, 
fără putința comunicării in a- 
fără. Un idealism subiectiv extrem 
înlătură orice tendință de obiec
tivare a impresiilor. Există insă, 
in pofida opiniilor dizolvante, o 
istorie literară ca operă de eru
diție, imperios necesară sinteze
lor creatoare; aceasta urmează 
metodele de cercetare proprii 
științei istorice. Tratatele din a- 
ceastă perspectivă, sînt nu nu
mai utile, dar ți de neinlocuit, 
ca lucrări de analiză critică a 
izvoarelor, comunicare de fapte, 
biografie, opere, ediții, chiar 
cercetare monografică aplicată 

autorilor, operelor, curentelor, 
revistelor etc. Sintezele nu pot 
exista fără aceste operații prea
labile. Istoria literară concepută 
ca operă de creație, lucrare a 
unui critic de vocație, dotat cu 
un gust format prin frecventarea 
marilor literaturi și cu capacita
tea de a urmări evoluția valo
rilor în timp, dobindește, avînd 
la temelie documentarea de ca
re nu s-a putut lipsi nici un a- 
utor serios, garanția obiectivi- 
tății, categorie care se aplică, 
totuși, firește in mod diferit, ți 
în critica literară. Pentru că „a- 
devărata critică de valoare con
ține implicit o determinațiune is
torică" — observa G. Călinescu. 
Altfel, comunicarea cu cititorul, 
cu gustul, mentalitatea, idealu
rile unei epoci — rămine iluzo
rie.

In aceeași măsură, obiectiva
rea interpretărilor literare de 
sinteză este legată și de gustul 
autorului, această însușire, a- 
tunci cind exista, avind ea in
săși o justificare socială. Pe 
drept cuvînt, același mare in
terpret al literaturii române l-am 
numit-cu sau fără voia epigo
nilor sau a iconoclaștilor — tot 
pe G. Călinescu, semnalînd pri
mejdia criticii pe care, cu un 
eufemism, o numea poematică 
(adică lipsită de susținerea is
torică) accentua importanța 
gustului: „un critic literar înce
pe prin a-și face educația gus

tului, ca și criticul de artă, frec- 
ventînd frumosul și lăsindu-se 
călăuzit de spiritele alese... 
Gustul nu e un miracol... se ca
pătă printr-un lung exercițiu ți 
printr-o supraveghere ce de
pășește uneori limitele unei ge
nerații". Concepția lui G. Căli
nescu se înscrie, astfel, în linia 
unei evoluții organice, determi
nate obiectiv și subiectiv, prin
tr-o sinteză comunicabilă prin 
talent și cultură. Altfel, plutim 
în zona misterelor aproximative, 
haotice, și istoria literaturii, ca 
obiectivare a spiritului, rămîne 
un teritoriu al hazardului. Fără 
a lua tinerețea în accepția 
strict biologică, G. Călinescu 
avea dreptate să afirme: „Un 
autor tînăr și fără experiență, 
ma: ales dacă nu s-a remarcat 
printr-o activitate critică, să nu 
dea nici o dată judecăți asu
pra autorilor maturi. Cimpul 
încă redus al percepției lui îl 
poate face inapt să descopere 
oglindirea cea ma: puternică a 
vieții în zone pe care nu le-a 
explorat. Cunoașterea însăși a 
omului e o însușire ce vine trep
tat". (Cronicile optimistului, 
p. 199). Fără oglindrea vieții 
in cimpul realității artistice (di
ferite, evident, dar nu străină 
de realitatea istorică ț: umană), 
critica rămine o fondare in gol 
lipsită de orice ecou social, lip
sită adică, de eficiență, fie ți 
indirectă.
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EXEGEZE CRITICE
VLADIMIR STREINU: Calistrat Hogaș. Micromonografia lui 

Vladimir Streinu este o exegeză critică care produce satis
facții în toate direcțiile posibile. De unde vine această satis
facție ? Evident, din naturalețea stilului și putința de a 
construi, de a oferi o imagine nouă a lui Hogaș și care se 
potrivește cu una a noastră, posibilă dar nemărturisită. Cri
ticul totdeauna se recunoaște in ceea ce el ar fi scris, ar ii 
construit dacă alții nu i-ar fi luat-o cu repeziciune înainte. 
E o idee ce poate dezamăgi dacă critica n-ar fi o viziune 
inedită asupra operei, un act de participare la viafa ei care 
se finalizează printr-o definire. Calistrat Hogaș analizat de 
Vladimir Streinu este un scriitor reactualizat și Ia imaginea 
cunoscută (G. Călinescu, E. Lovinescu, Șerban Cioculescu 
Const. Ciopraga), distinsul critic ne oferă o alta, pe a sa 
execelent executată și — fenomen esențial — ea se formează 
o dată cu primele pagini critice. Narațiunea biografică : 
neam, familie, școală introduce în biografia scriitorului fără 
a se renunfa însă la operă (Activitatea didactico-literară: 
Destin și portret de scriitor) și la tot ceea ce ar fi efectiv de 
comentat pentru a restabili, restitui un Hogaș, al lui... Vla
dimir Streinu. Exegeza critică se ridică pe o documentație 
serioasă dusă pînă Ia detaliu. O fotografie de familie este un 
prilej de a schița un portret, îneît și acesta e adevărul, cri
ticul a creat un personaj Hogaș pe care îl putem vedea, ca 
intr-un roman, cum crește, se 
maturizează și ajunge să se rea
lizeze prin arta scrisului. Na
rațiunea critică e a unui fin 
analist cu gust și sensibilitate 
care analizează și sintetizează 
cu o intuiție excepțională. Este, 
nici vorbă, un stil Vladimir
Streinu care se recunoaște ime
diat și nu se schimbă în nici un 
fel pe întregul parcurs al expu
nerii. E stilul clasic bine arti
culat, comparabil cu al lui Tudor Vianu. Biografia lui Calis
trat Hogaș este ea singură o operă ieșită din viată și nu se 
desparte prea repede de realitatea ei. Cercetarea biografiei 
e făcută cu plăcerea romancierului care vede toată acțiunea 
intriga, personajele dintr-o dată și nu mai are timp să le 
piardă sau să nu le înțeleagă cu adevărat. Povestirea critică 
a lui Vladimir Streinu e de o densitate epică deosebită șl 
deschide, pe Ungă semnificații morale, un teren necunoscut 
al personajului Hogaș văzut pe o scenă unde lumina reflec
toarelor aruncă fără milă toate razele intr-un punct fix. F 
un personaj viu care te refine. Vladimir Streinu desface pînza 
faptelor într-o ordine perfectă, e netulburat că va greși firul 
El începe cu data nașterii (1847, 1848 1849, 1852 ?) limpezește 
confuziile, pune la îndoială datele și la sfîrșit fără să abso
lutizeze din motive strict documentare, crede că „totul bate 
stăruitor către 1848“. Pelicula esle din nou pusă în mișcare 
și imaginile derulate sînt ale copilăriei, adolescentei, părin
ților, școlii, prietenilor cu A. Lambrior, G. Panu, student la 
Universitate, profesor. Derularea nu obosește, în sală nu se 
produc vociferări pentru că Vladimir Streinu e un regizor 
și scenarist modern care ridică ideea, semniiicatia operei la 
valoare.

Analiza literară a operei lui Calistrat Hogaș pornește de 
la recunoașterea opiniilor cunoscute și, cum remarca, Vla
dimir Streinu crează biografia personajului ca tip social, mo
ral, psihologic, își construiește un Hogaș al său, adică lec
tura și relectura au dus la o sinteză originală. Scriitorul are 
fraza „cîntată și cuprinzătoare cit o priveliște". Contactul 
repetat cu opera, cu realitatea ei îl duce pe Vladimir Streinu 
la definiții de neconfundat cu ale altora: „De altfel, din 
literatura noastră, Odobescu este singurul scriitor clasic cu care 
Hogaș se află în legături de familie spirituală. Amîndoi pei- 
sagiști pasionați, sp.rite cultivate, umaniste, împănîndu-și li
teratura descriptivă cu aluzii mitologice, cu versuri din poe
ții latini și din „divinul Dante", orășeni cu același humor 
livresc, deși cu simpatia pornită spre arta populară, cunos- 
cînd adine limba cărților, ca și limba țărănească, Odobescu 
și Hogaș formează un cadru marii generații a Iui Eminescu 
perechea clasică a literaturii descriptive', Hogaș are afinități 
structurale și cu Ion Slavici. O stabilire de filiații ar ve
rifica ideea. Literatura scriitorului e extrasă din biografie și

el ....face literatură din contemplația naturii, ca un intelec
tual, niciodată, în descrierile sale, nu-1 putem pierde din ve
dere : spectacolul, care ne retine atenția, nu este numai al 
locurilor și al oamenilor acelor locuri ce ne sînt prezentate, ci 
și spectacolul persoanei, pe care o întovărășim cu lectura 
noastră în excursiile sale, spectacolul autorului". Altfel spus. 
Hogaș își însușește opera o dată cu drumețiile prin munții 
Neamțului, prin călătorie. Spectacolul și-1 regizează cu di
ficultatea omului ce nu se descoperă decit în vîrtej de 
ploaie și tunete homerice, într-un colț de pădure unde cad 
cu nemiluita stropi de apă. De fapt Hogaș descoperă natura 
nu ca temă, ci ca meditație în raport cu sensibilitatea spon
tană, naturală. Erudiția nu incomodează, ci favorizează, in
cită percepția, declanșează asociații, impresii o dată cu o- 
biectul, adică o dată cu natura.

GEO ȘERBAN : Exegeze, Geo Șerban e unul dintre tinerii is
torici literari care dintr-o inexplicabilă modestie intelectu
ală întîrzie să se „lanseze' electiv cu o operă critică de 
mari dimensiuni. De ce nu ar scrie o monogarfle A. Odo
bescu ? Vocația, talentul epic de portretist, erudiția și o 
percepție critică exemplară sînt indicii sigure că Geo Șerban 
este chemat să ne ofere și altceva în cultura noastră. Căci 
există în aceste prime exegeze o capacitate reală de analiză și 
sinteză. Istoricul literar e dublat de critic și de un fin portre

tist care dintr-o fotografie (Al. 
Russo) scoate pe pînză un 
portret excelent. Literatura 
clasică (Bălcescu, Odobescu, 
T. Arghezi, G. Călinescu ș.aj, 
îi oferă un larg cîmp de cer
cetare. Fundamental, Geo Șer
ban are vocația descoperirii 
documentului literar, a indenti- 
ficării și a extragerii din struc
tura lui a tuturor semnliicati- 
ilor. Cind atribuie un text al 

lui Bălcescu altcuiva, nostalgia și risipirea talsei atribuiri 
e înlocuită cu o reflecție: „Istoria literară este însă știință, 
ea ne impune certitudini, ne obligă să respectăm faptele din 
moment ce ies la lumină. Cu o adiere de nostalgie în suflet 
sau indiferenți, va trebui să facem loc adevărului. Și, în fond, 
nu aceasta ne asigură satisfacție supremă 7“ Restabilirea ade
văratei valori a operei lui Alecu Russo nu-1 duce la exage
rări. El prinde nota specifică, personală („patetismul partici
pării nemijlocite, cind melancolică și blîndă, cind tumultoasă 
și mesianică, și nu se sfiește să îndepărteze opinii neînteme
iate pe fapte.

Studiul Tînărul Odobescu este un adevărat text critic 
unde erudifia nu stînjenește, iar concluzia e exactă și inge
nios formulată: „Dincolo de măsurile unei conștiințe clasi
cizante palpită un suflet romantic, încercarea de supunere a 
percepțiilor unor clasificări armonioase se izbește la tot pasul 
de rezistenta propriilor reacții tulburi, imprevizibile. Rigorile 
studiului nu s-au confundat pentru Odobescu, niciodată, cu 
pedantismul explicativ, insensibil și steril, Erudiția lui va 
fugi totdeauna de lucrul definitiv, categoric, pînă acolo Incit 
s-a istovit adesea înainte de cristalizare. Chiar ancorat în 
golfurile calme, ale maturității, Odobescu avea să aspire încă 
la mobilitatea spiritului din tinerele. Pentru el tinerețea n-a 
fost doar un stadiu, o vîrstă, a fost un stil de îmbrățișare 
pasionată și pasionantă a vieții, minat de inepuizabila curio
zitate de a ști".

Geo Șerban are afinități cu Tudor Vianu dar și cu G. Căli
nescu. Posibilitățile sale de definire a literaturii sînt ale unui 
spirit asociativ dar și disociativ, cu predispoziție spre por
tret și imagine critică. Noutatea interpretărileor sale nu poate 
trece neobservată și se înțelege că, citindu-1, nu e posibil ca 
să decupăm totul. Totuși o caracterizare concisă, de loc apro
ximativă a Iui G. Călinescu nu trebuie neglijată: „Origina
litatea sa rezultă din tumultul interior, fără să se confunde 
cu titanismul romantic, fiindcă nu tinde către singularizare, 
ci către totală, absolută absorbire în operă. Pe el nu-1 preo
cupă „stilul", ci „atitudinea', nu exaltarea unicității, ci con
templarea umanității în liniile ei esențiale, reductibile la punc
tul de trăire al lui Achile, Agamemnon, Orest, Fedra.

Za ha ria Sângeorzan



expoziții

JAPONEZĂ

CONDIȚIA TEATRULUI MUZICAL di)
— In interpretarea ansamblului „New York City Opera*, 

aflat în deplasare la Los Angeles, am vizionat — cu oca
zia deschiderii stagiunii din acest oraș — opera .Cocoșul 
de aur" de N. Rimski-Korsakov, în regia lui Tito Capo- 
bianca. Trecînd în revistă toate spectacolele la care am par
ticipat, aș putea afirma că acesta a fost cel mai unitar. Re
gizorul a construit spectacolul într-o viziune modernă, și cu 
o vădită intenție de a sugera specificul rusesc. Mai ales, 
cadrul scenic și costumele, cu elemente simbolice dovedind 
multă fantezie și o subtilă înțelegere a mitologiei și artei 
populare slave, contribuiau la realizarea unei încîntătoare 
atmosfere de basm. La aceasta, bineînțeles, trebuie să a- 
daug aportul unei distribuții de calitate, care alături de 
orchestră, cor și ansamblul coregrafic, au dat partiturii, 
într-un efort creator colectiv, o execuț.e de o rară acura
tețe muzicală și stilistică.

— Nivelul artistic la care este realizat un spectacol de 
operă nu-i poate determina caracterizarea de .traditional' 
sau .modern' ?

— Nici nu am făcut o asemnea afirmație. Amintind de 
.Cocoșul de aur', am avut intenția să subliniez, cu uu 
exemplu concret, principala trăsătură a companiei „New 
York City Opera' și anume — tendința către împlinirea 
spectacolului de operă total, cu alte cuvinte, către o per
fectă armonizare a elementelor teatrului muzical, indife
rent dacă partitura se înscrie în repertoriul tradițional sau 
contemporan. Apropos de repertoriu : orientarea modernă 
a acestui ansamblu de operă se exprimă și prin aceea că 
se manifestă un interes egal atît pentru lucrările clasice 
cît și pentru cele ale compozitorilor reprezentativi ai se
colului nostru ca: Prokofiev, Stravinsky, Menotti, Nono, 
Dallapiccola, Șostakovici, Ginastera. Optica aceasta mo
dernă se afirmă și în raporturile cu iubitorii de muzică, 
oferindu-se spectacole cu prețuri accesibile.

—■ Am re/inut că tendința către un mod contemporan de 
a concepe activitatea teatrului liric, către o atentă culti
vare a gustului și sensibilității spectatorului și interpretu
lui de astăzi, nu se circumscrie doar în preocupările com
paniei „New York City Opera'

—- Exact. Din informațiile pe care le am, o asemenea o- 
l rientare există și la Opera din Santa Fe și, poate, la an- 
1 sambluri din alte centre. Pot afirma însă cu certitudine că 

ideea spectacolului de operă, conceput ca teatru muzical, 
este punctul de pornire al activității studiourilor universi
tare. In acest sens, îmi amintesc cu plăcere de .Bărbierul 
din SeVilla* de Rossini îh regia aceluiași Capobianca, rea
lizat la Academia de muzică .Juillard" dar, mai ales, de 
opera .The Passion of Oedipus' de Roy Travis în regia 
lui Cowles Strickland, conducerea muzicală fiind asigurată 
de dirijorul prof. dr. Jan Popper (dirijorul corului Natalie 
Limonick). Simplitatea expresivă a decorurilor, devenirea 
psihologică a personajelor, expresivitatea grupurilor cora- 
ie, ca și realizarea muzicală de nivel superior, situează 
acest spectacol pe coordonatele unei concepții estetice mo
derne. In legătură cu activitatea artistică a tineretului, mă 
gîndesc de cîtva timp insistent la propunerea pe care mi-ați 
făcut-o mai de mult : un studio cu profil complex : muzică, 
teatru, dans, — care să unifice valori artistice tinere (ama
tori, studenți la conservator și profesioniști) în procesul 
realizării unor spectacole despre și pentru tineret.

— Numai să se acorde studioului titlul de .experimen
tal'... Dar revenind la problematica discuției noastre: cre
deți că teatrul liric se află în prezent într-o perioadă de 
criză, atît în domeniul creației muzicale cît și al gîndirit 
regizoral-scenografice ? Mă refer, de pildă, la concluzia cate
gorică a unui compozitor și dirijor ca P. Boulez: de la Woz- 
zeck și Lulu de Alban Berg încoace... nu s-a mai compus vreo 
operă care să merite discuții'.

— Mi se pare exagerat a reduce întreaga creație a se
colului nostru doar la lucrările lui Alban Berg. Dar ope
rele lui Enescu, Prokofiev, Britten, Milhaud, Dallapiccola, 
Dessau, Orff, Schonberg nu corespund sensibilității omului 
contemporan ? In legătură cu ceea ce numești „criza" crea
ției de operă, mă raliez părerii compozitorului Penderecki, 
care spune : „Vremea noastră este perfect adaptată operei 
cu condiția ca aceasta să devină un spectacol total..." 
Este vorba nu de o criză, ci de un firesc proces de 
înnoire.

— Deci spectacol total, ceea ce înseamnă o reconside
rare a operei ca act al fuziunii tuturor artelor și o nouă 
înțelegere a raportului dintre scenă și public. îmi amintesc 
o comunicare a compozitorului L. Nono în care susține o 
teformă a spectacolului de operă, în sensul înlăturării ti
raniei unicului focar vizual-auditiv și a raportului static 
public-interpreți, în favoarea unui nou teatru muzical, ne
condiționat de cadrul fix tri-dimensional al scenei, ci 
avind .o mai mare libertate în răspîndirea spațială a sur
selor sonore, dar mai ales în folosirea unor diferite surse 
vizuale'. Pare a fi, totuși, vorba de o criză, dacă ne gîn- 
dlm că tradiționala și încă actuala structură a sălilor de 
teatru nu permite realizarea unei asemenea reforme.

— Judecind fenomenul artistic finit și criticii consideră 
înnoirile, de multe ori, drept acțiuni de distrugere a echi

librului dintre expresie și structură. In felul acesta, istoria 
teatrului liric poate fi privită ca o criză continuă... In ul
timul timp mi-am dat seama că. de fapt, nu este vorba de 
o criză a genului, ci de timiditate in fața tradiției; sau 
de criza îndrăznelii de a ne apropia creația de operă de 
pe pozițiile realizărilor artei, științei și tehnicii secolului 
nostru. «Cine n-are îndrăzneala să .greșească' — scria 
L. Blaga — nu va descoperi niciodată adevăruri mari*. Și 
îndrăzneala poartă întotdeauna si semnele unei crize: a 
compozitorului și interpreților. dar și a publicului. Cînd 
dirijorul nu urmărește descoperirea sensurilor umane ale 
muzicii și dezvăluirea lor in devenirea conflictului muzical- 
dramatic; cînd regizorul îndeplinește doar funcția de co
ordonator al mișcării interpretilor și nu se afirmă ca 
un gînditor-poet care construiește în forme expresive ac
țiuni, caractere, conflicte și destine; cînd pictorul sceno
graf reconstituie muzeal locul acțiunii și epoca și cînd 
protagoniștii nu îndeplinesc condițiile cintăretului-interpret; 
atunci și numai atunci se poate vorbi de o criză_

— Iată un adevărat program estetic pe care l-aș dori îm
plinit și în spectacolele Operei de stat din Iași. Dar nu 
credeți că în această laconică explicitate ați neglijat un 
termen al raportului creator-public î

— Nu, nu am uitat și nu uit spectatorii. Idealul unui 
creator este ca publicul să-i înțeleagă mesajul și arderea 
sublimă care a făurit opera de artă. Este necesară de aceea 
și acțiunea menită să perfecționeze puterea de înțelegere și 
afectivitatea spectatorilor. Procesul poate fi realizat, mai 
ales, în licee și în institutele de învățămînt superior. Bine
înțeles, nu subestimez posibilitățile de largă educație este
tică pe care le au instituțiile de artă și, după cum știti pro
babil, Opera de stat din Iași a obținut...

— Știu. Deocamdată însă, mă interesează viața muzicală 
din S.U.A. îmi spuneați că, printre altele, v-ați interesat 
și de o veche pasiune, comedia muzicală sau, poate mai co
rect spus, spectacolul de music-halL

— Da. Din ceea ce am văzut și din convorbirile pe care 
le-am avut, am înțeles că spectacolul de music-hall tinde 
către o maturizare, depășind în cele mai multe cazuri sta
diul de divertisment Există, în general, tendința realizării 
unor spectacole cu o desfășurare continuă pe baza unui 
subiect unitar, cu intenții protestatare uneori (momente de 
critică și protest la adresa războiului din Vietnam am în- 
tîlnit de exemplu în .Hair', spectacol realizat de o trupă 
de avangardă). Publicul din ce în ce mai exigent și cu o 
atitudine socială mai radicală, vrea mai mult decît decoruri 
bogate, costume strălucitoare, dansatoare frumoase și cîn- 
tece ușor de reținut; .vrea — scria Nancy Fain — o dramă 
muzicală care te face nu numai să fluieri în drum spre 
casă, dar să și cugeti*. Spectacolele la care am participat 
se înscriu în direcția acestei evoluții. Amintesc în mod 
special : „Hello, Dolly* în care am ascultat o excepțională 
interpretă de culoare — Pearl Bailey, apoi .Cabaret", 
„George M“, iar la Universitatea din Illinois, un spectacol 
studențesc intitulat „Oprește lumea să cobor", Comedia mu
zicală este un gen în plină înflorire, un gen antrenant, în 
care fantezia găsește un cîmp larg de afirmare. Iar publi
cul este deosebit de receptiv.

. •— In sfîrșit, în ce măsură arta românească este cunoscu
tă publicului american ?

— Am fost satisfăcut să găsesc în mai toate centrele pe 
care l-am vizitat prezențe ale artei românești. Mai întîi 
trebuie să amintesc lucrările lui Brâncuși de la „Muzeul de 
artă modernă" din New York și .Galeria de artă* din 
Chicago. Nu pot neglija apoi, succesul de care se bucura 
ansamblul .Ciocîrlia" pentru a doua oară în turneu în 
S.U.A. și, de asemenea, strălucitul succes obținut de Ludo
vic Spies la Opera din San Francisco. Mai amintesc că 
piesa .Arcade" a compozitorului A. Stroe a fost programată 
într-un concert al orchestrei simfonice a Universității din 
Illinois și că recitalul prezentat de violonistul Dan Podlov- 
schi s-a bucurat de o frumoasă apreciere.

— O ultimă întrebare: evenimentul care v-a lăsat cea 
mai puternică amintire ?

— Vizita la maestrul Ionel Perlea. Deși la o vîrstă înain
tată, desfășoară încă o serioasă activitate pedagogică și 
interpretativă. Ne-a primit cu emoție și bucurie, exprimîn- 
du-și admirația pentru realizările noastre și dorința de a 
dirija orchestra simfonică din București și poate și din 
Iași. Aș vrea să spun mai multe despre acest om ț vorbele 
însă nu au căldura sentimentelor. Poate, dacă repet că a- 
mintirea cea mai luminoasă păstrată din această călătorie 
de studii este întîlnirea cu maestrul Ionel Perlea, se va 
înțelege, singur, totul

Mihai Cozmei

In contextul agitat, contra
dictoriu și în bună măsură 
sofisticat al plasticii actuale, 
expoziția artelor decoral've 
moderne din Japonia readu
ce în chip magistral pe pri
mul plan criteriile superioare 
are marii arte: desăvîrșita dis
tincție, perfectul bun gust și 
seriozitatea meșteșugului.

O lucrare ca Armonia de 
Onaga Tamotsu sau Cromo- 
sfera lui Kadono Iwaji se în
scriu din prima clipă, în mod 
firesc, în acele tipare ale spi
ritului care recunosc infailibil 
ce este artă și ce non-artă. 
Dacă pentru un oarecare' ta
blou amori trebuie zeci de jus
tificări teoretice pentru a-1 
accepta (și toate de prisos), 
lucrările celor doi pictori ja
ponezi vorbesc elocvent prin 
culorile, liniile și formele lor 
precum și prin euritmia ele
gantă dintre elementele plas
tice.

Pe linia unei mari tradiții; 
pe linia acelei arte care a 
influențat hotărîtor pictura e- 
uropeană modernă prin inter
mediul impresionismului, lu
crările din actuala expoziție 
(lacuri, ceramică, lucrări în 
metal, textile, bambus, hirlie) 
ne dau o imagine fidelă a 
delicatului și discretului su
flet japonez, a sensibilității 
sale alese. De la exponate cu 
forme, laconice, asemeni unui 
haikai (forma clasică, toarte 
concisă a poeziei japoneze) în 
care extrema simplitate nu 
este expresia unei paupertăți 
creatoare, ci a unei rafinate 
meditații care a ajuns la e- 
sențe, — și pînă Ia lucrările 
complicat elaborate în care 
nimic nu este de prisos, ci to
tul se inserează într-o sinteză 
impecabilă dînd acea senzație 
a meșteșugului exhaustiv stă- 
plnit și exhaustiv aplicat, — 
arta aceasta este o măsură a 
valorilor estetice.

Fiind vorba de artă deco
rativă, de cele mai multe ori 
imaginile nu sînt figurative. 
Dar, asemeni apusului de 
soare filtrat printr-o fină pîn- 
ză de nori evanescenți — ca
re este tot o imagine non
figurativă, exponatele suge
rează puternic feeria croma
tică a naturii și frumusețea 
formelor materiale. Lucrări ca 
Mugur (Tsujii Kenichi), Nos
talgie (Hasuda Shugoro), Poe
mul ăaîncului (Takita Akihi- 
sia) sau Licărire (Jnami Ta- 
dashi) Iasă deschisă interpre
tarea, solicită pe spectator să 
colaboreze la crearea tablou
lui, întregindu-1 cu perspecti

ve suiietcști și sensuri pro
prii. Asemenea lucrări îți re
levă dintr-odată ce înseamnă 
veritabila disponibilitate de in
terpretare pe care o pretinde 
aita modernă. Prin bogăția 
frumosului privit ca echilibru, 
c.a înțelegere superioară a ne
cesității cosmice a ritmului 
dintre forme și culori, și prin 
simbolica pe care o urmăreș
te metafora plastică, opera 
este capabilă să valorifice la 
maximum fondul aperceptiv
— gnoseologic și emoțional — 
al privitorului; capabilă să 
solicite, prin spiritualitatea și 
puterea de fascinație, apara
tul categoriilor sensibilității 
noastre poetice. Căci .Pictura
— spune un vechi proverb 
japonez — este un poem tă
cut".

Ceea ce oferă, de asemenea, 
arta japoneză este sentimen
tul spațiului, care, alături de 
sentimentul esențialitățit, .în
scriu spiritul cosmic al acestei 
arte. Se uită prea des actual
mente că larga desfășurare 
spațială este o cerință prim
ordială a sufletului, o necesi
tate de respirație care intră 
intre condițiile acceptabilită- 
ții estetice. Spațiul în arta 
laponeză este obținut nu nu
mai prin inflexiunile liniilor 
sau potențialul spațializant al 
nuanțelor si asociațiilor cro
matice, ci și prin tensiunea 
poetică creată de calitatea e- 
locventă a culorilor și de fi
nețea desenului. Este un 
spațiu poetic.

Regăsim în arta japoneză 
modernă încă o trăsătură spe
cifică țării „Soarelui-Răsare". 
Pictura japoneză nu conține 
realități statice, încremenite, 
ci condensări ale schimbării, 
ale devenirii, mișcarea eternă 
in starea ei pură. Procedeul 
reluării „în ecou' a liniilor 
amplifică și dă dimensiune u- 
niversală mișcării (Rikimatsu 
Takashi: Fundul mării albas
tre. Mimura Hiroshi : Ritm
etc.).

Vechii japonezi credeau că 
țara lor a fost creată de zei 
din stropi de rouă lăsați să 
cadă din cer. Arta japoneză 
îți dă sentimentul unei pică
turi de rouă: transparență
pură capabilă să reflecte în 
ea universul. Ca și arta pe
rioadei Zen, arta niponă mo
dernă ține de iluminare: o 
relevare directă a esenței de 
armonie, de grație și cîntec 
al lumii.

George Popa

TAKITA AKIHISIA (Japonia). Panou



(Acțiunea se petrece undeva, 
în Anti le).

Cristina: — Ce s-a întîmplat, 
iubitule?

Ivy : — Nimic. Pe domnul 
l-am sprijinit de copac.

Al II-lea Pă,anjen: — De ce 
l-ați legat ?

Ivy ; -— De copac.
P. II: — Pentru ce, mă rog ? 
Ivy: — A scăpat de la un 

ospiciu. Ii intrase în cap să 
moară cu orice preț, acum 

și de mîna mea.
P. 11 : — t-entru ce dorea să 

moară ?
Ivy : — Susținea că e un ti

călos și un păianjen. Că toți 
păianjenii sînt niște tioa.oși 
și că toți trebuie să moară.

P. II: — In cincisprezece mi
nute va fi mort.

Ivy ; — Ce tot spuneți dum
neavoastră ?

P. II : — Spun că în 15 mi
nute va muri.

P. : — Iți mulțumesc din su
flet, omule!

Ivy : — Cine sînteți dvs. ?
P. II :— Mă numesc Alex, 

directorul observatorului 
„Platforma”, de care cred că 
ați auzit. Veneam cu ma
șina din munți. Domnișoara 
m-a oprit.

Ivy: — îmi pare foarte bine. 
Mă numesc Ivy. Dînsa este 
logodnica mea.

P. II: — Foarte bine. Și ce 
doriți ?

Ivy : — Dacă ar fi posibil
să ne remorcați. Noi avem 
pană la motor. Pînă în ora

șul vechi...
P. II : — Nu cred că are 

rost.
Ivy : — Nu înțeleg.
P. II: — Omul acesta mai a- 

re de trăit 14 minute...
P. ; — Iți mulțumesc, omule! 
Ivy; — De ce spuneți asta ?

E im biet nebun. Are o 
idee fixă !

P. II: — Spun adevărul. Nu 
mă interesează ideile.

Cr ; — Cum adică ?
P. II : -— Nu mă interesează 

ideile, nici cele fixe, nici 
oricare altele. Nu au nici 
o valoare. Nimic, nimic nu 
mai are valoare. Viața, o- 
noarea, legile, banul, lumea, 
lumea asta toată nu mai a- 
re nici o valoare. Iar ne
bunul acesta are de trăit 
mai puțin de 14 minute, ca 
și noi de altfel.

Ivy : — Noi ?
Cr.: — Noi, paisprezece mi

nute ?
Ivy ; — Domnule, explicați-vă !
P. II: — Veneam cu mașina 

din „Platforma". Sînt plecat 
de cinci ore. Nu mai pu
team suporta. Era groaznic 
să stau știindu-mi ceasurile 
numărate. Moartea noastră, 
moartea universală va sur
veni peste 13 minute.

Ivy; — Domnule, vă implor, 
explicați-ne! Domnule Alex, 

vă rog, ce vreți să spuneți ?
P. II ; — îmi pare rău că-mi 

cereți acest lucru. Sînt sin
gurul care știu.

Cr. : — Ce știți ?
P II: — Cu douăsprezece zi

le în urmă am descoperit 
că asteroidul Hurus și-a pă
răsit orbita sub influenta u- 
nei comete. Hurus se depla
sează acum în conul de um

bră al Lunii. Peste două 
minute, cei din emisfera 
australă îl vor vedea. Va fi 
însă prea tîrziu. Hurus va 
întîlni Pămîntui în sudul 
Asiei peste douăsprezece 
minute.

P. ; — Minte, minte, minte ! 
E un păianjen ! Omorîți-11 

Ivy; — Domnule, vă dați 
seama ce spuneți ?

P. II ; — Din nenorocire, da I 
Ivy ; — Nu este o eroare, 

domnule ?
P. II: — Am calcuTat cu cele 

mai perfecționate mașini elec
tronice. Peste două minute, 
cei de partea cealaltă a pla
netei vor vedea cu uimire un 

corp ceresc pe boltă. Va ii 
o uimire scurtă. Doar de ze
ce minute.

Ivy; — Cum de știți numai 
dvs. ?

P. II : — N-am vrut să se cre
eze panică, haos în lume. 
E destul și așa.

Ivy ; — Și totuși, cum nimeni 
nu a mai descoperit feno
menul ?

P. II: — Domnule, pui între
bări stupide. Imbrățișează-ți 
logodnica dacă o iubești, 

bea sau fumează, dacă-ți mai 
pot oferi aceste lucruri o 
ultimă plăcere, dar nu-mi 
pune întrebări idioate.

P. : — Omorîți-11 E un păian
jen! Nu-i cădeți în plasă!

Minte, minte !
Cr.: — Mi-e frică !
Ivy ; — Domnule, spuneți că 

totul s-a terminat. Atît de 
ușor ?

P. II: -— Eu m-am împăcat cu 
gîndul acesta. Mi-am încheiat 
to=>te socotelile cu viata, 
îmi pare rău. Ești tînăr. 

Mai sînt și alte milioane de 
tineri, dar ce pot eu face ? 
Nimeni nu are nici o pu
tere. Trebuie să ne plecăm 
capul.

P ; — Ucide-1 omule, e un pă
ianjen. Nu e adevărat!

P. II: — Nebunul acesta mă 
enervează. Vreau ca ultimele 
clipe să le trăiesc în liniște.

P.; —■ Minți, minți. 1 Ești un 
păianjen scîrbos

P. II; — Taci, cretinule. Lu
mea e plină de idioti I Fe
riciți sînt doar cei ce nu știu 
nimic. Iar nimicul va fi a- 

totputernic. In această clipă 
Hurus s-a făcut vizibil. O 
zguduitură, și bătrîna noas
tră planetă se va sparge ca 
o farfurie în mii și milioane 
de cioburi, iar totul se va 
cufunda în liniște. Totul.
Păcate și suferințe, drame,
bucurii, oamenii și cerul la
olaltă, totul va fi un magni
fic gol. Liniște și gol.

P. ; — Ucideți-1! E un păian
jen. Minte. Minte și fuge. 
Pă'an’enii fug întotdeauna 
înainte de a...

P. II, (se repede și-i îniige un 
cuțit in spate, apoi aruncd 
cuțitul) : — Păcat de tine, 
biet nebun ! Nu ai avut nici 
măcar șansa să mori eroic. 
Ai murit așa cum ai trăit, 
îmi pare rău, dar nu doream 
să-mi întunec aceste ultime 
clipe ale vieții.
(Ivy se repede spre Păianjen, 
îi taie fringhia, desface cu
relele).

P.: (slab) — Ucideți-1! E un 
păianjen veninos. O să fu

gă. Sînt lași cu toții. Nu vă 
fie teamă. Să nu reușească. 
Nu vă înfricoșați de vorbele 
lui. Altfel sînteți pierduți. 
Nu vă fie teamă. Totul e 
minciună. Totul...

Ivy; — Domnule l-ați omo- 
rît.

P. II; — Repet îmi pare rău. 
Mă enerva. Viața unui de
zechilibrat contează mai pu
țin decît a unui om obiș
nuit, deși nici' a acestuia nu 
mai are nici o valoare.

Cr. : -— Doamne, dumnezeule !
Ivy ; — Totuși, nu aveți drep

tul să ucideți un om, ori
cine și orice ar fi fost el.

P. II ; — Vorbești prostii.
Dreptatea și nedreptatea nu 
mai există. Nu mai au echi
valent. Este ora 23 șl 32 de 
minute. Mai sînt exact 10 
minute pînă la sfîrșit. Cred 
că ar fi timpul să ne ale
gem pozițiile.

Cr.: (cade in genunchi) —

Doamne, doamne, totul s-a 
sfîrșit!...

Ivy;.— Cristina, draga mea... 
Ah, nu se poate! Nu-mi 
vine să cred. Nu concep. 
Nu. Cred că totul e o farsă.

P. II; — Crezi ce dorești. Iar 
dumneata, roagă-te. E mo
mentul altruismului de ulti
mă oră. Sfîntul Hurus se va 
milostivi de toți. Din feri
cire, nimeni nu va plînge. 
Fratele nu-și va plînge so
ra, mama nu-și va plînge 
copiii'. Moartea universală 
nu are bucurii, dar nici în
durare.

Ivy: — Doamne, ce noapte 
groaznică! A amuțit și șo
seaua. (Cristina i se aruncă 
in brațe) Liniștește-te, scum
pa mea. Nu folosesc la ni
mic isteriile. înțelege că 
n-are rost să te zbuciumi 
zadarnic.

P. II; — Totul se sfîrșește 
pentru a începe din nou. E 
o lege a naturii; fiecare 
sfîrșit e un început de ceva. 
E ceasul morții pentru dra
goste și ură. Cît de neîn
semnați sîntem noi, oame
nii ! Larve care se nasc fără 
voia lor, trăiesc din mila 
naturii și mor neputincioși 
în fata ei. Un singur zeu 
are puterea; timpul. Timpul 
înseamnă infinit, iar noi' nu 
vom ști' niciodată ce înseam
nă infinit si trebuie să ne 
supunem timpului, (la ra

dio :) „Este ora 23 și 35 de 
minute. In continuarea pro- 

qramului nostru vă invităm 
să ascultați muzică de dans. 
Vă urăm o seară plăcută".

P. II : (ride zgomotos) — 
Foarte bine. E foarte sim
plu să mori cînd totul vine 
pe neașteptate fără să știi 
de unde, cum și pentru ce. 
Ora 23 și 351 Muzică de 
dans! Seară plăcută! Moar
te plăcută, moarte plăcută! 
Adio, adio! Nu mai rezist. 
Trebuie să fug, să alerg 
din fața acestei clipe. A- 
ceasta va fi prima zi care 
nu va mai avea 24 de ore. 
Singura care nu se va sfîr- 
si niciodată si nimeni nu 
va apuca sfîrșitul acestei 
zile! Adio pentru totdea
una.

Ivy: — Cristina. închide ra
dioul ! Simt că înebunesc I 

nr.: — Nu, nu pot!
Ivy : (rar) — Sîntem condam

nați la moarte, (o sărută) 
Iartă-mă Cristina. Am fest

un imbecil. Am căutat să 
mă căsătoresc cu tine pen
tru că ești bogată. Ai mei 
au tras-o din greu toată 
viața. Eram 5. înțelege. 
Ne-a fost tare greu. întot
deauna am visat să trăiesc 
așa cum îi vedeam pe al
ții. Să fac ce-mi place, să 
nu mă umilesc...

Cr.; — Nu m-al iubit nici
odată ?

Ivy; — Ba da. am văzut că 
nu ești cum îmi închipu
iam. Acum, te iubesc. Te 
credeam sus, pe un piedes
tal înalt, lucios, pe caro 
încercam să mă cațăr. Mă 
aqățam de el cu dinții și 
cu unghiile. Te iubesc I 
Iartă-mă !

Cr.: — Nu m-ai iubit nici
odată ! Totul a fost o min
ciună. M-ai mințit de dra
gul banilor. Iar eu, proasta, 
te credeam. Oh, pleacă l 
Am dorit întotdeauna o 
dragoste mare, frumoasă. 
Am dorit să iubesc ca o 
nebună și să fiu iubită la 
fel. E groaznic ! De trei ani 
mă minți, mă înșeli. Ți-ai 

bătut joc de ce e mai fru
mos pe lume.

Ivy ; — Cristina i
Cr.: — Sărutîndu-mă te gîn- 

deai la casa de bani, la ca
mioanele de țesături, la 
faptul că tata va muri și 
totul îți va aparține. E dez
gustător ! Nu credeam în 
ce spunea tata despre tine. 
In tine credeam. înșelător,

mincinos, ipocrit!
Ivy ; —- Cristina, acum te iu

besc ! Acum! Crede-mă!...
Cr. : — Minți, minți, nu ești 

în stare! Minți acum la un 
pas de moarte. De ce ?

Ivy; — Nu mint, Crisitfna 
(caută să o Îmbrățișeze)

Cr.: Pleacă! Și tu, planetă 
zburătoare vino; rupe în 
bucăți această minciună !

Ivy; — Și tot ce este ade
văr. Vezi că minciuna și a- 
devărul stau alături. Cînd 
piere unul, piere și celălalt. 
Eu te iubesc, Cristina.

Cr.: — Minți ! Așa gîndești 
tu! Minciuna piere o dată 
cu noi. Fiindcă și noi am 
trăit în minciună. Dar ade
vărul rămîne, Ivy! Nu-1 vom 
cunoaște fiindcă nu l-am cu
noscut niciodată. Tu, Ivy, 
n-ai să-1 cunoști chiar dacă 
ai mai trăi o mie de ani.

Ivy; — Nu, nu te înșeli...
Cr.: — La ce mai folosesc 

toate astea ?
Ivy; — Cristina, doream 
să-mi fac un loc în viață. 
Nu credeam că ești așa. Nu 
credeam că-mi va £: rușine 
cînd voi ajunge acolo unde 
doream. Dar doream cu ori
ce preț.

Cr.; — Fiindcă ești neputin
cios altfel. Ai a'es calea 
cea mai scurtă. Nu vreau să 
ascult nimic! Nu vreau să 
te mai văd ! Pleacă ! Dacă 
ai puțin respect pentru mi
ne, te rog să pleci! Pentru 
tine nu am fost decît o fu
nie de care te-ai agățat ca 
să ieși din mocirlă. Oh, bine- 
cuvîntată întîmplare ! Te rog 
pleacă !

Ivy; — E prea tîrziu. Chiar 
dacă plec, nu voi ajunge 
prea departe. Măcar de ar 
trece repede. Să nu ne zba
tem arzînd, schilozi sau sfîr- 
tecați. Nu, nu, totul va mer
ge repede. Dumnezeule, de 
s-ar sfîrși odată! Biet om 
nebun, ce-ți mai pasă! Rîzi 
de noi! Se spune că nebu
nii sînt înțelepți. Niște în
țelepți ciudați. Iar noi nu-i 
luăm în seamă. Poate unii 
spun adevăruri mari. Desi
gur, dar ce importanță are 
vorba unui nebun ? Ah, simt 
cum mi se zbat toate arte
rele. Toți mușchii, toate li
gamentele tră:esc, trăiesc 
groaznic aceste clipe. Ce 
frumoasă e mîna! Ce mi
nunat e să vezi! Să miroși, 
să auzi, să gîndești, să 
strigi, să te vezi mfșcîndu- 
te. Dureros de frumos! Și 
totul va pieri dintr-o dată ca 
și cum n-ar fi fost. Va ră
mîne doar praf. Din cîmpii, 
munți, orașe, praf! Din oa
meni, praf! Dintr-odată ! Ca 
și cum n-ar fi fost nimic. 
Omul s-a tîrît milioane de 
ani pe poteca evoluției pen
tru a pieri absurd, fără a 
lăsa decît praf. E monstruos 
ca de undeva, de aiurea, 
din necunoscut, o fiară în
fometată să ne înghită, să 
distrugă totul. Omul știe de 
unde vine, încotro se în
dreaptă și totuși stă... Aș
teaptă cu mîinile qoale. De 
ce? Nu mai e nimic de fă

cut. ..
Cr.: — Cred că nu. Au ră

mas doar trei minute. Știi
Ivy, tare îmi pare rău d»^ 
peștii mei exot'ci. Ii știi. 
Cei din acvariul din salonaș 

Ivy; — Cum pop voroi așa ? 
Cr. ; — Cum vorbesc ? Puțin

îmi pasă de mine, de tine, 
de toți ceilalți! Puțin îmi 
pasă acum de toate. Ce im
portanță are acum să te 
gîndești la alții. Biata Kiki ! 
Biata maimuțică I Era atît 
nevinovată! Uite, de tine 
nu-mi pare rău. Sînt liniș
tită. E atît de bine să nu 
te gîndești la nimfe, fiindcă 
nimic nu urmează !

Ivy; — ...omul știe de und^ 
vine, încotro se îndreaptă... 
Așteaptă. Oare totul este 
perfect ? Fără fisuri ? Dacă 
sînt înseamnă că totul poa
te fi salvat. Trebuie doar 
lovit acolo. Omul acela a 
plecat. El spunea că știe de 
douăsprezece zile. A plecat. 
Nimeni nu mai știa, ...doar 
nebunul. Ne-a spus că va 
fugi. Ne-a spus că e un laș 
și va fugi. (Un ceas bate 
ampli'Iicat).

Cr.: — Dumnezeule, mamă, 
totul s-a sfîrșit! (se aruncă 
cu iața la pămînt). S-a ter
minat !
(Ivy rămîne imobil in pi
cioare în iața ei cu spatele 
la spectatori. Pauză lungă, 
se aud doar suspinele Cris- 
tinei, apoi se văd farurile 
unui automobil pe fundal și 
rîsete).

Cr.; (ridicînd capul) — Ivy, cît 
e ceasul?

Ivy ; -— Care, al meu sau cel 
din mașină ?

Cr.; — Oricare.
Ivy ; — Al meu este 11 și 45. 

(intră în mașină). Asta e 11 
și 55. Presupun că sîntem 
morți. Nu degeaba „cum în 
cer așa și pe pămînt". Oare 
aici, în cer, funcționează ra
dioul ? (se aude muzică de 
dans). Da, se pare că lu
crează asociați cu cef de 
jos. Ei, ridică-te, ce naiba, 
crezi că morții n-au voie 
să se miște ? Hai, nu te ve
de n'meni.

Cr.; — Cred că e o eroare. 
Poate din clipă în clipă...

Ivy; — Eroarea e a noastră.
Și este o eroare înfiorătoa
re. Omul acesta nu era ne
bun. Nebunii sîntem noi. A- 
devărați nebuni și proști. 
Pă’anjenii există. Am văzut 
și noi unul. A ucis, a îm
prăștiat spaimă, groază, te
roare și a funit. IV a"i"ci 
aminte ce vorbea? (pregă- 
tindu-se să plece) Trebuie 

să-l prindem !
Cr.; — Ce spui ? Ce tot spui ? 

Totul va rămîne așa?
Ivy; (preocupat) — Păianje

nul acela nu trebuie să 
scape.

Cr.; — Ivy, unde te duci ? 
Unde ? Ivy!

Ivy; — Trebuie să-l găsesc ? 
înainte de a fi prea tîrziu! 
La revedere Cristina !

Cr. ; Stai, Ivy, unde te duci ?
(cade în genunchi). Ivy!
Unde ? Nu înțeleg ! E groaz
nic să știi că totul e ca 
înainte și nu înțelegi ni
mic..........................................

V. STAZINSKI (U.JLS.S.) „Carusel"

Însemnări despre proza lui geo bogza FANTASTICUL
In principiu, publicistica e 

cu totul altceva decît litera
tura.; Publicistica presupune 
intervenția promptă, operati
vă în frămîntările clipei și o 
dată scopul atins sau ratat, 
articolul sau seria de articole 
nu mai prezintă decît un in
teres istoric. Literatura, dim
potrivă, consideră existența în 
perspectiva absolutului, vre
melnicul fiind în zările ei, 
vorba lui Goethe, „doar un 
simbol". Nu-i așadar în ches
tiune doar o diferență de 
grad în planul realizării, ci 
o deosebire calitativă. Publi
cistica și literatura sînt poli 
opuși ai scrisului, unul înfipt 
în imediat, altul deschis că
tre veșnicie. Antinomia nu-i 
însă de nedepășit și secre
tul anulării ei se cheamă ta
lent. Talentului nu-i rezistă, în 
aiară de propriile limite, ni
mic și un scriitor cu har, scru- 
tînd evenimentul, contemplă 
în apele lui înspumate cerul 
nemișcător al eternității. Con
semnările, mărturiile adevă
ratului scriitor, comentariile 
lui în marginea actualității 
devin moduri ale meditației 
asupra condiției omenești și 
în Intervențiile (persuasive 

sau protestatare), în pledoa
riile sale auzim o voce a 
conștiinței umanității.

Incepînd să parcurgem „fi
șele" lui Geo Bogza" intrăm 
numaidecît în atmosfera celei de 
a doua jumătăți a deceniului al 
patrulea : șomaj, sărăcie, scum
pete, muncă extenuantă retri
buită derizoriu și — peste 
toate acestea — zăngănit de 
arme, teroare: fascism. Publi
cistul democrat denunță cura
jos anomaliile și ca'amitățile, 
luptă contra nelegiuirilor cu 
toate armele sale, trage repe
tat, asemenea altor conștiințe 
contemporane angajate, sem
nalul de alarmă împotriva pri- 
meidiei pe care o reprezenta 
pentru omenire politica Ber
linului și a Romei, rebeliunea 
fascistă din Spania. Ce ridică 
prozele sale de jurnal, unele 
mai ales, peste timp este vir
tutea lor de a lumina în fe
luritele aspecte particulare a- 
le zbuciumurilor. dintr-un a- 
nume moment și spațiu, dra
ma omului. Evident, reporta
jele, pamfletele, articolele- 
cartuș nu ating forța vi
zionară din Țări de piatră, de 

foc și pămînt, din Cartea Ol
tului ; numai exterior repor
taje, acele nu se deosebesc 
substantial de operele de fic
țiune. „Fișele" de aici apar
țin, categoric, publicisticii și 
prin cuprins și prin modali
tatea organizării, însă prin- 
tr-o seamă de însușiri, care 
sînt privilegiul personalității 
creatoare, multe dintre ele își 
neagă condiția. Concis și ba
nal, am putea zice că, în 
publicistică, Geo Bogza e un 
reporter dublat de un poet. 
Dar ce e reporterul ? înainte 
de orice un om ca~e vede. 
„Să vie" — scria în 1931 
Paul Ster ian, comilitant ală
turi de Geo Bogza în paginile 
revistei Unu — cel cu o mie 
de ochi, o mie de urechi, o 
mie de picioare, o mie de 
telegrame, o mie de condeie, o 
mie de expresii, o mie de pis
toale, să vie adevăratul Poet I 
Să vie reporterul I"

Necesar și pentru reporta
jul strict publicistic, înaintea 
altor simțuri, „văzul" îndepli
nește în geneza reportajului ar
tistic o funcție aparte. Reporte
rul de toate zilele vede. Repor 
terul-poet vede, am putea spu
ne, repetînd pe Cărnii Petrescu, 

idei. EI scrutează lumea „fiu 
ochii mistuiți lăuntric, cu su
fletul mărit", și o dată identifi
cat lucrul în care sălășluiește 
ideea, reportajului e ca și 
scris. Calitatea unui reportaj nu 
e în iuncție de capacitatea au
torului de a scrie „frumos", de 
a polei, de a literaturiza (lite
raturizarea echivalează, din con
tră, cu sinuciderea reportaju
lui, ca și a literaturii; situa
ția „reportajului literar" în 
vogă la noi un lung șir de 
ani, o dovedește); calitatea 
reportajului depinde în primul 
rînd de capacitatea lui de a 
capta insolitul ascuns în stra
turile realului, de a descoperi 
in existenta comună faptul șo
cant, răscolitor. Iată de ce, 
„tema" nu poate ii nimănui 
propusă, și cu atît mai puțin 
impusă. Tema nu e o anume 
realitate brută, ci un aspect 
singular ined.t, un detaliu ne
bănuit, către care nu-1 poate 
călăuzi pe reporter, ca și pe 
scriitor, nimeni; doar propriile 
antene. Se poate zice, fără a 
face un paradox, că tema unei 
scrieri, înțeleasă astfel, este 
ulterioară elaborării ei.

Revenind la Geo Bogza, in 
sușirile sale de mare reporter 
se bipuie pe o virtute speciali



CRONICA IDEILOR LITERARE FANTASTICUL IN REAL CJulRfLlElR
CONTEXTUL 
ISTORIC

Am fost totdeauna de părere că judecățile criti
cului și ale istoricului literar și în genere, întreaga sa 
activitate nu-și poate găsi sensul, conținutul și va- 
cKrea decît în cadrul unui context istoric dat, pre- 

c s determinant. Chiar atunci cînd subiectiv am senti
mentul că judecățile mele sînt absolute, analiza o- 
biectivă demonstrează că' ele sînt în mod inevitabil 
contextuale, istorice, deci relative. Este o mare iluzie 
a crede că putem escamota timpul, spațiul și mo
mentul istoric, o perfectă utopie aceea de a sf:da și 
ignora senin coordonatele obiective ale reali ății imediate.

Recunoașterea unui anumit context literar nu în
seamnă nici conformism, nici platitudine. Contextul nu 
anulează personalitatea, ci numai o încadrează, 
ii recomandă un grup de repere, un sistem de orien
tare. Vă rog arătați-mi un singur critic și istoric lite
rar din lume care să plutească total aerian, impon
derabil și abstras pe deasupra epocii sale. In Intro
ducere în critica literară am dezvoltat aceste idei, con
firmate, între altele, și de o lungă analiză recentă: 
Valorificarea realității noastre literare de George 
Ivașcu (Contemporanul, nr. 5/1968). Nu voi relua de 
la capăt întreaga discuție, deoarece argumente'e mi 
se par concludente. Notez doar cîteva reflexii pe 
marginea contextului unui anumit gen de critică : 
„fermecător", „îndrăzneț, frizînd gratuitatea", de „pro- 
ecție aeriană", „imponderabil" (toate eufemisme evi
dente pentru ideea de superficialitate). Am recunos
cut cu toții definiția stilului neo-impresionist al unui 
anumit gen de cronică literară curentă.

N-am ascuns niciodată și nu voi nega nici acum 
că acest stil critic mi-a dat și continuă să-mi dea 
o serie de satisfacții. Dcr profit de ocazie, pentru 
a preciia de ce, între ce limite, și mai ales în care 
context (elementul de baze al oricărei discuții) îmi 
„place" această formă de critică literară. Judecata 
mea, a noastră, a tuturor, in acest caz, și in a’te e, 
poate fi absolută, sau numai contextuală? Și, in aceas
tă împrejurare, care este valoarea reală a neo’mpre- 
sionismului ? Situația pare, la o privire superficială, 
întrucîtva paradoxală, chiar contradictorie. De aceea 
voi elimina pe cit îmi îngăduie cuvintele cît mai multe 
dintre ambiguitățile posibile.

Judecat cu criterii absolute — vreau să spun cu 
propria sa măsură, căci impresionismul operează cu 
judecăți categorice, aforistice, neargumentate, — neo- 
impresionismul actual primește o anume d'mensiune. 
Judecat cu criterii relative, contextuale, definiția evi
dent se schimbă în mod radical. Ea devine cu totul 
alta. Situația, destul de complexă, cere luciditate 
și o lipsă totală de pasiuni extra-literare. Neoimpre- 
sionismu! ne apare, după cum îl privești, important și 
minor, de semnificație istorică și perfect perimat, mo
dern și anacronic. Cum se explică această situație 
mai mult decît ambiguă ?

Raportat la momentul dogmatic, didactic și poziti
vist al criticii literare, nu mai încape discuție că neo- 
impresionismul critic a constituit și constituie un pro
gres, în măsura în care antiteza a fost și continuă se 
fie platitudinea, îngustimea, lipsa de percepție litera
ră, abaterea criticii de la funcțiile sale firești, esen
țiale. El a contribuit la reactualizarea criticii estetice, 
tla reconsolidarea conceptului de literatură ca artă, ia 
Înviorarea, nuanțarea și diversificarea climatului lite- 
:r?r. Oricîte erori ar fi făcut, oricîte „zgîrieturi" va fi 
împărțit în dreapta și în stînga, oricîtă spumă va fi 
oferit adesea în locul băuturii tari și consistente, tre
buie să dai dovadă de lipsă de percepție literară ca 
să nu recunoști aceste merite. Merite, evident, contex
tuale, strict circumscrise între anumite limite istorice. 
Deci foarte relative. Totuși merite reale, chiar dacă de 
dimensiuni locale.

Dcr neoimpresionismul iși revendicai însușiri infi
nit mai mari, impunătoare, absolute. Și atunci poli
ticos, dar ferm, el trebuie tras discret de mînecă, re
adus — ca să mă exprim astfel — la realitate, pe pă- 
mînt, oricîte aere de superioritate ar aborda el, față 
de unii și de alții. Contextual vorbind, chiar mă amuză 
să văd critici de oarecare seriozitate bătuți ironic și 
degajat pe umăr, în stil hippy, cum toți rivalii, colegi 
de generație, sînt executați în serie, și lăudați de diferiți 
aliați de ocazie. Să revin însă la judecata absolută a 
neoimpresionismului. Odată cu schimbarea perspecti
vei dispare și marea sa valoare intrinsecă. Pe alocuri, 
infatuarea devine ușor deplasată, iar pretenția de a 
fi „modern" și „nou" de o inocență angelică ...

Judecat în sine, impresionismul european n-a pro
dus și nici nu putea da mari opere criticei Numai pe 
simpla și nuda „impresie" (al cărui rol nu-l contest, 
dimpotrivă), fără concept, spirit de sistem, erudiție, 
perspectivă istorică nu se pot ridica mari edificii. Unii 
preferă corturile și barăcile de paiantă, alții palatele 
impunătoare. Impresionismul a dat pagini fine, scli
pitoare, nu însă și mari viziuni critice. Și apoi, im
presionismul european este un fenomen cu desăvîr- 
șire perimat, depășit. Cine mai scrie azi- ca Jules 
Lemaître ? Cine mai reeditează pe impresioniști ? S-a 
putut retipări doar Remy de Gourmont fiindcă el este, 
de fapt, un eseist. Drumurile criticii literare europene 
sînt, azi, cu totul altele. Și dacă poți fi „nou" și „mo
dern" ca neoimpresionist, la noi, în raport cu dogma
tismul și erorile unui. anumit deceniu, sau faze lite
rare, același neoimpresionism, comparat cu peisajul 
actual al criticii europene și cu unele aspecte efectiv 
moderne ale criticii românești actuale, se . dovedește 
de un anacronism izbitor. Ce mare „noutate" a în- 
seila jurnalistic doar cîteva impresii ? Ce ..modernitate" 
a expedia pe un autor în cîteva fraze? Ce „inedit" 
a face mereu afirmații nedovedite?

lată deci că de judecata contextuală negativă neo
impresionismul nostru nu scapă, nici chiar dacă s-ar 
măsura la scară europeană. Modern în critica euro
peană ~ și românească înseamnă : structuralism, se
mantică, psihanaliză, psihocritică, genetică, stilistică, 
ețe-stică. critică estetică sintetică, totalizantă, asi
milate critic de pe pozițiile ideologiei marxiste. In 
nici un caz neoimpresionismul. El este doar redingota 
scoasă de la naftalină, în care criticul impresionist 
dandy se drapează, beat de admirație în fața oglin
zii, in plin complex al lui Narcis.

Adrian Marino

(urmare din pag. a 7-a)

Cite o situafie iixată în Fișe 
de închisoare re.ace nemijlo
cit scene înveșnicite în cărțile 
lui 'iudor Argnezi. „Cina" de 
exemplu: „In niște hîrdaie de 
lemn, soioase, cu nimic deo- 
sn(}ite de acelea din coltul 
odăii, pe care pușcăriașii le 
folosesc în timpul nopții, mln- 
carca e adusă de la bucătărie 
în curte. O apă murdară, a 
cărei singură calitate e că-i 
fierbinte. Hoții stau la rind, 
cite doi, unii cu picioarele 
goale în noroiul rece și cleios. 
Plouă de trei zile și e irig...* 
In rest, .iișele* conțin instan
tanee și siluete, de un pitoresc 
bizar, oribil adesea, și întris
tător, coniirmind mereu ageri
mea ochiului reportericesc o- 
bișnuit să surprindă faptul șo
cant, detaliul memorabil. Un 
profil. îndeosebi, se fine minte, 
acela al pușcăriașului. Tata 
Moșu.

Pitorescul mizeriei atinge 
proporții de coșmar in Valea 
plîngerii, unde reporterul, 
pornind in explorarea sinistrei 
gropi de odinioară de lingă 
cimitirul Heliu. întocmește o 
co tag rai ie fantastică a inie mu
lul ei fetid. Gunoaie zăceau a- 
colo peste gunoaie, emanînd 
duhori pestilențiale și asimi- 
hndu-și tot ce venea in atin
gere cu ele, inclusiv materiale 
incoruptibile, de proveniență 
minerală, care sînt prin na
tura lor. negafia descompune
rii. Spectacolul cel mai dezgus
tător e mișunarea guzganilor, 
niște guzgani grași, mari cit 
purceii: „Sute de guzgani
puhavi, lungi de cite un siert 
de metru, foiau Ia picioarele 
rampei, apăreau și piereau 
printre gunoa'e". Guzganii sînt 
stăpînii de fapt ai Văii plîn
gerii, ei mișună peste tot, vă- 
muiesc, aidoma șoarecilor din 
povestea fantastică a flautis
tului din Hamelin, gustă din 
toate mortăciunile, mușcă și 
din făp'uri vii, din carnea oa
menilor chiar (copii în fașe, 
bălrîni bolnavi), cînd nu In- 
tîmpină o împotrivire mai pu
ternică decît lăcomia lor insa
țiabilă. Căci, aflăm cu uluire, 
în acea împărăție a gunoaie
lor trăiau oameni! Groapa 
era o..'. întreprindere comer
cială. Zi de zi se revărsau în 
ea gunoaiele orașului, din care 
locuitorii alegeau tot ce se 
putea alege: cîrpe, turtii, 
nasturi, cutii, in cazuri de tot 
norocoase și obiecte mai de 
pref, spre a le vinde pe nimic 
unei cucoane istefe care sco
tea din acele nenorocite măr
furi venituri apreciabile.

Insolitul, extraordinarul nu 
este căutat doar în asemenea 
zone, mai singulare, ale exis
tenței obișnute, ci, am văzut 
chiar în cotidianul absolut. U- 
neori, ca în Spă ătoresele. De 
vorbă cu un oltean. Moarte de 
cline, ș.a., reporterul nu face 
decît să înregistreze și să pună 
în relief în vreun fel, iaptul 
brut, elocvent prin el însuși. 
Arteori, pentru potențarea re
surselor, recurge la procedee 
mai complicate, precum extra
gerea asociațiilor surprinză
toare, contrastul violent, sim
bolul și alegoria, parabola.

Cu aceeași fervoare cu care 
colectează fapte cu valoare de 
■generalitate, reporterul reține 
situații paradoxale, ilogice, că
rora, ca de obicei, le inocu
lează un înțeles critic. Vagoa
nele din față, mai scumpe, ale 
tramvaielor mergeau, pe vre
muri, goale, în timp ce remor
cile erau înțesate de lume să
racă (Tramvai de clasa a Il-a). 
Manualele și rechizitele școlare 
costau enorm, în disproporție 
frapantă cu prețurile curente. 
Socotit în plini, iar o pline 
fiind pentru un om nevoiaș o 
zi de viață, costul lor ducea la 
descoperiri uluitoare. „Tăblița : 
patru plini. Artimetica: zece 
plini. Geografia: opt plini. A- 
becedarul: șapte plini. E fan
tastic 1“ (Abecedare). In plan 
mondial, o țară „civilizată* 
ducea în 1936 război de co
tropire împotriva alteia, „bar

bare* : Italia lui Mussolini in
vada Etiopia. Barbarii erau, de 
fapt, în pofida aparentelor, co- 
ticpitorii, iar „barbarii*, reziș
ti nd cu arma in mină, apărau 
— subliniază reporterul — ci
vilizația. (Barbarii rezistă civi
lizației).

Ce particularizează deosebit 
publicistica lui Geo Bogza e o 
anume temperatură, o tensiune 
înaltă, care se traduce, în co
mentarii pasionate, ironice, de 
cele mai multe ori, sau sar
castice, cîieodată intr-un umor 
negru sau în directe explozii 
de mînie. Comentariul acid îl 
întîlnim pretutindeni in pam
flete, foarte des în reportaje.

Beneficiind de toate proce
deele semnalate, și de altele, 
comentariul capătă adesea o 
vigoare incisivă specială. Stră- 
oătut de un umor acru, asimi
labil satirei, este, de pildă, 
pamfletul Mărirea și decăde
rea castraveților, in care se 
amintește cum, aliment de lux. 
primăvara, accesibil doar gur
manzilor snobi, cu dare de mină, 
castravefii ajung toamna, cînd 
nu mai ai nici o căutare, căci 
se găsesc pe toate drumurile 
și sînt masivi și buboși și a- 
mari. hrana celor ce nu au ce 
mi nea altceva. Negru. maca
bru. devine umorul în bucăți 
ca Instantanee și Instantaneu 
in zor: de zi. — cea dinții 
rid icul ir inc oamenii din „lumea 
bună*. ultramanierati. care 
iși cer reciproc, „mii de scu
ze*. cînd se îrJlmrr-ă cd se 
ating din greșecld. dar docă 
unul calcă pe celălalt cu a£o- 
mcbiluL siărimindu-i oasele, 
nu ezită să „spele putina' — 
cealaltă re lățind accidente de 
circulație suierite de cheiiii 
înstăriți care, venind in goana 
de la petreceri, iși izbeau u- 
neori mașinile de copaci, iă- 
cîndu-le zob și iăsindu-i dan
tura dacă nu creierii, pe as
falt, între arămăioare de icre 
negre și bălți de șampanie.
In alte texte mustește o ironie 
corosivă. In Săpături de toam
nă. de pildă, se rîde batjoco
ritor pe seama primăriei Capi
talei, care pune să se răsco
lească fără trebuință, de două 
ori pe an, pavajele străzilor, 
in Metoda cheilor potrivite. 
politica hitleristă de imixtiune 
perfidă in treburile altor state 
e omologată cu o anumită „me
todă* de spargere, practicată 
de un polițist hoț, pe nume 
Bălan Ion, in fine, în Intere
sul poartă fesul, comentind zi
cala din titlu, pamfletarul ob
servă că „fesul* nu e totdea
una neapărat fes, puțind fi, 
bunăoară, joben, sau pălărie 
tare ori chiar un simplu semn.

EUG. MAHLER (R.F.G.): Colaj cu folie de plastic

Ironia crește pmă la sarcasm 
în o seamă de alte pamflete, 
ca, de pildă, De ziua nunții 
tale-ți scriu, unde imaginîndu- 
se corespondent al fiicei lui 
Kiupp, scriitorul îi aduce a- 
minte, cu prilejul nunții, că 
tatăl ei, întrecind pe Dante și 
Petrarca, și-a imortalizat soția 
nu închinîndu-i poeme, ci 
dînd numele ei unui tun.

Nu tot cuprinsul „fișelor* lui 
Geo Bogza e sumbru, terifiant. 
Fișele de copilărie mai cu 
seamă, dar și altele, introduc 
în volum crîmpee de puritate, 
stări de elevație, accente de 
lirism delicat. Teleajenul, os
troavele Dunării, sînt evocate 
în acorduri care anunță Car
tea Oltului. In ton, în viziune 
se simte Sadoveanu, însă rit- 
mui narației, articulațiile intime 
ale scrierilor, temperatura la 
care sînt trăite amintirile ni-1 
indică precis pe Geo Bogza.

Elogiul greierului, din alt 
ciclu, e un poem in proză in 
genul unora din Cartea cu ju
cării și Ce-ai cu mine vîntule ?

Sînt, cum se vede, în a- 
ceastă culegere de proze ete
rogene, pagini de literatură 
pură: epice, lirice, după cum 
sînt compuneri pur publicistice, 
de interes, azi, istoric. In ma
joritate. reportajele și artico
lele aparțin literaturii măcar 
în unele din aspectele lor. Ca
zurile cele mai fericite sînt 
acele în care, materialele pu
blicistice la origine, scrierile, 
parvin, grafie pulsației emo
tive. puterii vizionare. Ia con- 

bicc'uf lor și-a pierdut ca a- 
tere. ce flkrlt. orice actualitate 
și micile lumi pe care ni le 
propun /periferic. inehisoarpe. 
Valea plîngerii. provincia’ par 
fictive, exercitînd asupra noas
tră o putere de seduc’ie pro
prie. Geo Bogza a coborît rn 
reportaj din poezie. Traversîn- 
du-l, urcă In zonele poeziei, 
iarăși.

t) O sută șaptezeci șt cinci 
de minute la Mizil. Prefață de 
<7. Dimisianu.

2) Scrierea incriminată a fos* 
Poemul-invectivă (1931). despre 
care autorul zice. în replică : 
„Poemul invectivă nu e por
nografie. II cunosc, e scris de 
mine. Nu e pornografie. Daci 
are să i sc găsească totuși o 
vină, atunci aceasta e de zece 
ort mai gravă decit pornografia 

Poemul-invectivă e un cumplit 
atentat, o! nu la bunele mora
vuri. ci la existența liniștită a 
lumii. In paginile lui e un vi
triol menit să ardă, să stupe- 
fieze si să clatine din sigu
ranța lor de pînă acum pe oa
menii impăcați cu soarta și cu 
ei înșiși...- (însemnări pen
tru un fals tratat de pornogra
fie, în Azi, VI, nr. 29 1937).

interviu cu

V. MACIARADZE
Scriitorul Valerian Macia— 

radze, doctor docent al Uni
versității din Tbilisi, care a 
vizitat zilele trecute lașul, a 
avut amabilitatea să ne de
clare, in cuprinsul interviu
lui ce i-a fost solicitat, cele 
ce urmează :

— Voi rămîne în România 
zece luni, timp în care rni-am 
propus să adun material 
pentru o lucrare privind is
toria relațiilor dintre Georgia 
și România — secolele XVII 
și XVIII. Totodată, impre
siile pe care le voi culege 
în acest timp intenționez să 
le prezint intr-o carte cu tit
lul „Peste un stert de veac". 
Este un fel de a doua edi
ție, mai cuprinzătoare, a u- 
nei broșuri despre România, 
pe care am publicat-o la 
Tbilisi, în 1962. Cartea „Peste 
un sfert de veac" va încer
ca să redea marea dezvol
tare, pe care a cunoscut-o 
România, pe plan social-eco
nomic și cultural, in anii 
construcției socialismului.

— Știm că ați desfășurat 
și o activitate de traducător 
a unor opere literare, din 
limba română, în limba 
georgiană.

— Am tradus și tipărit, in 
I960. o ediție completă din 
Caragiale, incluzind opere a- 
lese—proză, teatru, articole—, 
precum și un studiu biogra
fic. De asemenea, am tra
dus din Creangă, cîteva po- 
vestri, care au apărut în 
diferite ziare gruzine. Am 
mai scris, în ziare și publi
cații centrale ale Uniunii 
Scriitorilor Georgieni, arti
cole despre Eminescu, Crean
gă, Caragiale și, în general, 
derpre România, consemnînd 
evenimentele de seamă ale 
țării dv.

In perspectivi, am o cu
legere de ,,Pagini alese** din 
creația lui Sadoveanu, între
prindere dificilă, avînd în 
vede-e vastitatea și valoarea 
operei acestuia.

Sper ca perioada de timp 
pe care am s-o petrec în 
România să fie interesantă 
și cu rezultatele dorite în ce 
privește activitatea mea.

S. T.
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atributele
In aprofundarea noțiunii 

de eu, gîndirea umană a 
folosit la început schemele 
și modelele ce-i serviseră la 
cunoașterea lumii materiale, 
fizice; a schimbat numai, 
prin contrast, proprietățile 
realității noi. Substanței ma
teriale i se opune acum 
una spirituală; obiectul fi
zic și imperfect se constituie 
de aci înainte după mode
lul ideii raționale și perfec
te; corpul uman, material, 
spațial și muritor, devine 
partener trecător al unui su
flet imaterial, nespațial șl 
nemuritor.

Treptat, țesătura mitică se 
destramă. Omul de știință 
cutează să descrie, să de
finească. să explice realita
tea psihică, denumită eu, 
persoană, personalitate; se 
caută esența eului; se con
turează definiția personali
tății. Am pășit oare pe o 
treaptă superioară de înțe
legere și explicație ? Nu 
cumva zeitățile detronate 
s-au strecurat în sanctuarul 
științific, schimbîndu-ți nu
mai numele ?

Vom găsi cel puțin re
miniscențe.

Se crede că însușirea de 
unitate este unul din atri
butele esențiale ale eului. 
Spre deosebire de lumea 
macrofizică, unde obiectul 
nu-și pierde proprietățile 
prin diviziune, personalitatea 
țși păstrează specificul, au
tenticitatea, numai prin u- 
nitatea si indivizibilitatea fi
inței sale. Eul este indivi
dual, adică distinct de ori
ce altă fintă și indivizibil, ce
ea ce arată însăși etimolo
gia cuvîntu'ui. Unitatea eu
lui se manifestă pe plan 
spațial, orizontal și vertical, 
ca indivizibilitate; ea se a- 
firmă, pe plan temporal ca 
identitate cu sine, cu eul de 
ieri și cu acel de mîine; da
torită memoriei, ne recu

33E

HERBERT PHILIPP SCHIMTZ .Cinci' (Styropor)

noaștem în copilul sau a- 
dolescentul care ne-au pre
cedat, iar prin forța imagi
nației anticipăm, identifi- 
cindu-ne cu modelul ce ne 
va urma. însușirile de uni
tate, individualitate, stabili
tate și totalitate sînt consi
derate ca definitorii pentru 
conceptul de personalitate. 
Ele implică pentru persoană 
și trăsătura concretului.

Atributele sînt clare și par 
să fie suficiente spre a ne 
permite o definiție a eului.

întrebarea se pune dacă 
efe rezistă la proba reali
tății.

Unii oameni de știință 
contestă valabilitatea defi
nițiilor în domeniul științelor 
sociale. „Definițiile sînt e- 
sențiale în logică, în mate
matică, și științele f'zice — 
spune Lucien Goldman — 
dar imposibile în științele u- 
mane. Cuorul se poate de
fini, parizianul nu" („Kier- 
egaard vivant" - N.R.F. 
- Gallimard).

lată de ce ne întrebăm 
în ce măsură eul, persona
litatea noastră, este unitară 
și identică cu sine. Ar părea 
că ființa noastră fizică, 
corpul nostru, își păst-ează 
unitatea și identitatea, adi
că este unul și același. 
Acest aspect este în reali
tate foarte relativ. Ne dăm 
seama că ne schimbăm a- 
tît de mult în cursul ani'or. 
încît aproape nu ne recu
noaștem la distanțe tempo
rale mai mari.

Cercetările moderne dove
desc că individualitatea fi
zică se manifestă în cele 
mai neînsemnate și perife
rice părți ale corpului.

Se știe că reacțiile orga
nismului chiar la aceleași 
substanțe chimice, sînt indi
viduale și variate. In me
dicină, a devenit banală î- 
deea că nu există boli, ci 
bolnavi. Există nu numai 
grupe sanguine, dar și gru
pe umane, după natura 
pârului. Se citează un sa
vant „doctor ai părului*, 
care face tipologia persona
lității corporale după dia
metrul și rezistența la ru
pere a pârului.

încă de la Aristotel ni 
s-a impus, în ceea ce pri
vește existența corporală, o 
concepție, după modelul 
tehnic mecanicist: toate or
ganele noastre ar fi niște 
piese ale unei mașini, care 
se asamblează într-un în
treg. Trebuie. însă, să fa
cem o deosebire între total 
și un tot. Totalul este suma 
unor piese; el nu implică 
unitate. Numai totul, între
gul, are însușirea de unitate

Astăzi, ni se impune un 
alt model al unității corpo
rale, un model social, poli
tic, economic, în sensul că 
nu celu'e'e și organele e- 
xistă pentru a as’gura u- 
nitatea întregului, ci între
gul și unitatea există pentru 
a asigura viața și existența 
! părți sau a fiecărei
celule, așa după cum socie
tatea se organizează spre a 
as’gura conservarea și buna 
stare a individului.

Unitatea biologică s-a do
vedit a fi destul de relativă. 
Progresele fiziologiei dove
desc că diversele organe pot 
trăi separat de corp, că ce
lulele se pot conserva în 
vitro. Și nu numai atît: 

transplantările de azi, ca să 
ne referim la unele aspecte 
mat spectaculoase ale chi
rurgiei — ne arată că există 
organe care își continuă 
viața în afară de corp șl se 
pot integra într-un alt corp; 
sînt primite, acceptate în
tr-un alt context orqanic. în- 
tr-o altă unitate.

Și dacă ne-am întreba — 
cum se întreabă astăzi atl- 
ț Ia biologi — ce înseamnă a 
înceta să exiști ? Ce în
seamnă a muri î Cînd moo 
re omui ?

Se semnalează o stare d» 
criză sau de frontieră, în 
colaps, în comă, fază din 
care omul își poate reveni 
la starea inițială. Există și 
o altă fază, așa-zisâ de 
moarte clinică, și ea relatvă 
și funcțională. Abia după a- 
ceasta urmează faza fiziolo
gică și definitivă, moartea 
(ex'tus). Am putea spune că 
moartea psihologică este 
pierderea definitivă, ireversl- 
bi’ă, a conștiinței, constatată 
prin traseul plat al electro

encefalogramei. Moartea 
biologică este încetarea de- 
finTivă a funcțiilor vegeta
tive.

Am putea afirma, vorbind 
dialectic, că viața este șl 
moarte. Noi trăim, ne de» 
voltăm și murim, dar moar
tea, ca atare, nu este nici 
întreagă, nici totală, ci par
țială și relativă. Se "una 
atunci întrebarea: cînd în
cepem să murim ? In mo
mentul cînd am pierdut 
conștiința ? De cînd au în
cetat bătăile inimii ? Dar 
duoă cîteva minute, ea îsi 
poate reveni și ne ducem 
viața mai departe. Se știe 
astăzi că organele omu'ui 
nu mor odată, la fel de re
pede ; se începe, pare, cu 
scoarța cerebrală, se conti
nuă cu glandele, vine apoi 
rindul rinichilor, ficatuluî, 
cordului etc .Omului consi
derat odată mort, i se scoa
te inima și aceasta conti
nuă să funcționeze mai de
parte ca o unitate într-un 
întreg. Unitatea corpului 
este relativă și această re
lativitate pune astăzi mu'te 
probleme de ordin medica! 
deontologic, social, juridic și 
psihologic.

Dar dacă unitate absolută 
nu există pe planul individu
alității biologice, ea este și 
mai puțin absolută pe planul 
psiho-social. Ceea ce sîntem 
depășește limitele ex’sterței 
noastre corporale, materiale. 
Horațiu a spus cîndva : Ne 
omnis moriar ; noi nu murim 
niciodată în întregime. După 
dispariția noastră fizică, mai 
rămine ceva ; tindem să asi- 

gu-rnm aceasta nemurire 
socială. Vrem să ne asigu
răm o urmă în amintirea ce
lorlalți; considerăm ca un 
‘dezastru ideea că dispariția 
noastră fizică este o prăbu
șire în neant; disDariția 
noastră este uitarea de că
tre ceilalți, pierderea ima
ginii noastre din conștiința 
altora.

Astfel, dimensiunile perso
nalității nu se reduc la di
mensiunile noastre corpora
le; eul cuprinde familia, no
țiunea, umanitatea și ajunge 
astăzi aproape la dimensi
uni cosmice. Ne interesează 
viața nu numai terestră, ci 
și a ființelor presupuse de pe 
alte planete. Anticipăm un 
fel de existență pe plan 
cosmic.

Cu cit orizontul nostru cul
tural, intelectual se lărgește, 
cu atît și personalitatea 
noastră se schimbă, lărgin- 
du-și dimensiunile. Există 
oare unitare și identitate în 
conștiința de sine?

Din punct de vedere filo
zofic, identitatea desăvirși- 
tă înseamnă imobilitate, o- 
prire în loc. Totul se trans
formă, mai ales cînd este 
vorba de ființe umane. Ar 
fi o nenorocire să rămînem 
neschimbați toată viața. Edu
cația ne cere un efort de 
transformare, de modelare 
continuă a personalității. Și 
noi voim totuși să rămînem 
aceiași; vrem să ne recu
noaștem în ceea ce am fost 
și în ceea ce vom fi.

Atîta timp cît în societate 
există contradicții, conflic
tele vor exista și în conștiința 
noastră. Să ne gîndim numai 
la conflictele armate între 
națiuni și la modul cum se 
impacă aceste calamități cu 
idealul moral și umanitar de 
pace și înțelegere între oa
meni.

Cunoaștem cu toții mărturi
sirea făcută de Faust lui Wag
ner, ucenicul său:

Tu-ți știi doar unul din în
demnuri,
De n-ai cunoaște nicodat' pe 
celălalt!
Ah Idouă suflete-s în mine! 
Cum se zbat
In piept, să nu mai locuiască 
împreună!
Unul de lume strîns mă ține, 
încleștat
Cu voluptate, celălalt puter
nic
Către cerești limanuri mă în
drumă."

Versurile lui Goethe sînt 
□dmirabil traduse în limbajul 
plastic al lui Auguste Rodin 
prin sculptura Centaurului; 
patrupedul, in efortul său de 
a se crampona de pămînt, cu 
copitele adine înfipte în ma
tricea telurică, își îndreaptă 
privirea umană spre cer, a- 
gâțindu-se cu mîinile de o 
șuncă situată deasupra capu
lui. Viziunea dualității și a 
opoziției dinamice dintre te
luric și ceresc, inerentă firii 
umane.

In adevăr, dacă ne gindim 
numai la actul fundamental 
de conștiință umană, la o- 
perația reflexivă, constatăm 
dualitatea psihică funciară a 
conștiinței în polaritatea ei 
de conștiință de sine; act 
care presupune existența u- 
nei instanțe îndreptate spre 
ceva străin de ea, altceva 
decît ea. Persoana nu mai 
este o unitate, o singură rea
litate. Cunoașterea de sine 
nu mai este un so'iloc, ci un 
dialog, dialog care nu se 
desfășoară totdeauna în mod 
necesar prietenos, într-o at
mosferă de înțelegere și ar
monie perfectă. Acest dialog 
dezvăluie uneori conflicte du
reroase, respingere și opozi
ție reciprocă a interlocuto
rilor.

In romanul „Foma Gordeev" 
Gorki ne descrie drama 

unei ființe umane în exis
tența căreia alternează trei 
personalități diferite pînă la 
contrast: un negustor ener
gic și priceput în arta de a- 
și spori averea, un amator 
de petreceri, risipitor al a- 
verii și energiei acumulate și 
un pocăit, ascet îmcovărat și 
strivit de sentimentul cul
pabilității.

In cazurile extreme, unita
tea eului se destramă aproa
pe cu desăvîrșire. Un psihi
atru citează cazul unei fe
mei care susține că în sto
macul ei are loc un sobor 
de epîscopî, un congres în
treg de ecleziaști; nu este 
vorba aici numai de două 
suflete, ci de un grup întreg, 
care se zbătea în bietul sto
mac al femeii.

Se citează o persoană care, 
fiind însoțită de cineva, o- 
prește pe însoțitor si-i spune: 
„Vreau să mă întorc, ca 
să mă iau pe mine, pentru 
că am fost uitat cu cîțiva 
pași în urmă."

Cunoaștem lucrarea pro
fesorului genevez Th. Flour
noy: „Din Indii la planeta 
Morte". Este vorba de o mo
distă din Geneva, Helene 
Smith care, în anumite mo
mente de delir, susținea că 
□ descins din planeta Marte 
și vorbea limba locuitorilor 
din Marte. După cîteva luni 
devenea prințesă indiană și 
vorbea limbo sanscrită. Se 
reîntorcea după un timp la 
vechea ei personalitate de 
modistă. Desigur, nici mar
țiană ei nu era limba locui
torilor din Marte, nici san
scrita ei nu era sanscrita a- 
devărată ,ci o invenție, în 
care se putea recunoaște 
structura fundamentală a lim
bii franceze. Cazuri de aces
tea sînt numeroase; toate 
arată frooHita‘ea unității 
noastre psihologice.

In concluzie, unitatea per
sonalității nu ne este da
tă; ea este dobîndită cu mul
tă trudă; ea este mai mult 
un ideal decît o realitate. In 
orice caz, însușirile enume
rate, ca inerente și defini
torii ale personalității, tre
buie privite în lumina rela
tivității. Eul nostru este maî 
mult sau mai puțin unitar, i- 
dentic, individual și stabil; 
calitățile acestea se mențin 
in funcție de o serie de fac
tori. Este cazul să adoptăm 
sinteza dialectică, cunoscută 
in estetică, a unității în va
rietate.

V. Pcvelcu

DIORAMA "
Cunoscutul explorator 

norvegian Thor Heyerdhal, 
care in 1947 a traversat 
Paciiicul cu ambarcația 
primitivă Kon-Tiki, se pre
gătește să repete isprava. 
De astă dată, el va tra
versa Atlanticul cu 'am
barcafia Ra construită din. 
fibre de papirus. Nava, ; 
lungime de 12 metri, e în 
curs de realizare pe lacul 
Ciad, iar voiajul va avea 
loc în luna mai 19611 
Heyerdhal vrea să demon
streze că egiptenii plecafi 
cu o asemenea corabie de 
pe coasta marocană puteau a- 
junge la Yucatan în 60—90 de 
zile și deci asemănarea 
dintre civilizația egipteană 
și cea inca sau maia e 
justificată. In felul acesta, 
ar demonstra practic ceea 
ce presupune numai, ciș- 
tigînd controversa cu alți 
specialiști care susțin că 
o asemenea corabie din 
fibre de papirus nu poate 
rezista pe ocean decît ma
ximum 14 zile.

*
Editurile pariziene La

rousse, Pathe și Marconi 
au lansat .dicționarul so
nor". E vorba de 40 de 
discuri cu turația 33 îm
părțite în 10 cofrete, cu
prinzând termenii respectivi 
cu exemplificări de ri
goare : cîntecul păsăriloi, 
sunetul instrumentelor mu
zicale, zgomotul mașinilor 
etc. Partea cea mai pre
țioasă a acestui dicționar 
sui-generis e reproducerea 
voci’or unor personalități 
dispărute: Apollinaire ci
tind „Le Pont Mirabeau", 
Sarah Bernhard declamînd 
din „Fedra “ ele.

E cazul să ne întrebăm: 
pe cînd dicționarul audio 
-vizualo-animat?

Prof. Jean Delay, preșe
dintele colegiului național 
universitar de psihiatrie 
și membru al Academiei 
Franceze publică in ziarul 
„Le Monde" un avertisment 
legat de apariția decretului 
privind separarea neurolo
giei de psihiatrie.

Consecințele acestei mă
suri. susține în esență au
torul, vor fi deosebit de gra
ve dacă psihiatria, îmbătată 
de independentă, se va în- 
depărta de științele funda- ’ 
mentale care constituie în 
principal esența și viitorul 
ei, pentru a se instaura 
exclusiv în citadela atît 
de frecvent ezoterică a 
științelor umaniste.

¥
Regizori, actori, păpu

șari, educatori, psihologi și 
alți specialiști din diferite 
țări au dezbătut timp de 
trei zile în orașul francez 
Le Havre noua politică cul
turală privind copilul, ple- 
cînd de la ideea creării 
unor case de cultură spe
ciale pentru copii.

„T oți îi îndemnăm pe 
copii să se exprime, a de
clarat un referent, dar ni
meni nu-i ajută să o iacă, 
mai mult nici nu le per
mitem. Copilul contempo
ran trebuie să-și găsească 
locul atît în oraș cît și 
în natură, dar mai ales în 
tehnica comunicațiilor de 
mase".

★
In prezent, suscită mult 

interes peste ocean cartea 
„Yanoama" de Helene Va
lero, care e de fapt auto
biografia autoarei. Deși 
braziliană ca origine, 

Helene Valero a fost cres
cută în tribul indian care 
poartă denumirea din titlul 
cărții, s-a căsătorit cu doi 
indieni, le-a dăruit copii, 
dar pînă la urmă tribul 
respectiv din Orenoco a 
repudiat-o, fiind albă. Ne
voită să-și părăsească fa
milia din pădurile virgine, 
femeia a încercat să se a- 
dapteze la viața albilor. 
Dar a întîlnit o rezistență 
și mai mare, fiind consi
derată indiană. Drama a- 
ceasta a generat deocam
dată o carte impresionan
tă.



INDIVIDUL —
INTRE SOCIAL
Șl E R E D I TAR

Nu a trecut prea multă 
vreme de cînd, alătur* de scri
itorul japonez Yasunari, de 
profesorii americani Luiz Al
varez (fizică) și Lars Onsager 
(chimie), a fost înmînat pre
miul Nobel pe anul 1968 și 
savantilor americani Robert 
Holey, Gobind Khorana și 
Marshal Niremberg, pentru 
remarcabila lor contribuție la 
descifrarea codului rvnetlc și 
la dirijarea biosintezei prote
ice.

Astăzi, în orice tratat de ge
netică, găsim demonstrată în 
mod știintif c afirmația că 
„purtătorii materiali” ai ere
dității sînt cromozomii, adică 
anumite formații din nucleul 
celular. Mai mult chiar. s-a 
stabilit că factorii geneticii re
prezintă în cromozomi porțiuni 
bine determinate. denumite 
gene. Genele sînt cele care 
determină șl coordonează creș
terea și activitatea celulei. E- 
le „dictează” un anumit „cod” 
de formare a diverselor pro
teine și enzlme necesare pro
ceselor biochimice la nivelul 
celulei.

Moleculele gigant ale aci
dului dezoxiribonucleic (A.D.N.) 
ce constituiesc genele „cu
prind consemnate atît între
gul „proiect de Construcție” 
al organismului, cît si „pro
cedeele de execuție”. Aceas
tă „informație genetică” din 
A.D.N. preluată de acidul ri
bonucleic (ARN1 „mesager" 
este apoi transformată cu a- 
jutorul acidului ribonucleic 
„de transfer” undeva în ci
toplasmă celulei — în ribo- 
zomi — în proteina de care 
este nevo'e" (C. Nicolau. 
„Genetica de la descifrarea 
la perfectionarea naturii 11- 
mane”, „Scînteia" din 11.XII. 
1968).

Cei trei savanți. Robert 
Holley, Gobind Khorana si 
Marshall Niremberg prin cer
cetările lor multilaterale și 
Bpdelungate au obtinut un 
ț^linucleotid sintetic care 
introdus într-un amestec de 
alte substanțe biologice ce 
nu aveau o structură celu
lară a dus la obținerea, pe 
baza „infnrmariilor chimice", 
a unui fragment de proteină cu 
o structură prestabilit.

„Ne aflăm, așadar, conchide 
C. Nicolau, în articolul mai 
sus citat, înțr-o fază a cer
cetărilor de genetică mole
culară în care practic s-a 
deschis perspectiva sintezei 
dirijate a proteinei". Ne a- 
flăm, am spune noi, pe ca
lea înțelegerii tot mal pro
funde a eredității, ceea ce 
deschide posibilități de diri
jare a ei, fie și parțială. De 
altfel direcțiile de înaintare 
ale geneticii contemporane 
în acest domeniu, prezentate 
foarte succint și partial în 
acest mater al, vin să confir
me această posibiltate.

Progresele geneticii, în di
versele domenii de cercetare 
a eredității, aduc din nou pe 
prim plan problema configu
rației individului, a trăsături
lor sale psiho-fizice, a struc
turii conștiinței sale. Depind 
toate acestea numai de „zes
trea ereditară”, de „codul ge
netic" ? in ce constă rolul fac
torului social în procesul con
figurării multilaterale a indi
vidului ? lată întrebări la 
care se impune să răspundem 
tocmai prin prisma progreselor 
științei contemporane și dez
voltării practicii social-isto
rice.

Un element unanim accep
tat, în răspunsul dat la aceste 
întrebări, constă în recunoaș
terea interactiun’i factorilor 
genetici și sociali ca funda
ment al formării tuturor ca
racteristicilor fizice și psihice 
ale individului. In ceea ce pri
vește, însă, mecanismul aces
tei interacțiuni, dominația u- 
nui element sau a altuia, 
punctele de vedere sînt di
ferite.

Filozofia marxistă, sublini
ind rolul factorului biologic, al 
evoluției funcției de reflec
tare a materiei, explică sal
tul calitativ de la psihicul a- 
nlmal la conștiința umană 
prin intermediul factorului so
cial — munca. „Conștiința — 
scria Marx — este... din capul 
locului un produs social” 
(K. Marx și Fr. Engels „Ideo
logia germană”, E.S.P.L.P. pag. 
27). Referindu-se la aceeași pro
blema, Engels arată că munca 
și vorbirea articulată, care a 
apărut pe baza ei, au dus la 
transformarea treptată a creie

rului maimuței în creier ome
nesc iar prin dezvoltarea a- 
cestuia și a organelor de simt 
a apărut și s-a dezvoltat con
știința umană.

Explicația aceasta a saltu
lui calitativ de la psihicul a- 
nimal la conștiința umană 
crează premizele elucidării 
configurației conștiinței indi
vidului polarizată între social 
și ereditar.

Formarea și dezvoltarea 
funcțiilor și capacităților psi
hice, proprii omului, ca ființă 
socială, se realizează, desigur, 
numai în societate. Individul 
apare în societate. într-o lu
me ce sintetizează capacități
le omului create în procesul 
practicii social-istorice. El nu 
este „aruncat" în „neantul" 
lui Heidegger sau Sartre, ci 
se află într-o realitate cu care 
este obligat să vie în contact. 
Pentru a exista, individul se 
manifestă în mod activ, acți
unile sale au un conținut co
respunzător realității obiecti
ve. Aceste acțiuni adecvate 
permit realizarea procesului 
de „însușire", de „luare în 
stăpînire" a experienței, a cu
noștințelor etc. ge'neratiilor 
anterioare.

Raportarea la mediu se re
alizează de individ fie sub 
forma unei activități obiectu
ale comune sau sub forma co
municării verbale. De altfel, 
această condiție a comunicării 
face posibilă „însușirea", „lu
area în stăpînire", de care 
vorbeam mai sus.

Asistăm în felul acesta la o 
umanizare a psihicului indivi
dului, la o umanizare a ere
ditarului, dacă putem spune 
așa. Sub influența . mediului 
social, scoarța cerebrală se 
transformă într-un organ ca
pabil să devină fundamentul 
fiziologic al conștiinței.

Din punct de vedere gene
tic, între inteligenta omului 
apartinînd paleoliticului supe
rior și intelectul somităților 
lumii moderne nu există prea 
mare diferență. Dar condițiile 
sociale, îmbogățirea cunoștin
țelor (ceea ce nu echivalea
ză cu inteligența), crează po
sibilități infinit mai mari do 
aplicare de manifestare a 
zestrei ereditare.

Se poate spune că, la om. 

însușirile moștenite ereditar nu 
determină în mod direct ca
pacitățile sale psihice. Poten
tele individului nu se găsesc 
de-a dreptul în creierul său. 
Printre particularitățile biolo
gice ale speciei homo-sapiens. 
se înscria de pildă și predis
poziția spre însușirea limba
jului.

Dar limba „ca atare", pre
cum și mecanismele de reali
zare ale ei, nu sînt cuprinse 
în predispoziții morfologice. 
Un copil francez, adop'at de mic 
de părinți, spre exemplu, birma- 
nezl — deci dezvoltîndu-se 
în condițiile în care limba 
vorbită de cei din jurul lui 
se deosebește radical de cea 
vorbită de părinții săi adevă- 
rati și de strămoșii acestora, 
nu va întîmpina greutăți în 
procesul însușirii no'l limbi, 
ce de fapt nu este nouă pentru 
el Ca atare limbajul nu este 
conținut nemiilocit în creier, 
nu se transmite ereditar, ci 
se formează, ca și alte tră
sături ale psihicului uman, pe 
fondul predispozițiilor eredi
tare, morfologice, ca rezultat 
al influentei mediului social.

Zestrea ereditară reprezintă 
condiția absolut necesară a 
formării funcțiilor, a structurii 
conștiinței individului, dar nu 
este echivalentă cu aceasta.

Susținerea tezei potrivit că
reia în creierul individului nu 
se găsește depozitat cuantu
mul de cunoștințe înregistrat 
de dezvoltarea istorică a ci
vilizației umane nu semnifică 
o revenire Ia vechea teză — 
conștiința umană egal .tabula 
rasa*. In viziunea filozofiei 
marxiste. ereditarul, biologi
cul. nu este odus metafizic 
socialului, condițiilor în care 
acționează și evoluează indi
vidul.

Raportul dintre individ si 
lumea înconjurătoare, în li
mitele căruia se realizează u 
manizarea psihicului individu
lui, însușirea, „luarea în stă
pînire" a moștenirii generați
ilor anterioare, are un carac 
ter obiectiv, determinat de 
condițiile sociale, istorice 
concrete.

Ereditarul, predispoziția bio
logică. exprimă posibilitatea ; 
socialul, — transformarea a- 
cestei posibilități virtuale în 
realitate prin actualizarea 
funcției de reflectare proprie 
întregii materii.

Individul, aflat la interfe
rența dintre ereditar si so
cial, poate beneficia deopo
trivă de îmbunătățirea zestrei 
sale ereditare, printr-o anumi
tă dirijare a codului genetic, 
prin înlăturarea acțiunii gene
lor diferite etc„ cît mai ales 
de îmbunătățirea stării sale 
sociale.

Dezvoltarea științei contem
porane, ameliorarea „condiți
ei umane* sînt certitudini 
pentru ascensiunea pe scara 
prosperității a individului și 
a societății în general.

Ștefan Papaghiuc

interviu cu

prof. dr. docent 
MIHAI RĂVARUȚ

Rectorul Institutului „Ion 
lonescu de la Brad" din 

Iași
— Dunâ cîte sîntem infor

mați, s-a constituit în jude
țul Iași un Consiliu consulta
tiv agricol. Care sînt funcțiile 
acestuia ?

— Format din 59 de specia
liști în diferite ramuri a- 
gricole, din Institutul agrono
mic, Stațiunile de cercetări 
Podu Iloaiei și Copou — Iași, 
din partea Direcției Agricole 
județene și a Uniunii Coope
rativelor de producție, Con
siliul urmează să fie consul
tat în toate problemele mari 
privind agricultura județului 
iași. Trebuie să mai precizez 
că, pentru a sprijini direct 
producția. Institutul agrono
mic va îndruma, din toate 
punctele de vedere — agricol, 
viticol, zootehnic etc., — 14 
cooperative agricole de pro
ducție din județ și, răspun- 
zînd chemării lansate de In
stitutele de cercetări și pro
iectări din sectorul 7 al Mu
nicipiului București, va con
tinua să studieze pe teren un 
număr de 20 teme, printre 
care : „Combaterea eroziunii 
solului**, „Toleranța la salini- 
tate a unor soiuri de porumb**, 
„Mecanizarea lucrărilor solu
lui pe pante*1 etc .

— Aceasta presupune, pro
babil, și o diversitate a mo
dalităților de colaborare ștl- 
ințifică-producție.

— Da. Cu precizarea fap
tului că toate trebuie să aibă 
în vedere în mod clar efici
ența activității desfășurate, 
ceea ce, practic, nu se întîm- 
plă chiar întotdeauna. In pa
ranteză fie spus, sprijinul In
stitutului agronomic se ma
nifestă si oe alte căi decît 
cele amintite. De exemplu, 
cadre didactice predau la ^a- 
sa agronomului, înființăm 
cîmpuri experimentale în 
C.A.P.-uri ș.a. Aceste acțiuni 
vizează si alte județe. Insti
tutul nostru a înființat și un 
Cabinet de îndrumări tehn’ce 
pentru nrodnc*<e. r'sounzînd 
solicitărilor făcute atît direct, 
cît și în scris, pe cale de la

borator, de orientare teore
tică etc., toate acestea pen
tru a preîntîmpina erori pro
duse, cîteodată, atunci cînd 
s-au luat măsuri fără con
sultarea acelora care cunoș
teau în mod competent pro
blemele. Astfel, au fost des
țelenite terenuri sărăturoase 
și pante prea înclinate, s-au 
făcut greșeli în amplasarea 
unor culturi ș.a. Aș semna
la, apoi, o anume rezisten
tă din partea factorilor d<n 
producție de a-și însuși re
zultatele cercetării, iar pe de 
altă parte insuficienta fermi
tate a cercetătorului în reco
mandarea metodei, a rezulta
telor, la elaborarea cărora a 
lucrat ani de zile. Explica
ția constă în aceea că expe
rimentele sînt făcute uneori 
unilateral, fără participarea 
unor specialiști din domenii 
diferite, de unde verificarea 
incompletă a rezultatelor și 
reținerea în fața perspecti
vei de a le aplica la scara 
producției. Deci, — cercetări 
multilaterale și o strînsă co
laborare cu specialiștii din 
producție. Și o mai strînsă 
colaborare cu economiștii. 
Mai mult chiar, un accent 
deosebit în pregătirea spe
cialiștilor din agricultură și 
în latura economică. Fiind în 
cunoștință de cauză, cerce
tătorii n-ar mai utiliza meto
de costisitoare, nerentabile. 
Pentru că interesează mări
rea producției nu șl cu mă
rirea prețului de cost, ci 
dimpotrivă, cu micșorarea a- 
cestula !

De altfel, sugestiile ce vor 
fi oferite producției vor a- 
vea la oază, în viitor, stu
dii complexe, temeinice, pen
tru realizarea cărora s-a și 
trecut la primele etape ale 
unei bune organizări.

AL. COMAN

4e

La rubrica „Voci din pu
blic** a revistei „România 
Literară** nr. 4 '1969 un elev 
brăilean, Euaen Mortu, soli- 
citind redacției precizări cu 
privire la data nașterii lui 
Ion Creanoă, primește urmă
torul răspuns : „Problema c- 
devăratei date de naștere a 
lui Ion Creangă rămîne des
chisă. Soluția provizorie nu 
poate fi decît versiunea din 
unica autobiografie a lui 
Cre-nnă :

..Sunt născut la 1 martie 
1937 (pre<rupunem o eroare 
tipografică !) în satul Humu- 
lești, județul Neamțului, Pla
sa de Sus etc.**.

Se știe adagiul francez : 
„Numai provizoratul durea
ză**. S-ar putea să se ade
verească și în cazul nostru**.

Intr-adevăr, în nr. 5 și 6 
ale revistei, Vladimir Strei- 
nu vine cu o serie de pre
cizări în articolul „Ion Crean
gă — neam, familie, data de 
naștere**. Adică materialul e 
tocmai la obiect.

In afară de faptul că auto
rul trece vrea ușor peste 
cele susținute de Gh. Ungu- 
reanu (care e citat de alt
fel drept Gh. Mugureanu !) 
în volumul ..Ion Creangă — 
documente** (E P.L. — 1964) și 
care pledează pentru data de 
4 februarie 1842 pe baza unul 
act de mitrică aflat la Arhi
vele Statului Iași, el ajunge 
la următoarea concluzie:

„Vom spune așadar că fiul 
dinții al lui Ștefan și al 
Smarandei s-a născut poate 
la 2 martie 1837, dar mai si
gur la 10 iunie 1839**...

UN AUTOR-O CARTE
ETICA: OBLIGAȚIE SAU DATORIE?

Recent a apărut în Editura științifică volumul „Dat-r’a etică" 
de Ion Grlgoraș, carte de actualitate și de reală necesitate. Cu 
acest prilej, am solicitat autorului o convorbire, mai ales că unele 
din problemele abordate în acest vo'um au fost dezbătute de 
d-sa., anterior, în paginile revistei noastre.

— Ideea de plecare a cărții dv. ?
— Cercetînd categoriile de bază ale problemei libertății mo

rale, am sesizat unele puncte Ce vedere diferite în literatura 
clasică filosofică, dar mai ales în cea contemporană. In esență. 
e vorba de categoriile necesității morale și de formele ei de rea
lizare prin valorile morale. Pornind de la imperativul kantian, 
expresia necesității morale ar fi datoria.

Opus unui asemenea punct de vedere mi se pare a fi acela 
al lui J. M. Guyau, care înclină spre construirea unui sistem de 
morală, fără datorie și fără sancțiuni.

Poziția lui Kant este reluată într-o formă nouă, dar păstrînd 
esența doctrinei kantiene, și de unii autori marxiști, pentru care 
necesitatea în morală ia forma obligației. Cu unii dintre ei. ca 
A. Cer ni na (Leningrad) sau E. Farkaș (Budapesta) am avut prilejul 
să discut personal.

— Ce-și propune lucrarea dv. ?
— Am impresia că ambele concepții sînt unilaterale, pentru că 

se confundă una din caracteristicile fundamentale ale necesității 
morale cu multiplele expresii valorice pe care le îmbracă această 
necesitate morală (binele, dreptatea, cinstea, onoarea etc ), în ra
port cu care, de fapt, datoria apare ca mijloc în vederea rea
lizării scopului.

In cartea mea, un loc deosebit îl ocupă analiza conceptului 
de datorie și a celui de obligație, termeni care — după părerea 
mea — nu se identifică total, cum ar părea la prima ‘mpresie. 
Această deosebire mi-a permis să consider cele două categorii nu 
numai prin diferențierea moralei și a dreptului, ci și prin dife
rențierile pe care le facem între datorie și obligație în planul 
moralității. Astfel, obligativitatea e o exigență din partea socie- 
■ățti pe cînd datoria include acest moment, dar e ceva mai mult, 
întrucît ea completează obligația Cu conștiința angajamentului 
propriu.

— Investigarea dv. va merge mai departe ?
— O problemă cheie a eticii noi și care mă preocupă în mod 

deosebit e teoria valorilor scop a categoriilor bine și rău. Să 
nu rămînem numai la teoria mijloacelor de realizare a valorilor 
morale (care în esență sînt valori-scop) ci să tindem spre lă
murirea conținutului însuși al lor. Cu alte cuvinte, să știm exact 
pentru ce milităm.

Rep.

Ir. dialogul ..Kriton", Platon considera că datoria supremă 
.-rsti modelarea conduitei umane conform unor cerințe

ideale. Numai acela care practică dreptatea, evitând nedreptatea, 
.- realizează In mod liber datoria sa. Omul drept este fericit, 

sar cd nedrept nefericit — ideea centrală din dialogul „Republica".
I-jă simpla cunoaștere a ceea ce este drept sau nedrept, bun 

- - - etc., r : poate constitui, așa cum au crezut Socrate și 
. condiția suficientă a realizării conduitei morale perfecte.

De aceea, Aristotel va introduce demonstrația logică a dato
riei morale. El va restrlnge libertatea convingerii morale in înde
plinirea datoriei la demonstrarea certitudinii și adevărului aces
teia. Certitudinea logică îmi dictează o îndatorire sau alta. „A 
trăi conform naturii", principiul central al eticii stoiciene oferă — 
după părerea Iul I. Grigoraș — valențele esențiale ale aceste: 
concepții asupra datoriei morale. Voința inflexibilă care se auto- 
determină este o componentă esențială a datoriei mo: ale ; se 
anticipează astfel, într-un anume sens, rigorismul Imperativului 
categoric kantian.

Considerînd voința divină ca Izvor al determinării voinței uma
ne și a îndatoririlor omului, etica creștină anulează complet orice 
efect al realizării datoriei. Omul nu este liber să accepte sau să 
refuze împlinirea datoriilor sale. El este sclavul îngenunchiat al 
unui temut șl necruțător basileus care din străfundurile palatu
lui său universal conduce și hotărăște totul. Omul nu poate nimic 
prin el însuși.

Anallzînd specificul și însemnătatea concepțiilor etice ale ma- 
terialiștilor francezi din secolul al XVIII-lea, autorul respinge 
acuzațiile de relativism și subiectivism, egoism și utilitarism aduse 
doctrinei acestor gînditori, de către adversarii lor idealiști.

In cercetarea doctrinei morale kantiene, profesorul I. Grigoraș 
se dovedește un bun cunoscător al problematicii atît de dificile 
și complexe a eticii lui Kant. Analiza sistematică a principalelor 
semnificații ale principiului imperativului categoric reține înde
lung atenția autorului. Considerînd empiricul și sensibilul ca su’-- 
se ale viciului și imoralității, Kant a exclus acești factori din 
sfera moralei.

Considerînd că apriorismul este elementul caduc și dogma t c 
al concepției kantiene, autorul subliniază elementele viabile ale 
acestei teorii asupra datoriei: raționalismul rolul voinței, idealita
tea morală etc.

De altfel, preocuparea principală a autorului nu este aceea 
de a oferi o definiție a datoriei morale, cît aceea do a dervsini 
complicatele sensuri și semnificații ale acestei categorii morale, 
determinările ei social-istorice, precum și eficiența ei ca instru
ment de realizare a valorilor sociale, în deosebi în societatea 
socialistă. In complicata dialectică a particularului și a genera
lului, datoriile se nasc, în planul societății, ca obligații Atîta 
timp cît nu este înțeleasă necesitatea generalității, datoria păs
trează caracterul constrîngător și exterior al obligației. Acest 
moment este depășit însă în planul moralității, unde apare con
vingerea liberă, sentimentul datoriei interioare pe care individul 
și-l impune singur.

Datoria morală nu este însă un scop în sine. Valoarea ei vine 
de acolo că este subordonată binelui moral. Nu datorie de dragul 
datoriei, așa cum înțelegea Kant, ci datorie ca mijloc spre un 
scop superior, spre bine și fericire.

In morala noastră socialistă, datoria este un mijloc de realizare 
a unor obiective economice social-culturale. precum și al valorilor 
morale. îndeplinirea datoriilor față de societatea socialistă este 
criteriul principal în promovarea la locurile de muncă. Scara 
valorilor sociale este ridicată pe aceea a valorilor morale.

Meditația profundă asupra problematicii sistemelor etice celor 
mai diverse, judecata severă, conferă acestei cărți acuratețe și în 
același timp, interes. Cititorul este stimulat pe neobservate într-o 
discuție din ce în ce mai apropiată, la un schimb de opinii despre 
om, despre valoarea acestuia, despre frumusețea morală și dem
nitatea umană.

C. Marin
Afiș de SIKKER HANSEN .until dintre pionierii graficii 

publicitare daneze.
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OPERAȚIA
schiță de VICTOR SLAVKIN (U.R.S.S.)

Am intrat Ia redactor.
— „Bună ziua".
— „Bună ziua", bombăni 

redactorul.
— „Am adus niște versuri", 

zic eu grav.
— „Lăsați manuscrisul la 

secretară".
— „Imposibil, mîine trebuie 

să merg la lucru".
— „Și ? Lăsați manuscrisul 

și duceți-vă liniștit la lucru".
— „Vedeți, chestiunea este 

că manuscrisul sînt eu".
— „Dumneavoastră ?“.
— „Da. M-am ambalat in 

mișcarea pentru economisirea 
hîrtiei și de atunci scriu 
versuri pe mine. Le-am tatuat 
pe corp".

— „Și acum ce doriți
— „Vreau să vă uitați la 

ele și, dacă este posibil, să 
le tipăriți în revista d-voas- 
tră".

— „Dezbrăcați-vă”, zise re
dactorul și își suflecă mî- 
necile.

M-am dezbrăcat.
Redactorul mă citi de cî- 

teva ori.
— „Nu-s proaste versurile", 

zise. „Dar în forma asta nu 
pot fi tipărite".

— „Desigur", aprob eu. 
„Nu puteți desigur, publica 
fotografia unui bărbat dez
brăcat. Va trebui ca versu
rile să fie transcrise pe o 
hîrtie normală".

— „Nu m-ați înțeles. Nu 
vorbesc de formă ci de con
ținut. Mă deranjează, întru- 
cîtva, astea două rînduri de 
pe burtă. Trebuie eliminate".

— Bine, dar mie mi s-au 
părut a fi cele mai bune. 
Ar fi dureros pentru mine...".

— „Dar credeți că pe Go
gol nu l-a durut cind și-a ars 
volumul doi al „Sufletelor 
moarte?".

— „Gogol a ars hîrtie, iar 
eu trebuie să răzuiesc pro
priu-mi corp. Și tocmai în 
locul cel mai dureros".

— „Liniștiți-vă", spuse re
dactorul. „Ați încăput pe 
mîini bune. Eliminarea tatu
ajului este a doua mea spe
cialitate. Ca să zic așa, ma
nie. Uitați-vă la mina mea 
dreaptă. E curată lună. Și 
pînă nu demult era scris pe 
ea : N-am să te uit niciodată, 
dragă mamă. Singur m-am 
detatuat, cu mina stingă. 
Și acum, la lucru".

Redactorul luă scalpelul. 
După o ușoară operație, pe 
locul celor două versuri ră
maseră numai cîteva cica
trice.

— „Așa, acum e mai bi
ne", spuse redactorul și mă 
citi din nou. „A durut ?".

— „Da" .recunosc eu.
— „Neobișnuința. Cind o 

să vă obișnuiți o să vă tă- 
iați singur la fel de îndemi- 
natic cum o fac eu".

— „Bine, dar acum e în or
dine ?“.

— „Pentru mine da. Duce
ți-vă mai departe, la șeful 
rubricii".

Șeful rubricii ședea la o 
masă mare, acoperită cu un 
cearșaf alb.

— „Intindeți-vă", zise el. 
M-am intins pe masă.
— „Trebuie să ștergem to

tul de pe piciorul sting", își 
strigă el diagnosticul.

— „Bine, dar atunci picio
rul drept va fi în plus", o- 
biectez eu ..

— „Sincer să-ți spun, ti
nere, și pe mine mă deran
jează piciorul drept. Restul 
ar putea rămîne dacă ai 
scrie sfîrșitul ăsta...!".

Șeful rubricii începu să 
mă înțepe repede cu un ac. 
Mă zvîrcoleam de o durere 
neomenească.

— „Ceea ce faceți este 
groaznic !“, am strigat. „Eu 
nu vreau un astfel de sfîrșit".

— „Nu-i nimic, nu-i nimic. 
Nimeni n-a murit încă din 
cauza asta".

— „Repede, puneți punct 
odată", cerșii eu.

Șeful rubricii căzu pe gîn- 
duri.

— „Nu, acum în mod nor
mal trebuie trei puncte", 
spuse și mă înțepă de trei 
ori cu acul.

— „Ei, acum e mai bine ?*. 
zise cind m-am deșteptat

— „Mai rău", răsuflai eu.
— „Ridică-te, tinere. Tre

buie să mergi la redactorul- 
șef*.

— „Nu pot merge...".
La redactorul-șef m-au 

dus pe targă. Stătea intr-un 
loc luminat, într-un halat alb 
și avea în mîini mănuși de 
cauciuc. Lîngă el stătea se
cretara, de asemenea, în alb. 
M-au așezat. Redactorul-șef 
se aplecă asupra mea. Co
mandă scurt :

— „Scalpelul. Camfor. A- 
grafe".

Cînd, după 14 zile, mi-au 
dat drumul din redacție, pa
lid și tras la față, redacto
rul-șef îmi strînse puternic 
mina bandajată și spuse :

— „Ești un poet slab. N-ai 
rezistat...". Dacă pot să-ți 
dau un sfat, data viitoare' 
să scrii pe hîrtie. Hîrtia su
portă orice".

Traducere : N. NÎCOară

aforisme
• .In fiecare dimineață mă trezesc ca moștenitor al 

tronului și mor in fiecare seară ca bufon ai regelui'.
• .Trăia o viată dublă ca să poată (în caz de nevoie) 

să cadă de două ori pentru patrie'.
• „Cind intr-o insulă pustie se întilnesc doi bufoni 

regești ,unul dintre ei trebuie să devină rege".
• „Odată, cînd am plecat în viitor, am mers atît de 

departe, că am a)uns la începutul trecutului'.
• .Pleonasmul — striptease pe o plajă goală".
• „Oamenii nemuritori au de obicei cele mai mari 

pietre funerare".
• „in spafiul dintre dorințele noastre și posibilități, 

construim aeroporturi".
• .Cînd Dumnezeu șuieră de complexe de inferioritate 

devine ateu".
• „Pesimistul ■— un individ care se teme și de un ca

nibal sătul".
• „Dorm în mine un tigru și o porumbi/ă. Și, întot

deauna, porumbifa înghite tigrul".

MILOVAN IUC (Iugoslavia)

CORESPONDENȚĂ DIN PARIS •
In timp ce în fiecare sîmbătă și duminică, la Grand Pa

lais compania teatrală a lui Bernard Wenzel prezintă un spec
tacol Baudelaire te 4 tablouri, pe un fond muzical de Beetho
ven, Weber și Wagner, în Le Petit Palais, situat pe malurile 
Senei, între Place de la Concorde și Avenue des Champs Ely- 
săes unde se află Le Musee des Beaux-Arts de la Ville de 
Paris, a fost deschisă o mare expoziție Baudelaire.

Expoziția nu are un simplu caracter istorico-literar. Char
les Baudelaire nu interesează numai ca un mare poet al sen
sibilității moderne, cel care a înțeles „limbajul florilor și al 
lucrurilor mute" și care a stabilit corespondențe între lumea 
materială și cea spirituală. Traducătorul și comentatorul lui 
Egdar Poe, criticul literar, criticul de artă și criticul muzical, 
desenatorul, .ziaristul, polemistul, participantul la viata publică, 
mai ales în zilele lui iunie 1848, prietenul și corespondentul 
lui Victor Hugo, Sainte-Beuve, Gustave Flaubert, George Sand, 
Th. Gautier, Delacroix sau Wagner — aceste multiple fațete 
ale omului și artistului Baudelaire sînt ilustrate în cele 13 
săli ale expoziției de la Petit Palais.

Studiile întreprinse în 1957 (la centenarul apariției volu
mului Les Fleurs du mal și al celebrului proces care a urmat) 
și mai ales în 1967, au reafirmat rolul acestei complexe per
sonalități în mișcarea artistică a secolului al XIX-lea. Baude
laire, care continuă cu succes seria saloanelor publicate cu un 
secol înainte de Diderot, este creatorul acelei critici care, 
după propriile lui cuvinte, trebuie să fie „amuzantă și poe
tică", „parțială, pasionată și politică" și care se opune „pre
judecăților confraților", „criticii reci și algebrice".

Documentele și fotografiile de familie, revistele și ziarele 
în care Baudelaire a publicat articole, traduceri, nuvele, chiar 
diversele ediții ale operelor lui Baudelaire (dintre care se 
remarcă în special edițiile critice ale lui Jacaues Crepet) sau 
corespondența poetului, ocupă un loc relativ restrîns. Expoziția 
Baudelaire este, în primul rînd, o mare expozi ie de pictură. 
Ea reunește, alături de litografii și caricaturi de epocă, Dau
mier, Gavarni, Henri Monnier), alături de desene sau portrete 
ale lui Baudelaire, — tablouri celebre de la Louvre, de la Mu
zeul de artă impresionistă, de la Washington și British Muse
um, de la Montpellier sau Bruxelles, de la Biblioteca Națională

EXPOZIȚIA BAUDELAIRE
T

sau din colecții particulare. Pînzele lui David, Greuze, Dela
croix, Ingres, Millet, Corot, Courbet, Manet,C. Guys, Faulin Latour, 
sculpturile lui Pradier sau Clesinger, grupate după titlurile vo
lumelor sau articolelor lui Baudelaire (Salon de 1845, Salon 
de 1846, Salon de 1848, Salon de 1859, L’Exposition univer
selie de 1855) sînt întovărășite de fraze sugestive ale poetului 
care spunea: „Cronica unui tablou ar putea fi un sonet sau 
o elegie".

Impresionează în mod deosebit sala nr. 9 (Les Phares), îm
brăcată în negru și cufundată în întuneric, în care, doar într- 
un îngust culoar, sînt proiectate lumini pe 8 reproduceri, ilus
trate de Cîte o strofă din cunoscuta poezie baudelariană caro 
celebrează pe Leonardo da Vinci, Rembrandt, Goya, Michelan
gelo, P. Puget, Watteau, Delacroix și Rubens.

Trei mari nume de pictori rămîn strîns legate de cristali
zarea concepției estetice a criticului de artă: Courbert (sala 
„Puisque realisme il y a.... "), Manet (ultimele săli, reprezen-
tînd sfîrșitul vieții lui Baudelaire) și în special Delacroix, „șe
ful școlii moderne", maestrul recunoscut al tinereții poetului, 
care a vrut să devină un Delacroix al poeziei. Pentru Baude
laire, Delacroix este o culme a romantismului, „expresia cea 
mai recentă și mai actuală a frumosului". Prin „intimitatea, spi
ritualitatea. culoarea, aspirația sa spre infinit", pictorul roman
tic, ca și Edgar Allan Poe în literatură sau Richard Wagner în 
muzică, l-a ajutat pe poet să găsească sensul noului, al mo
dernului.

Charles Baudelaire rămîne mai ales un mare poet, atît în 
operele sale literare, cit și în cele critice. „Toți marii poeți 
devin în mod natural, în mod fatal niște critici", și e imposibil 
ca un poet să nu conțină un critic", notează el în 
Richard Wagner et Tannhăuser ă Paris.

Prin varietatea și bogăția documentelor și pînzelor prezen
tate, expoziția Baudelaire de la Petit Palais oferă tocmai a- 
cea.stă imagine completă a creatorului și criticului, a aceluia 
care, așa cum spunea Victor Hugo, a adus „un fior nou" în 
poezia și arta modernă.

Paris, februarie 1969

Anca Măgureanu
Panou de MARIAN POGANCIC (Iugoslavia)
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In drum spre România, orice 
furiși își imaginează popa
suri, cit mai plăcute, în capi
tală, în reconfortantele sta
țiuni de munte și, fără îndo
ială, pe litoral. Majoritatea 
turiștilor cehoslovaci vizitea
ză Bucureștiul, uneori se a- 
bat pe ispititoarea rută tran
silvăneană Oradea—Cluj—Si
biu—Brașov și, inspirînd aer 
montan, coboară spre Con
stanta, refugiul cel mai obiș
nuit, căci nostalgia mării e 
resim(ită îndeosebi de acei ce 
n-o au în fora lor.

Fiindcă am avut bucuria de 
a poposi în Moldova acestei 
minunate (ări, e firesc să-mi 
pun întrebarea de ce nordul 
României, regiune atît de a- 
tractivă, pentru curiozitatea 
și sensibilitatea turistului, ră
mîne, uneori, în afara itine- 
tăriilor turistice obișnuite ?

Am vizitat, cu ani în urmă, 
lașul și mînăstirile ce fac po
doaba Moldovei — Sucevifa, 
Moldovifa, Voronej, Humor

s.a. !•— .rămînînd sincer e- 
moționată de tot ceea ce am 
văzut. lașul, centru cultural 
remarcabil, respiră o impre
sionantă, pătrunzătoaie at
mosferă de vechime, de tra
diție transmisă și păstrată cu 
sfințenie. Viata pare a trece 
cu mai pujin zgomot, oamenii 
sînt mai aproape de istoric, 
natura îfi prilejuiește răga
zuri pline de poezie. Feiui lui 
Eminescu, bojdeuca lui fon 
Creangă, casa memotială Sa- 
doveanu, străzile și casele 
ce-au găzduit oameni de sea
mă ai culturii și științei ro
mânești, toate acestea te a- 
jută să-fi descoperi și să-fi 
cultivi sensibilitatea. Monu
mentala biserică Trei Ierarhi, 
veritabilă bijuterie arhitectu
rală, mînăstirea Golia, Mitro
polia, Palatul Culturii, statuia 
ecvestră a domnitorului Ștefan 
cel Mare, oferă tot atîtea 
prilejuri de meditație și e- 
mo(ii autentice. Iar arhitecto
nica nouă, vioi ritmată, tinde

să se îngemăneze fericit cu 
monumentalitatea vechilor 
clădiri. Interpâtrunderea vechi- 
nou nu-i răpește lașului far
mecul particular ce vine toc
mai din patina întreținută cu 
evlavie, de istorie netulbu
rată.

Să vă vorbesc și despre oa
menii pe care i-am întîlnit ? 
Pretutindeni ,în ambianta u- 
niversitară, în redacțiile re
vistelor ieșene, în mediul ar
tistic al Teatrului National, 
m-am bucurat de traditional a 
ospitalitate moldovenească. 
M-am simfit atît de bine ală
turi de toți cei pe care i-am 
cunoscut...! Vie(ii mele inte
rioare i-au adăugat idei și 
sentimente pentru care le 
mulfumesc în aceste fugare 
rînduri.

Părăsesc Moldova pariind în 
suflet amintirea unor .oameni 
și locuri" deosebite.

JITKA LUKESOV A 
(ziaristă, Cehoslovacia)

săptămînal politic, social, cultural
f Colegiul de redacție:

Al. ANDRIE5CU. N. JARBU iredoc- ' 
tor șef adj.), CONST. ClOPRAGA ci 

, (director), ION CREANGĂ. Al. DIMA, ■ J 
• IIIE GRĂMADĂ. DAN HATMANU, 

■MIRCEA RADU IACOBANI secretar 
general de redacție!, GAVRIl FA
TE, GEORGE IESNEA, P. MllCOME- j 
TE, CR. SIM1ONESCU, ACHIM STOIA, I 
CORNELIU STURZU. (redactor șef 

"i adj.), CORNELIU ȘTEFAN ACHE (re
dactor șef adj.), NICOIAE ȚaȚOMiR.

Prexentore grafică 
VAIER MITRU

Tiparul : întreprinderea Poligrafică lași - str. V. Alecsandri, nr. 6 Redacția șl administrația: Iași — Palatul Culturii — telefoane: 15877—lo847


