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ADUCEȚI 
FLORI..

Aduceți flori mamei, aduce- 
fi-i soției sau logodnicei, în
tăreați de floare brațele su
rorilor, ale fiicelor și iubite
lor I Primele flori, mărturiile 
dinții ale naturii în înnoire, 
le datorăm femeii — în no
bila ei idealitate, abstractă 
și concretă în același timp. 
Nu l, oare, feminitatea o ab
stracțiune mereu concretiza
tă ? Să uităm, astăzi, ironiile 
gratuite ale misoginilor și a- 
le cinicilor. Ei nu fac, de alt

fel, decît să accentueze prin 
prin contrast, imaginea pozi
tivă a feminității. Chirițeie, 
Zoițicele, Acrivițele nu re
prezintă decît o alterare a 
chipului luminos, o triviali
zare a relațiilor omenești, 
așadar excepții.

Legenda spune că femeia, 
mușcînd prima din mărul cu
noașterii, a deschis calea stră
daniilor creatoare ale omului. 
Pămînteștile strădanii inseam- 
nă munca, înseamnă istoria, 
înseamnă trecerea la homo 
faber și, de aici, la homo 
sapiens.

Astăzi, recunosclnd meri
tele femeii, nu uităm ca isto
ria a menținut-o, milenii după 
milenii, in umbră și — ca 

o moștenire a vechilor orîn- 
duieli — în fața revendică
rilor sociale ale femeilor, 
accentuate în pr.ma jumătate 
a secolului nostru, ne-am în
vățat — destui băibați și 
chiar multe femei — ne-am 
învățat să zîmbim cu indul
gență. Se zice că viața 
dernă, profesiunile, moda ar 
ii afectat feminitatea, ar ti 
sfîșiat vălul de mister care 
înconjura femeia. Așa să fie 
oare ? Istoria cea mai recen
tă ne încredințează, insă, de 
un asemenea devotament și 
de o asemnea tenacitate a 
fostului așa-zis .sex slab*. In 
stare să-i impresioneze și P" 
s-eptici. Să aducem pilde f 
Altădată se folosea drect ar
gument geniul Măriei Curie. 

ascuțimea de spirit a d-nei de 
Stael, eroismul Anei lpates- 
cu ori al Ecaterinei Teodo- 
roiu. Credem că pentru cD-x:a 
noastră, argumentele nomi
nale ar ii insuiiciente. Exis
tă argumente statistice. A- 
vind în același timp, certitu
dinea că feminitatea, ca de
licatețe și căldură a senti
mentelor. ca discreție si sua
vitate, n-a dispărut. Nici nu 
as. ea cum. pentru că e vorba 
de un ce care tire de men
țiunea căminului și a mater
nității. deci stăruie intr-o zo
nă a permanențelor sufletești 
Feminitatea, prin ceea ce re
prezintă ca valoare umană și 
socială trebuie. însă. înțelea
să. aflată, cultivată, respec
tată.

Surîsul enigmatic al Gio- 
condei, serafismul Beatricei 
cîntate de Danie, atracția pe- 
trarchienei Laura, exultanta 
Cezarei lui Eminescu și de 
aici, la Adela Iui G. ibrăi- 
leanu, la Otilia lui G. Căli- 
nescu și la Lina lui T. Ar- 
ghezi, toate exprimă "Țațele 
sau cel puțin virtualități de 
necontestat. In doze diferite, 
cu o funcționalitate și mai 
complexă, aceste calități sînt 
astăzi împletite în personali
tatea femeii pe care nici urs 
Meșter Mano’e nu ar mai a- 
șeza-o la temelia zidului

Corespunzător situației pe 
care, părtașă a bucuriilor și 
tristeților dar și a creației 
bărbatului, femeia a doblndi- 
t-o în societatea contempora

nă, ne-am deprins să-i oma
giem munca, priceperea, de
votamentul, o zi în fiecare 
an. O zi — menită a crea 
reflexul permanentei. A com
portării pline de respect, de 
îngăduință și de afecțiune, 
chiar și în zilele necodificate 
Special penfFu aceasta. Căci 
tocmai asemenea relații sînt 
necesare în condițiile actuale 
de viată. Ele exprimă, în ma
re măsură, gradul unei ci
vilizații, și mai mult: profi
lul spiritual al epocii. Pto- 
priul nostru profil sipirilual, 
pe care-1 dorim cît mai ferit 
de spini și de pustiire. De 
aceea, aduceți flori. Oricînd. 
T otdeauna.

CRONICA

CU PRIVIRE LA CONCEPTUL DE

OM DE ȘTIINȚĂ
Propunîndu-mi să încerc 

clarificarea unor aspecte ale 
conceptului de om de știință 
așa cum îl înțelegem astăzi, 
aș dori ca, prin abatere de 
la canoane, să evit a pleca 
de la o definiție riguroasă a 
științei. Reluînd o veche glu
mă referitoare la esența fi
zicii. aș spune și eu că ști
ința este ceea ce toată lu
mea știe că este, iar omul 
de știință nu-i altceva decît 
un om care încearcă, con
știent și nemijlocit, să adu
că în cîinpul cunoașterii ceva 
nou: un fapt, o lege, o ex
plicație, o posibilitate sau o 
metodă. Am spus că el în
cearcă pentru că în iapt 
multi oameni de știință, cu 
toată pregătirea si eforturile 
lor. nu reușesc să descopere 
sau să creeze ceva realmen
te nou. Acest insucces nu le 
retrage calitatea de om de 
știință, ci doar pe aceea de 
creator în știință.

După cum se vede, dintre 
toti termenii care ne stau 
la dispoziție în limba româ
nă am preferat gruparea 
..om de știintă* si nu sub
stantive ca savant. învățat, 
cercetător etc., deoarece ea 
retine și subliniază explicit 
faptul că e vorba înainte de 
toate de un om. Sublinierea 
îmi pare importantă în vre
mea noastră în care, sub 
presiunea rolului mai mare 
decît oricînd pe care-1 joacă 
tn menținerea și dezvoltarea 
civilizației, știinta este hipo«- 
taziată, transformată într-o 
abstracție activă prin ea în
săși. uitîndu-se că ea există 
si progresează numai prin 
oamenii de știintă. In spe
cial, din punctul de voder" 
a] o"mlni și mai precis al 
individului care crează și 
poartă pe umerii săi abstrac
ții atît de vaste îneît îl fac 
oe el însuși disparent — în 
special din rninetul acesta d« 
vedere aș încerca să explo
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rez conceptul actual de ou» 
de știintă.

Evident, epoca noastră, în 
care numărul de oameni do 
stiintă a atins valori uluitoa
re, nu putea să ignore corn 
plet personalitatea umană » 
celor care poartă știinta vea
cului și o fac feă înainteze. 
In ultimii 15—20 ani s-a în
firipat chiar o nouă ramură 
a psihologiei — psihologia o- 
mului de știintă, pe care 
relativ recent Rene Leclerq o 
orezintă sintetic în cartea sa 
„Trăite de la methode scien- 
tiiique*. Leclerq, care este 
chimist, pare a acorda el în
suși o mare valoare încercă
rilor care se fac de a de
termina profilul mental al o- 
raului de știintă și de a pă
trunde în mecanismul psiho
logic și eiditic al creației 
științifice. După Leclerq, pro
filul mental al unui om dc 
știintă poate fi definit cu a- 
jutorul unui grafic în. care 
tn ordonată se iau anumite 
atribute intelectuale : cîmpul 
de cunoștințe (definit prin în
tindere, varietate și profunzi
me) ; caracterul vizual, audi
tiv sau numeric al cîmpuiui 
conștiinței j bogăția asocia
ției ; calitățile atenției; jude
cata și altele — iar tn ab
scisă se notează de Ia 1 la 
10 valorile acestor atribute. 
Deși personal sînt un entu
ziast al alqoritmizării funcți
unilor spirituale și am con
vingerea că se vor face cu 
vremea progrese spectaculoa
se în această direcție, mi s»* 
pare totuși prematură încer
carea de a defini prin grafi
ce profilul mental al unui 
savant și nu văd, întrucît 
mentionînd ca un caracter 
specific și necesar al unui 
om de știință, dinamismul 
creator, ar clarifica în vreo 
măsură oarecare lucrurile. Și 
mai ciudată este, după mine, 
încercarea de a măsura cu o 
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scală de la 1 la 10, diferi
tele grade de dinamism crea
tor. Pe cît știu, pînă astăzi 
nu există alt test pentru di
namismul creator decît crea
ția însăși.

Despre profilul mental a) 
unul anumit om de știință 
și mai ales după ce s-a do
vedit că este un om de ști
ință, cred că șe poate vorb' 
dar și această’ numai înti-o 
accepțiune calitativă, mai 
exact în sensul portretelor 
spirituale pe care, de atîtea 
ori, discipolii le-au făcut ma
rilor maeștri.

Dar nu aș dori să mă an
gajez prea departe în disl 
cutarea profilului mental al 
Omului de știință: pe lingă 
penuria actuală de informații 
asupra mecanismului psiholo
gic al creației științifice ple
dează împotrivă și faptul im
portant că oamenii de știință 
sînt de diferite nivele crea
toare și că însăși ierarhia 
făcută pe baza supremelor 
date obiective — adică pro
ducția lor științifică — - este 
afectată de un mare grad de 
nesiguranță, cu excepția, pro
babil, a pozițiilor de v'rf, 
pentru care numărul concu- 
rentilor posibili este foarte 
redus.

Convingerea mea intimă 
este, dealtfel, că încercarea 
de a defini un om de știință 
numai pe baza însușirilor 
sale intelectuale, respectiv a 
profilului mental, este erona
tă. Edmond Goblot în faimo
sul său Trăite de logique a 
pus în lumină cu o vigoare 
încă neegalată, pe un fond 
de idei cartezian, faptul că 
omul de știintă obișnuit se 
înalță nu atît pe temelia u- 
nor aptitudini intelectuale 
excepționale — aptitudini ca-

Prof. dr. Ion Curievici
(urmare în pag. 10)
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PRfMIILf REVISTEI „IAȘULLIHRÂR“ (1968)
POATE...

M-am intîlnit pe stradă cu un ins și, deși strada 
era largă, deși am cântat să-i ocolesc, el s-a ciocnit 
de mine, m-a luat de guler și m-a izbit de zid, conti- 
nuîndu-și apoi mersul grav. Iși purta umbrela ca pe o 
spadă și servieta ca pe Însemnele unui imperiu. Doam
ne, și ce maxilare avea, cum ii mai jucau mușchii pe 
sub piele și cum mă priveau ochii aceia de pește mort I 
Imbrîncea în dreapta și în stingă, împungea cu umbre
la, lovea cu servieta, și toți erau zvirliți din calea iui. 
Ii priveam mersul grav și, masîndu-mi obrazul lovit, 
blestemam clipa cînd m-am hotărî! să ies pe stradă, 
tocmai pe această stradă, pe aici, pe unde trece el. 
Cum de-am uitat că acesta este culoarul lui, că aici au 
acces numai unii pe care el îi preferă, cei care îi lus
truiesc în fiecare zi minerul umbrelei și pantolii, cei 
care cred în marea descoperire, sau marea capodoperă 
pe care insul o poartă in servietă ?..

— Lasă, domnule, numai pe ăștia îi vezi 1
A venit mereu la mine, cu zimbetul lui, cu vorbele 

lui irezistibile și, deși am avut mereu senzația că un 
gîndac de bucătărie îmi lunecă pe obraz, am stat ne
mișcat și, ascultîndu-1, i-am dat dreptate, l-am crezut 
De cîteva ori și-a desiăcut cămașa să-mi arate cit de 
violent ii bate inima fată de frumusețe și de omenie 
După fiecare idee pe care o exprima fără nici un fel 
de echivoc, îmi întindea mina și, n-aveam încotro, îi 
strîngeam palma jilavă. Cum dc-am uitat că insul aces
ta m-ar fi putut imediat înjura dacă aș ii refuzat să-i 
mai întind o dată mina, că mi s-ar fi putut agăța de 
picioare ca să mă dea jos, că mi-ar fi putut sări în 
spate să mă călărească, sau nu s-ar fi sfiit să se așeze 
Capră in horoi, numai ta Să mă vadă și pe mine căzni, 
mînjit? Cum ar fi mai ris, cum și-ar li frecai palmele de 
mulțumire! A plecat bolborosind niște înjurături cum
plite, lăsindu-mi pe obraz doar mirosul acela de gîndac 
de bucătărie care s-a plimbat în voie Cit l-am ascultat..

— Numai pe ăștia îi vezi, domnule?
N-aș putea spune cînd și cum a învățat, dar cred 

că s-a exersat îndelung ca să ajungă la o asemenea 
performantă. Acum nu trece o săptămînă ca să nu 
expedieze vreo reclamatie. Absolvind facultatea și fiind 
nemulțumit de repartiție, și-a reclamat '-— în ordine al
fabetică — toți colegii care, după el, n-au ce căuta in 
posturile ce li s-au oferit. Probabil de aici a început 
totul. O energie enormă se irosește înnegrind hîrtia cu 
venin. Din cînd în cînd se îngrijește și de el: ici și 
colo, sînt expediate memorii ample, in care iși apreciază 
pârinfii, copilăria, lupta lui cu nu știu care forje potriv
nice etc. Probabil că este chinuitor să ajungi la o ase
menea performantă. Chipul lui mă contrazice ori de cite 
ori îl întîlr.esc : un obraz rotund, bine dispus, fără nici 
o cută în plus decît cele pe care i le știam. Doar pe
tele vineții din jurul ochilor ar putea să...

— lasă, domnule, mai vezi-i și pe alții I
îmi amintesc ce blind era fiul unui profesor, colegul 

meu de liceu. Si cit de blind îmi părea profesorul, tatăl 
lui și cum ascultam uneori amîndoi sfaturile despre pru
denta. echilibrul și măsură omenească, dar mai ales 
despre irajionalitatea constringerii elevului prin bătaie 
II ascultam vrăjit, numai fiul lui devenea palid și mii- 
nile îi tremurau. Intr-o noapte vecinii l-au scos pe co
legul meu snopit din miinile iui taică-său. Și totuși 
profesorul tată a continuat să șe arate și la școală blind, 
a continuat și părerea că „X este cel mai ponderat 
și, nu ar fi in stare să omoare o muscă”. Acasă 
însă, fată de copilul lui, devenea cel adevărat...

— Lasă, domnule, n-ai să-i. schimbi dumneata I
O tînără ziaristă îmi povestea : Mă trezesc cite o 

dată noaptea cu o teamă cumplită pe care nu mi-o pot 
explica. Atunci aprind lumina, deschid ferestrele și pri
vesc peste oraș. Stau undeva sus, tocmai la ultimul etaj 
a unui bloc-turn. In clipele acelea mă întreb : uite, tră
iesc într-o societate care a rupt schemele privilegiilor 
ereditare — ca să mă exprim așa — care pe mine, cel 
pufin pe mine, m-a adus unde altfel ar fi fost cu sigu
ranță imposibil și orașul este liniștit, oamenii se odih
nesc ca mîine să poată umple străzile și tramvaiele și 
fabricile și instituțiile, totul este sigur, firesc, atunci de 
ce îmi este frică ?... Tocmai în asemenea momente, îmi 
vin în minte tot ielul de întîmplări. Intr-o noapte m-a 
chinuit imaginea unei femei pe care o văzusem la spi
tal, după ce fusese salvată : încercase să se sinucidă. 
Am întrebat-o de ce. Iar ea și-a întors spre mine partea 
cealaltă de fată. Era desfigurată. Un accident de ma
șină, banal, dar muțenia ei, sau poate alceva au trans
format-o intr-un caz deosebit. Atunci l-am căutat pe 
soțul ei. Era inginer, lucra într-un laborator și în jurul 
lui era curat și femeile erau frumoase și tinere. Am în
țeles imediat gestul sofiei lui...

— Ajunge, domnule I Dumneata vezi...

Corneliu Stefanache

sport
Un cunoscut comentator al 

Televiziunii imi istorisea, zi
lele trecute, pățaniile celor 
care, în materie de gazetărie 
sportivă, nu se gindesc de 
șapte ori înainte ae a rosti 
un cuvînt. Amicul respecți'” 
emisese odată și odată nișie 
aprecieri nu tocmai favorabile 
la adresa unei echipe presti
gioase, din elita fotbalului ro
mânesc ; nu-î vorbă, meciul 
pe care-I transmitea justifica, 
ba, mai mult, impunea res
pectivele coment=n â.. 
stinctnl de conservare, aflat 
in inexplicabilă eclipsă, nu i-a 
șoptit fraza „arbitrul a acordat 
11 metri”, cl nefasta propo
ziția „arbitrul a acord-t în 
mod nejustificat 11 metri*. De 
atuncea, să te ții I Telefoane 
misterioase Ia domiciliu : „Te

TOVARĂȘULTOPALÂ

sfătuim să nu ieși din casăoarecum explicabile: există
seara dună ora opt!”; .Oricum ’țj suporteri șl „suporteri”. Ori- 
ne mai întilnim noi !” — si cînd și oriunde se pot afla
alte asemenea amabilități co
piate, probabil, din cărțile 
despre Ku-Klux-Klan. Apoi, te
lefoanele au început să zbîrnîie 
pe la Televiziune, nimerind, 
de fiecare dată, exact Ia., șefii 
nenorncosului comentator: 

„Dar bine, tovarășu’, matale 
știi că salariatul X nu și-a 
plătit de 66 de luni întreține
rea ș’ de natru ani chir>a' 
sau „Pot oricînd să vă furni
zez date despre crasa imorali
tate a tele-comentatorului aflat 
în redacția dvs”, sau „în nu
mele a 6339 de telespectatori, 
vă rog să nu-1 mai băgați în 
emisie pe nesuferitul ăla, că 
vă strică imaginea” ... Pînă aici, 
lucrurile par a fi, totuși,

N. IAJ0MIR
Juriul format din Dumitru Ignea 

(președinte), Andi Andrieș, N. Barbu, 
prof, dri doc. Const. Ciopraga, D. 
Costea, Al. Husar, Liviu Leonte, acad. 
Jules Nițulescu și Horia Zilieru, 
a acordat, conform regulamentului 
stabilit de Uniunea Scriitorilor, ur

mătoarele premii :
Nicolae Țațomir, pentru volumul 

de versuri „Carmen Terrestre" ; Florin- 
Mihai Petrescu pentru volumul de 
versuri „Concert minus unu" și Cor
neliu Ștefanache pentru volumul de 
proză „Cercul de ochi".

SUPERFETAJIE 
LA „T0MIS“

Probabil câ uluitoarea „cro
nica literara" semnata de ai. 
Protopopescu în ultimul număr 

’al revistei „ Tomis" s-ar cuveni 
pur și simplu trecută cu ve
derea : un sentiment elementar 
de pudoare te obligă să închizi 
ochii atunci cind, alături, se 
etalează cu ostentație reaua 
credință și obrăznicia pură. 
Probabil că așa am fi proce
dat dacă n-am ști că întinsa 
„cronică literară", intitulată nici 
mai mult nici mai puțin decît... 
„Adrian Manno sub zodia su- 
perfetației" (!!) este, pe lingă 
un act anticultural, de gust 
absolut îndoielnic, o poliță ca 
toate polițele, pe care junele „cro
nicar" s-a simțit dator s-o a- 
chite celui care l-a pus la 
punct (pe merit) într-un articol 
din „Contemporanul". Cîtă vre
me în ace9t ciudat joc „de-a 
plata și răsplata" este antrenat, 
nevinovat, cititorul, se cuvin 
cîteva deslușiri pentru a se 
restabili adevărul și împrăștia 
confuzia semănată de unii cu 
bună știință. O discutare para
graf cu paragraf a „observații
lor" emise de Al. P. n-ar ’avea 
nici un rost: cititorul de bună 
credință șl cît de cît avizat își 
dă, pînă la urmă, seama că „arti
colul" din „Tomis" ilustrează per
fect primul dintre aforismele pe 
care „Cronica" le publică în acest 
număr, la pagina a XH-a. Ne 
permitem doar o scurtă reca
pitulare : volumul „ Introducere 
în critica literară", de Adrian 
Marino, primit cu căldură de 
întreaga presă și de publicul 
larg, este încununat cu PRE
MIUL UNIUNII SCRIITORILOR 
pentru critică și istorie litera
ră. Chiar în momentul anun
țării premiului, revista constăn- 
țeană publică amintita „croni
că", oe parcursul căreia Al. P. 
se căznește din răsputeri să 
convingă că remarcabilul volum 
semnat de A. Marino este. . . 
„o panașură critică in multe 
privințe deșartă". Pentru a a- 
junge la o ’asemenea insolită 
„concluzie", junele poet, autor

cazuri de transformare a 
admirației în adorație și, mai 
departe, în fanatism : vorba 
lui Caragiale cu „fandaxia”. 
De Ioc explicabilă apare însă 
continuarea povestirii amiculu :

— Aveam nevoie de un 
asume act, pe care-1 emitea 
o instituție aflată în strînse 
relații (tutelare) cu echipa care 

„mă iubea” atît. L-am solicitat ne 
căile obișnuite. Trec zile, săp- 
tămîni, luni și aflu că actul 
s-ar fi împotmolit deoarece a 
refuzat să-l semneze tovară
șul Y —• să-i spunem ca-n 
piesa lui Baranga, tovarășul 
Topală. După ce am înfruntat 
o coadă zdravănă de audiențe, 
iată-mă în fața tovarășului To

al unei cărțulii asemănătoare 
(prin proporții) cu „Instrucțiu
nile pentru folosirea buteliilor 
de aragaz" practică un slalom 
doldora de floricele, risipind cu 
dezinvoltură insinuări, jigniri 
ori pur și simplu calomnii. în
tinsa activitate publicistică a 
lui A. Marino este calificată 
astfel : „cele două sau trei cro- 
nicuțe literare (nota bene !) pu
blicate pe ici-colo atirnă inutil 
în balanță"...; apoi. Al. P., ui- 
tînd, de pildă, că „Viața lui 
Macedonski", de același A. Ma
rino a fost încununată, în 1966. 
cu PREMIUL ACADEMIEI. se 
întreabă galeș „ce antecedent? 
critice pure (s.n.) pot justifica 
și susține un asemenea manual?" 
Doar „răstimp de un secol de 
critică românească, secolul de 
aur al lui Titu Maioreacu ți 
Ibrăileanu, al lui Lovinescu ți 
G. Călinescu, această carte nu 
a apărut** Bravo ! Dacă n-au 
scris-o înaintașii, să n-o scriem 
nici noi ! Cu o asemenea „ar
gumentație", pagina din TOMIS 
amintește izbitor de o mai ve
che ispravă de ’același gen, aJ 
cărei erou a fost „criticul" de 
tristă amintire Pamfil Șeicaru. 
De altfel, din punctul de ve
dere al machetării, lipsește, din 
pagina revistei constănțene, doar 
poza „cronicarului".

Poate, în numărul viitor...

ESTETICĂ ȘI- 
PUBLICITATE

Surprinzător, cit de desuetă 
continuă să' fie, în contextul 
modernelor noastre orașe, mo
dalitatea de publicitate prin a- 
fișe și panouri. In afara citor- 
va locuri special amenajate, 
mari porțiuni de ziduri dosnice, 
coșcovite, și de garduri înve
chite, sînt tapetate cu cel mai 
inestetic amestec de afișe, al 
căror asalt asupra privitorului 
se efectuează numai și numai 
prin mărime și număr. O e- 
normă risipă de hîrtie și o cu
rioasă economie de fantezie a- 
liniază banalitate grafică lingă 
banalitate grafică, chiar și acolo 
unde te-ai aștepta mai puțin ; 
la București, in preajma Gării

pală. Spre surpriza mea (și a 
lui), aflu că... nu dăduse nici
odată vreo urmă de dispozi
ție cu privire la actul pe care-1 
ceream ! Așadar, niște îuncțio- 
nărași oarecare, vorbind (cum 
se mai obișnuiește din cînd în 
cînd) în numele șefului, mi-au 
nlătit în ace«t mod polița. 
Bineînțeles, am căpătat actul 
chiar a doua zi, dar, vezi, era 
prea tîrziu : ratasem din ca
uza întîrzieril, o călătorie 
care mă interesa in mod de
osebit. De atunci, mă abțin de 
la orice comentariu angajant 
și utilizez tactica pe care o 
aplică și alți colegi : din 
unghiul în care privesc nu 
mi-am putut da seama de ... 
ori voi reveni cu unele co
mentarii mai detailate în emi
siunile viitoare ori, pur și 
simplu, relatez alb : arbitrul 
a dictat cutare sancțiune.

— Și?
— începe să meargă.
— Dar știu că, prin alte părți, 

ziariștii posedă anumite me

de Nord, la Iași — la nu știu 
care încrucișare de drumuri, la 
Focșani — în plin centru al o- 
rașului. Cînd în atîtea alte do
menii se concretizează o stă
ruitoare grijă pentru estetica o- 
rașului, în cel a1 afișajului ni
meni nu pare să reglementeze, 
în spirit selectiv, acțiunile pu
blicitare, a căror eficiență — 
tocmai din această cauză — este 
uneori invers proporțională cu 
dimensiunea efortului (fizic).

Iar cînd spiritul selectiv ac
ționează, totuși. ne pomenim, 

ca la Focșani, unde pe zidurile 
proeminentelor clădiri centrale 

se lăfăiesc, dezolant schimonosi
te, enorme reclame ale unor 
picante produse culinare ; ^ceas
ta. in timp ce un număr de 
elegante, modeme, vanouri pu
blicitare ale Muzeului de Științe 
Naturale din localitate stau în
ghesuite intr-un depozit, plan
tarea lor fiind refuzată din 
motive de... estetică a orașului.

Curat estetică... !

11 AMFITEATRU “
Revista literară și artistică a 

studenților se prezintă în fața 
cititorilor cu un număr (2 38) 
dens, interesant și echilibrat. 
Remarcăm faptul că „Amfitea
tru" înserează mai multe arti
cole destinate unor necesare 
clarificări : „Adevărata valoare 
estetică a absurdului", „Atitudi
nea criticii literare", „Este arta 
de azi manieristă ?“, „Conceptul 
de critică literară marxistă" și, 
mai ales. „Revistele studențești". 
Cităm din ultimul articol (șl 
subscriem) : „Concepînd cultura 
ca parte integrantă a societăți'' 
socialiste, noi nu putem face 
concesii modei, mimetismului, 
tentației de a prelua fără dis- 
cemămînt unele fenomene va
labile în altă parte, în alte con
diții sociale și istorice".

Revista bucuresteană mai pu
blică un revelator interviu cu 
St. Augustin Doinaș (..T’oezia— 
încotro ?“). o Droză a cărei ac
țiune — surpriză ! — nu se mai 
petrece „undeva, cîndva, cum
va", precum și partea a Il-a a 
excelentei intervenții a lui Paul 
Everac la Adunarea Generală a 
Scriitorilor. . . • .N. Irimescu

tode de a răspunde cu aceeași 
monedă lipsei de amabilitate ; 
de pildă, trecînd (o anumită 
perioadă) sub tăcere numele 
cutărui jucător, antrenor, or
ganizator ș.am.d.

— Da, dar aceasta ar în
semna ca Asociația Presei 
Sportive de la noi să nu aibă 
doar o existență limitată la 
cîteva manifestări firave și 
simbolice.

— Și ce sugerezi ?
— A, vai, nimic I Aud că 

sînt propus pentru un schimb 
de experiență de o zi și ju
mătate în Bulgaria. Nu-i mo
mentul să „înțep” A.P.S.-ul. 
După ce mă întorc însă...

Deci să-l așteptăm.

M. R. I.

ERATĂ
La rubrica „SPORT” din nu

mărul trecut se va citi ăsprăvi 
(col. 1 r. 8) și Kinograme în 
loc de... Kilograme I (col. 2 
r. 23).

g înduri

FUSTELE
Ocolind voit investigații 

statistice — pe de o parte 
spre a evita un exces de 
rigurozitate în argumentare, 
iar pe de altă parte pentru 
a nu obține rezultate care 
să-mi iniirme teza — cred 
că temelie au jucat în is
torie, prin însuși /aptuj r: * 
au format întotdeauna cam 
jumătate din populația glo
bului, un rol sensibil egal 
cu cel al bărbaților. Re
marca este adevărată si 
pentru straturile oprimatoare 
ale societății împărțită în 
clase, deși influența teme- 
Hor in acest caz a fost lip
sită multă vreme de un 
cadru oficial.

Este greu de măsurat c- 
xact cît este adevărat și 
cît nu din această teză. Eu 
nu voi reține problema în 
ansamblul său, asta ar pre
supune să-mi schimb profe
sia, ci doar cîteva cazuri 
particulare care probează 
că femeia a jucat un rol 
In istorie chiar numai prin 
tinuta sa vestimentară.

Se știe, de pildă, că la 
bătălia de la Stănilești tur
cii au introdus printre clau
zele păcii impuse lui Pe
tru cel Mare și predarea 
domnului Moldavei, Dimi- 
trie Cantemir, învinuit de 
înaltă trădare față de su
blima Poartă. Spre a nu da 
curs unei asemenea cereri 
care i-ar fi atins grav o- 
noarea, împăratul Rusiei a 
asigurai, zice-se, fuga din 
tabără a domnitorului mol
dovean, plasîndu-1 în tră
sura împărătesei, sub fusta 
foarte acoperitoare a aces
teia.

Acum cîteva săptăminl, 
în „România literară", a 
apărut un articol din care 
rezultă că pe vremea cind 
era colonel la Galați, Ale
xandru I. Cuza, ascundea 
documentele secrete ale u- 
nioniștilor în casa prietenu
lui său, stolnicul Ghiță 
Alevra. Aflînd, poliția lui 

ogor ide a efectuat o per
cheziție severă, dar n-a gă
sit nimic, deoarece cores
pondența in cauză era pla
sată sub fusta cuprinzătoa
re a soției stolnicului, care 
citea netulburată o carte.

Asemenea exemple ce pun 
în evidență capacitatea fus
telor lungi de a propulsa 
femeia în istorie, se vor fi 
găsind, desigur, și la alte 
popoare. întrebarea care mă 
iscodește este dacă nu cum
va fustele de tip „mini" 
reduc țrotențialul istoric al 
femeilor.

Mi s-ar putea replica, de- 
monstrîndu-se că în condi
țiile revoluției tehnico-ști- 
injffice contemporane, do
cumentele se microfilmează 
și pot fi protejate chiar de 
o „micro-jupe" oricît de 
redusă ; că ele nu se mai 
scriu cu pana de gîscă și 
că dimpotrivă fustele cu 
crinolină ar îngreuia regă
sirea acestora din ascun
zișuri. S-ar putea să fie 
așa în chestiunea documen
telor secrete, dar salvarea 
din tabăra dușmanului a 
prinților nu văd cum s-ar 
putea realiza prin mini-ju- 
pe. Cel puțin în acest caz 
ea se dovedește un dispo
zitiv neconvenabil care 
poate compromite grav șan
sele femeilor de a intra în 
istorie.

Evident, aș putea adăuga 
și alte argumente contra 
acestui accesoriu vestimen
tar, în interesul femeilor 
înseși. Știu totuși că multi 
bărbați pentru placul lor, 
neobiectivi, vor aduce con- 
traargumente spre convin
gerea femeilor că „mini" 
este tipicul epocii și in a- 
vantajul lor. Printre altele 
le vor spune că astăzi nu 
se mai pretinde predarea 
comandanților de oști de 
către învingător și că re
ferirea la Dimitrie Cantemir 
e desuetă. Eu cred însă că 
problema poate reapare si 
pe alt teren decît cel mili
tar și, drept urmare, îmi 
mențin părerea că fusta lun
gă este o rezervă, cu po
tențial istoric sau neistoric, 
ce nu trebuie neglijat.

Acad.

Cristofor I.Simionescu

/



STUDENȚIAu.
De cițiva ani încoace a devenit o adevărată tradiție ca, 

pe străzile lașului, mai cu seamă pe dealul Copoului, să se 
audă cîntîndu-se Gaudeamus. Locuitorii orașului s-au familia
rizat cum acest cîntec, care a căpătat alura unui ritual 
studențesc, întrucit însoțește momente sărbătorești : început 
de an universitar, sesiune, sfîrșit de promoție. Poate vizitato
rul va fi oarecum surprins de entuziasmul tineresc al orașu
lui, pentru că și-a fixat în memorie, cu ani în urmăi, acea e- 
ternă imagine de .oraș patriarhal", cu străizi înguste, grădini, 
monumente...

Am vrut să regăsesc studenția și mărturisesc că nu mi-a 
venit deloc greu, mai ales că, nu de multă vreme mă număram 
printre studenții filologi. Cred că nu există om care să nu fi 
.urmat o facultate și care să nu fie tulburat atunci cînd, re- 
Intorcindu-se pe aceleași culuoare, atît de familiare, întînlnește 
cnipuri necunoscute. Amintiri, emoții, regăsiri...

— Se spune că studenția este un „mit al tinereții". Ce 
părere aveți î — l-am întrebat pe C. Avădăinii din anul al 
V-Iea-

— Dacă este adevărat sau nu, mi se pare greu de răspuns. 
Mai degrabă cred că aici ar putea să. se pronunțe acei care

drept meșteri în meseria lor, de jur împrejurul timpului de 
acum".

★
Varietatea răspunsurilor pune in evidență faptul că stu

denții se străduiesc să-și formeze sisteme proprii de gindire, 
apreciind viabilitatea „modelului" in funcție de criterii ade
seori exigente. Evident, nu este vorba de „modele" în sensul 
terestru al cuvîntului, ci de imagini vii ale vieții și activităiții 
unor oameni care au gindit, au visat inaintea noastră, cer- 
tifieîndu-ne într-un fel propriile noastre năzuințe și fapte. U- 
niversitatea ieșeană este vestită pentru marii ei p-^’esori, de 
la A. D. Xenopol, Vasile Conta, T. Maiorescu, D. Guști, G. 
Ibrăileanu, C. I. Parhon, Petru Andrei, la Iorgu Iordan, G. 
Călinescu, Dan Bădărău, Th. Simensky, iar multe generații de 
studenți au pășit în viață sub impresia inefabilei prezențe a 
personalității acestor mari profesori. Oricind va trezi emoție e- 
vocarea marelui înaintaș care a fost G. Ibrăileanu ; amintirea 
lui, ca și a altor oameni de știintă și de suflet înnobilea.s 
prezentul fremătător al lașului universitar.

PASIUNE, PROFESIUNE. PRIETENIE
Ne-am obișnuit de multă vreme să asociem cmrintului 

profesiune acele epitete care îi stau bine, și studenții au re-

— Deocamdată pentru colegii din Iași și din țară. Visez, 
însă, filme mari, semnate de mine.

★
■— De ce am ales filologia ? a răspuns cu puțină mirare 

Șuiu Rodica. întrebarea emoționează., întrucit trimite direct „în 
căutarea" unei virste superbe: vîrsta, marilor visuri, a marilor 
iubiri și a marilor decizii. Așa am ajuns studentă, a Facultății 
de filologie. Romantismul de la optsprezece ani are drept ce- 
litate supremă sinceritatea. In ceea ce mă privește, înclin să-l 
consider un trainic fundament. Viitoarea mea profesiune este 
generoasă din acest punct de vedere. Prin forța lucrurilor, lite
ratura nu va fi niciodată pentru mine un simplu divertisment. 
De celelalte arte, muzica în primul rînd, mă bucur ca de niște 
daruri ale semenilor, pe care le primesc totdeauna cu gravitate si rpri i i n t x

I
<

gaudeamus

La acest capitol au de spus și studenții de la științele e- 
xacte lucruri interesante. De pildă:
_ AJexdndrn Nicolae Dumitru (anul al IV-lea. Electrotehnică) : 
Din copilărie m-a interesat partea concretă tehnică a lucruri
lor. Am vrut să devin inginer. Consider că dintre facultățile 
existente In cadrul Institutului politehnic din laș^ cea de E- 
lectro-ehnică mi se potrivește cel mai bine.

aceea, probabil, n-ati avut niciodată ezitări, cum se 
mtlmplă uneori și nici nu v-ați gindit ulterior la altă, facultate 
pe care s-o preferați.

— Nu. Mi-am ales profesiunea, cred eu. cu suficientă 
maturitate.
, Popinceann Dumitru «Medicină III) este convins că și pro
fesiunea sa este „foarte apropiată de om și că însușindu-ti-o 
deșii om de două ori".

VIITORUL
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„Avem un popor minunat un tineret inzes- 
trat — atît la orașe, cit și la sate — căruia, 
dacă ii creăm condiții pentru a se instrui, 
pentru a-și insnși cuceririle cele mai noi ale 
științei, îi putem încredința cu încredere și 
curaj sarcini oricit de mari In 
noastrX cu convingerea că le va 
deplini cu succes*.

societatea 
putea to-

NOI /Dir. cuvi/narec tcvczdșuku
C£-~u.-5FSCL .*c Conferința nafionaJd a codre- 
k* didactice. 8 februar te 1569).
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au terminat studiile universitare cu ani în urmă și privesc 
cu înțelegere înapoi. Sînt convins că și eu o voi face. Deo
camdată, imi place să răstorn perspectiva. Adică sâ privesc 
viitorul, care pentru mine este foarte aproape, și intrarea in 
producție, deci să îmbrac realitatea într-o anume haină de
mit. Cred că se poate, nu ? In orice caz, îmi place să plăs- 
muiesc lumea pe care o văd de pe acuma. Deocamdată, elevii 
mei sînt „ficțiuni", deși știu că ei există cu siguranță pe
undeva și, în curînd, am să-i privesc de la catedră. O să-mi
spuneți că asta înseamnă literatură, dar eu o să vă răspund
Că asta înseamnă să visezi cu ochii deschiși.

PERSONALITATEA
O discuție despre „modelul de conduită", așa cum pre

conizează pedagogia modernă, a iscat păreri dintre cele ma. 
diverse ;

Andriescn Virgil (anul al V-lea, Filologie): .Totdeauna 
au avut intîietate in activitatea mea exemplele a două per- 

V sonadități: Titu Maiorescu și G. Cădinescu. Pe ei i-am ales 
ca model și în ceea ce privește munca de cercetare și con- 

*duită în viață".
Ailincăi Ecaterina (anul al IV-lea, Electrotehnică) : „Oricare 

domeniu de activitate tși are precursorii săi: mari persona- 
Utăți, demne de a fi „modele" de urmat. Cu toate acestea, în 
profesiunea pentru care mă pregătesc nu mi-am propus nici 
un model. Poate este surprinzător, poate pare un nonsens, dar 
modelele mele spre care tind sînt din cu totul alte domenii 
de activitate".

G. Iulian (anul al IV-lea, Politehnică) : „Modele ? Am foarte 
•multe și ma slăpinesc pe rînd, în funcție de ocupațiile mele 
Am unul iii literatură, sau poate mai multe, atunci cînd ci
tesc. Mai gtsec apoi In cinematografie, în istoria noastră, 
printre profesorii mei. Am cunocut într-un an, la practică 
pentru foarte scurtă vreme, pe un tînăr inginer, al cărui nume 
țpgăduiți-mi să nu-1 rostesc. Era într-un orășel de munte. A 

Ca ° ‘ma9ine idea]ă pentru mine. Ii mulțumesc. Va 
trebui să mă împlinesc și eu într-un fel apropiat".

Constan tinescu-Vandici Elisabeta (anul al V-lea, Filo
logie) : „De multe ori ți se poate întlmpla să întîllnești în 
cărți, să admiri cu sinceritate un modei de conduităi, de 
puritate morală, de străduință în muncă, un exemplu de om 
papabil să cuprindă și să rețină o gamă impresionantă de 
cunoștințe și deprinderi ( dar a încerca să calchiezi un ase
menea „model", în toate coordonatele lui, este destul de hazar
dat, de aceea, consider, deși, iubesc lectura, că „rețetele" 
pentru dezvoltarea și întregirea unei personalități sînt, poate, 
lipsite de sens practic de cele mai multe ori. Viața de fie- 
rare zi ,cu infinita ei complexitate, oferă adeseori prilejul în- 
tîlnirii cu „modele" care, făiră îndoială., te impresionează pu
ternic. Socotesc că am avut fericirea să întîlnesc un aseme
nea model în persoana unei profesoare de limba română, din 
anii liceului. Prestanța și demnitatea ei în timpul expunerilor, 
ca și în orele afectate discuțiilor — să spun prietenești — cu 
elevii, mi-au prilejuit relevația frumuseții carierei de profesor 
ca și aceea, a literaturii și problemelor limbii. Am încercat 
eu însămi să mă dedic acestei profesiuni, la început cu timiditate, 
iar acum cu încrederea deplină și cu convingerea că în această 
pasiune stă și adevărata fericire".

Rodica Șuiu (anul al IV-lea, Filologie) : „Nu cred prea 
mult în „modele". Mi se pare că închid o perfecțiune numai 
a lor. Blaga spunea că „un sculptor bun își ucide modelul". 
Intr-un anumit sens, o personalitate se autosculptează continuu 
și faptul il găsesc incompatibil cu vreun tipar, fie el și i- 
lustru. De la toți oamenii înveți mult. Dar n-aș vrea să fiu 
înțeleasă greșit, căci privesc totuși cu venerație marile 
exemple și cred în posibilitatea înrîuririi lor faste. Dintre cei 
tntilniți în imediata apropiere a preocupărilor mele m-au a- 
tras totdeauna oamenii la care am simțit păstrîndu-se, în 
duda scurgerii anilor, același entuziasm tineresc".

Sandu Constantin; „Fiecare începe cu exemple din fami
lie, școală, literatură, viată, dar vine vremea cînd trebuie 
să devii tu însuți. N-aș crede că studenția îți oferă asemenea 
pri’ej. Mai degrabă producția, atunci cînd ești chemat 
fad", să „aplici", „să creezi". De altfel, Tudor Arghezi 
„Apucă-te de meseria care crezi că-ți va plăcea mai 
lasă-te într-însa cu totul, la fund ,pină ce meritele 
in meșteșugul ales te vor scoate singure la suprafață, 
încet și. luptind cu obstacolul profesional, învinge-te 
tn pe sine-țL Ca tine au făcut toți oamenii care au trecut

iO«rT.U.^l adev£rul cu promptitudine. „Nu cred că există pro
fesiune, ci numai pasiune" (D. Lascu. Filozofie), „Evdind de

clarat noțiunea de atașament emoțional, mărturisesc că mă 
leg de profesiunea aleasă prin studiu zilnic sistematic și in
tens, uneori pînă la epuizare" (Florin Vasiliu, Conservator 
rX ' 'AiJ« nU P0310 exista pentru mine decît un singur 
21^ă:ide^re absolutf <Suiu Rodica); .Profesiune în
seamnă identificare cu idealul pe care ți l-ai ales" (Mihai 
Gavnlescu, Medicină), „Cred că nimic în viață nu-ți poate 
aduce mai mari satisfacții decît munca, avînd ca impuls 
pasiunea dublată, bineînțeles, de perseverență. Sper să reu
șesc să-mi apropii marea majoritate a elevilor cu care voi 
lucra și să fiu mai mult decît profesor, un sfătuitor sincer 
Fn°drnmidnis° deauna d® la înteie9erea idealurilor lor, Intlrzi- 
tinescu-Vandici Hkabetaf ad°leSCen»ei * tinereW* (Constau-

Studenta Ailincăi Ecaterina întrezărește și altă perspec- 
îvă, evident inedită și cu atît mai interesantă, atunci cînd 

"SUM*, in limba română sînt 
e-
a- 
ca 
un

face următoarea mărturisire: ,~;;l h* lîu*. __
Proverbe foarte pilduitoare și unul dintre ele mi se'pâre' 
vina3*? "Prietenul la nevoie se cunoaște". Ei bine
vind In vedere intențiile mele viitoare, vreau neapărat’ 
profesiunea pe care mi-am ales-o să-mi fie un Drieten 
prieten adevărat". un Prie*en«

PROFESIUNE $1 DESTIN CETĂȚENESC
a}7’0131 î?.lîlnIt la laborator, printre mașini si aparate ex-

studentei Ailincăi Ecaterina. cu care am avut de altfel discuții 
mai lungi și agreabile. mscuui

— Mulțumesc pentru încrederea acordată, dar răspunsul
1)333 riudat- Căci intențiile mele de totdeauna spre arte ma. spre arta 

visat să devin... regizor de film. Vă mirați că 
totuși aici, în incinta Institutului politehnic, 
convingerii mele că un regizor trebuie să cu- 
cît mai multe posibil din viață, din cărți și

„Să 
spunea : 
mult și 

cîștigate 
învinge 

cite pu-

s-au îndreptat 
Totdeauna am 
m-ați întîlnit 
Este rezultatul 
noască multe, 
să fie cit mai pregătit pentru a putea face filme bune. Eu 
cred că Institutul de artă cinematografică nu este decit 
completare la școala vieții, 
absolut necesară, se înțelege.

— De ce nu ați urmat pentru 
început filozofia ori filologia?

— întrebarea este cît se 
poate de naturală. Dar am 
considerat că astfel de cunoș
tințe pot fi însușite și ca auto
didact, pe cînd o disciplină 
exactă ridică probleme spe
ciale, greu de învins fără la
borator și îndrumător.

— Atunci de ce tocmai Fa
cultatea de electrotehnică ?

— Destul de simolu. Pentru 
că un. film, pe lingă scenariu, 
autori si mu'te altele mai în
seamnă lumină și sunet și în 
primul rînd. un ana-,-i de f'l- 
mat cu toate accesoriile sale. 
Este vorba de o inițiere în arta 
filmării. Ai»fe|, rămtnem multă 
vreme la filme de amatori.

Si în această 'creme .pro
blemele de artă ce loc au o- 
cupat în viața dumneavoastră ?

— N-au fost nicidecum ne
socotite. Din anul I sînt mem
bră a formației de teatru, iar 
din anul al II-lea, regizez 
spectacolele acesteia.

— Deja ați debutat 1

CREATORII DE MIRACOLE
Desigur, există un ideal spre care tinde permanent fiecare 

om In cursu. carierei sale, dar niciodată prezența sa nu este 
J3*?. coPie$ltoare decît in momentul terminării studiilor șj al 
J?viata cu producția. Cine vorbește de un moment 
de cumpănă, cred că ar trebui să înlocuiască acest cuvint cu 

e neliniștea înfăptuirii, a împlinirii adevărate. Nu 
an>-U studentiei 86 face cu indiferentă, ci pen- 

’ are bine precizat adevărul că „investițiile" din
1$i vor ar£ta roadele în viitor.

«ă Vr'2l1,Iare asemenea- convingeri care merită
-De?Uufla «Pare numai cind in facultate te-ai 
” ț43-'”1? ”tr_o exls,ent3 „boemă". Desigur că 

De,astă P^-tru așa-zisul „moment de cum- 
, iar visurile se nasc mai greu sau de loc Ca filnlnn

„ -r . i Place să fac la intrarea în producție? au fost13 P°litehn,ci La aceasta X r&Junde 
teoretic mai Intii cu un citat celebru din D. Guști • Prin faptul UcuhXV\rnu1Uria° “U Un doctorat- ^«en" K 

de rlu. 1„"“ „S iS 1 'mirare: p«te rtou! maluri
unire și unire înseamnă nie ZeIlA ?1 Yii*or- Aceasta înseamnă multă Uerne" înSeamnă Putere- Am învățat acest adevăr de

Constantineșcu-Vandici Elisabeta . ,Aș dori ca, intrînd în 
ahJ’g t61urile ca ,iiDd un cadru didac»c ca

pabil să facă dovada unei temeinice pregătiri, cu multă dra- 
FX«<>P€ntrU evV1’ draqoste care să decurgă din considerație 
fată de personalitatea fiecăruia, în scopul unei pregătiri temei- 
foFt ’ Dierdută^N6 a^’ pOatS spune că nici o oră n'a
sTnrFXd tă’ N Ult că dln fiecare elev de astăzi va trebui 
să pregătesc un om pentru mîine".

D. Lascu: „Cu siguranță., că am să scriu niște romane el- 
ceptionale .
Să "a‘ desP*e ee visăm, oricine ar vrea
s5 picteze btne chiar da^ă n-ar fi vreodată un nou Da Vinich 
«u^o^ti?..5^ ,ntrednd °r!ce prozator mode-

★
De-a dreptul impresionantă la acești tineri este încrederea 

cu care, privesc viitorul. Vorbesc cu atîta candoare, entuziasm 
și convingere, ca și cum ar vedea deja realizate idealurile la 
care visează în tinerețea lor avîntată. Sînt al țării mele, de a- 
ceea vreau să construiesc. Este datoria noastră, a tuturora, 
parcă ar vrea să spună fiecare. Căci orice generație care a 
viețuit pe acest pămînt șl-a lăsat semnele sale de recunoaștere 
ca nepoții să prețuiască și să se bucure de faptele înaintași
lor. Avem temeinice motive să spunem: aceste uzine sînt sem
nele noastre de recunoaștere în istorie, și aceste cărți, și a- 
cești oamenL Sentimentul plenar aJ viitorului înțeles și făurit 
prin proprie strădanie poate fi descifrat și d’n acordurile me
lodiei atît de cîntată în lașul universitar : Gaudeamus. Și nu 
este un cîntec studențesc oarecare, ci un simbol și un semn 
al împlinirilor viitorului spre care tinerii pășesc cu entuziasmul 
propriu tinereții k>r atît de bogată în împliniri.

Ioana Cosmin

„Reflexe" — desen de Ivan FLORIAN (8 anL România)
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JUBILEUL MARGARETEI BAC1U
Cu mai bine de un dece

niu în urmă, mai exact în 
februarie 1958, Teatrul Na
țional din lași prezenta pri
mul Brecht in românește : 
Mutter Courage, în regia lui 
Mauriciu Sekler, cu Marga
reta Baciu în rolul titular. A 
fost prima confruntare a pu
blicului românesc nu numai 
cu dramaturgia, de un carac
ter deosebit, a scriitorului și 
teoreticianului german, fost 
conducător al lui „Berliner 
Ensemble", ci și cu ceea ce 
s-a numit „sistemul" său de 
pregătire a spectacolelor. 
De fapt, modalitatea brechti- 
ană constituie un tot, ideea 
de teatru epic, opus teatru
lui aristotelic, aplicîndu-se și 
regiei și artei actorului, mai 
ales prin ceea ce s-a nu
mit verfremdungseffekt - e- 
fectul de înstrăinare sau dis
tanțare, opus trăirii, confun
dării interpretului cu perso
najul.

Bineînțeles, ca orice lucru 
nou, „sistemul" Brecht a a- 
vut și la noi admiratori, apo
logeți de talent sau simpli 
epigoni, astfel că, principa
la preocupare a regizorilor, 
un număr de ani (a unora și 
astăzi, deși nu numai în nu
mele lui Brecht) a fost de a 
brechtianiza, de a se distan
ța de autorii pe care-i do
reau jucați după alte ca
noane, de a demistifica sau 
— cu un termen care cir
culă încă — de a demitiia.

Noi, însă, scriam atunci cu 
o notă de scepticism față de 
exagerările pe care le între
vedeam :... „Pînă în prezent, 
în afară de piesele lui Bre
cht însuși, nu cunoaștem al
tele apte a atinge scopuri
le vizate de regizorul Brecht 

ISTORIA UNUI SPECTACOL
prin mijloacele arătate. Să 
devină el ,într-adevăr, „Sha
kespeare al veacului nos
tru" ? Pronosticurile sînt ris
cante, în orice sens. Cert 
este însă că, mai presus de 
ideile teoreticianului, piese
le, poeziile și romanele ce
lebrului autor impresionează 
adînc și transmit chemarea 
limpede și impetuoasă către 
orînduirea deplinei libertăți 
a omului".

De altfel, spectacolul din 
1958 s-a bucurat de un ex
cepțional succes, fiind jucat 
ani la rînd, adus pe micul 
ecran, prezentat, în cursul u- 
nui turneu, la București, șl 
i-a adus protagonistei pre
miul întîi de interpretare la

„Dimineață" — desen de Eva MENZEL (5 ani — R. D. G.)

Festivalul național al Teatre
lor dramatice (1958). Succe
sul se datorește, credem, 
dincolo de valoarea intrinse
că a textului scris de autor 
în 1939, (ca un avertisment 
asupra dezlănțuirilor de fa
natism războinic ce aveau să 
urmeze) ponderei și subtilită
ții regizorului M. Sekler șl 
puternicei forțe dramatice a 
Margaretei Baciu.

Reluat astăzi, cu ocazia 
sărbătoririi celor 50 de ani 
ai carierei artistice și a ce
lor 70 de ani de viață al 
reputatei interprete, același 
spectacol își dovedește vir
tuțile artistice de necontes
tat Faptul probează, odată 
mai mult, că pasiunea regi

zorului față de Brecht, al 
cărui emul a fost cindva, nu 
s-a transformat în adorație 
depersonalizantă, ci s-a fruc
tificat în creația proprie. In 
adevăr, în conceperea spec
tacolului de o gravitate am
plă, fără stridențe melodrama
tice, dar și fără schematizări 
prea aparente, prea șocante, 
se simte spiritul selectiv al 
artistului de profunzime, care 
șt-a dat seama că afectivi
tatea umană nu poate fi 
izolată de cunoașterea inte
lectuală și de acțiune. S-a 
spus, la premiera absolută a 
piesei în România, că regi
zorul Sekler a făcut concesii 
stilului de teatru tradițional. 
Ulterior, am văzut același 
spectacol dat de „Berliner 
Ensemble", cu Helene Wei
gel, l-am văzut și pe Ernst 
Busch în „Galilei" și ne-am 
dat seama că nu de conce
sii se poate vorbi, ci de bun 
gust și vocație artistică au
tentică în toate aceste mon
tări, inclusiv cea a lui Ma
uriciu Sekler. înainte de toa
te, Brecht este un poet ca
re vibrează cu mare intensi
tate, în pofida lucidității do
rite, un artist care trăiește 
sentimentul acut al adevăru
lui pe care-l demonstrează 
cu rigurozitate metodică cre- 
ind doar aparența detașării 
de subiect. Fără acea ardere 
«tre se comunică: spectato
rului, comparabilă în mul
te privințe cu aceea pe core 
o aflăm în teatrul lui Camil 
Petrescu, piesele lui Brecht 
"u rămîne doar inteligenta 
dramatizări ale unor momen
te istorice.

Reprezentația regizată de 
M. Sekier și susținută cu brio 
de Margareta Baciu, nu s-a 
transformat însă nici în re

constituire istorică a epocii 
războaielor religioase din se
colul al 17-lea și nici nu a 
abuzat de caracterizări psi
hologice, prinzînd tocmai a- 
cea fervoare a adevărului, 
acea ardență a ideilor care 
se transmite cu limpede ecou 
în actualitate. S-a mers astfel 
spre sobrietate, spre amol'fi- 
carea sensurilor, printr-o in
terpretare de ansamblu care 
nu se vrea epatantă, -î vj. 
zează esența comportării, a- 
runcă întrebări răscolitoare 
omului ca individ și colecti
vității sociale. Margareta Ba
ciu a împletit duritățile cu 
emoția curățată de sentimen
talism, a evoluat cu o forță și 
cu o luciditate care contrazice 

vîrsta aniversată .creind un 
portret de neuitat De neui
tat nu atît ca individualizare 
psihologică, nu sub aspec
tul identificării de amănunt, 
ci prin expresivitatea densă 
a umanului — categorie is
torică. Tocmai aici am aflat 
acomodarea de substanță cu 
Intențiile, cu sensurile mari 
ale teatrului brechtian. Ar 
fi greșit să se creadă că au
torul german tinde la elimi
narea totală a emoției. El 
înțelege doar să canalizeze 
emoția în consesn cu finali
tatea adevărului social și e- 
tic, stîrnind mlnie, ură sau 
bucuria trăirii unor adevă
ruri fundamentale. Interpreta 
a parcurs deci cu multă e- 
nergie această partitură de 
mare încercare pentru orice 
mare actor, diferențiind mo
mentele de emoție maternă 
și acelea de compromis mo
ral, dezvoltînd zbaterea ine
rentă unei întregi categorii 
apăsată de vicisitudinile oar
be ale istoriei. Jocul său este 
In același timp analitic și 
sintetic, transmițîndu-se sălii 
în întreaga sa amplitudine. 
Figura împietrită sau bîntui- 
tă de neliniști, ochii metalici 
care înfruntă negurile unor 
vremuri tulburi, glasul minat 
pe portative largi, au contri
buit la conturul statuar al 
unei mari creații de maturi
tate artistică.

Alături de protagonistă, 
spectatorii au putut aplauda 
cu aceeași convingere jocul 
lui Constantin Sava, colorat 
și stăpînit, în rolul bucătaru
lui, nuanțărea figurii predi
catorului, între sinceritate șl 
lașitate, efectuată cu aplomb 
de Traian Ghițescu, linia si
nuoasă, cu un caracter de
monstrativ asimilat sensurilor 
psihologice ale lui Constantin 
Dinulescu (Eilif), condiția su
fletească a tînărului lipsit 
de înțelegerea realității — 
sugerată de Gh. Macovel 
(Schweizerkas). Dar noua e- 
diție a spectacolului cunoaș
te și realizări actoricești I- 
nedite : Cornelia Gheorghiu 
In rolul mutei. Adina Popa 
(Yvette), Valea Marinescu, 
In rolul femeii de țară. So
rin Lepa. Deși a avut de lup
tat cu amintirea marii cre
ații a Gildei Marinescu în a- 
celași rol, noua interpretă o 
fetei mute a parcurs cu o 
emoție punctată de înțelege
re mobilurile sufletești ale 
eroinei, a reușit să gradeze 
și să mobilizeze interesul să
lii, integrîndu-se perfect într- 
un context interpretativ de 
prestigiu. Adina Popa, mal 
ales în partea a doua a în
fățișării sale, dovedește cali
tăți compoziționale pe care 
nu i le-am fi bănuit, con- 
cretizînd sensul brechtian 
al noțiunii de grotesc — cu 
tot ce comportă ea ca a- 
tribut al jocului distanțat.

Valea Marinescu a tradus 
cu discretă corectitudine su
ferința țărăncii umile. Con
tribuțiile lui Saul Taișler, 
Virgil Raiciu, Valentin lones- 
cu, V. Costin, I. Guțu, Al. 
P'“han. Pu'u Vasîlîu. A. 
Tuca, și-au menținut relieful, 
întregind un spectacol care, 
deși pune în valoare merite
le nedesmințite ale unei pro
tagoniste de amplă respira
ție dramatică, rămîne în a- 
celași timp o realizare de 
ansamblu demnă de tradi
țiile unui teatru de înaltă 
ținută. Sînt argumente care 
ne permit, de această da
tă, să fim recunoscători Tea
trului Național din lași. Mal 
ales că, reluînd acest specta
col care a deschis drum tea
trului brechtian pe scenele 
românești, nu putem să nu 
ne amintim și de celelalte 
spectacole cu piese ale ace
luiași autor reprezentate la 
lași : Dl. Puntila și sluga sa 
Matti cu creațiile lui Miluță 
Gheorghiu și Șt. Dăncinescu 
(regia M. Sekler) si Viata lui 
Galilei, cu Teofil' Vîlcu (re
gia lui Fr. Benewitz de la 
Teatrul din Weimar). Este un 
triptic artistic ce demonstrea
ză consecvență și virtuți creo- 
toare pe care le-am dori tot
deauna menținute și respec
tate.

N. Barbu

interviu cu
COMPOZITORUL

V. SPĂTĂRELU
— Cum vedeți atmosfera de 

creație de la Filiala Iași a U- 
niunii Compozitorilor?

— Fiind promovat de curînd 
printre membrii Uniunii (ca sta
giar), nu pot spune prea mult 2 
lucruri despre activitatea filia
lei. Din întîlnirile cenaclului de 
creație la care am participat pî
nă acum, puține m-au satisfă
cut. Adesea ședințele de lucru 
se organizau formal, fiind total 
neinteresante. Lucrările care se 
prezentau purtau amprenta fa
cilității, fiind departe de condi
ția unui produs artistic finit sau 
măcar apt a deveni. Apoi mo
notonia: au fost prezentate doar 
lucrări corale. Rareori și-a făcut 
loc cite o încercare timidă de 
cvartet sau sonată.

La toate acestea aș mai adău
ga, fiindcă e vorba de atmos
feră de creație, micile neînțe-

legeri și supdrdrtle personale 
dintre membrii filialei, felul cel 
puțin ciudat în care este înțe
leasă critica lucrărilor prezen
tate.

Sperăm însă că noul colectiv 
de conducere al filialei, ales de 
curînd, va schimba lucrurile în 
bine; unele semne s-au și ară
tat.

— Sîntețl mulțumit de progra
marea și interpretarea lucrări
lor dv. în concerte publice ?

— Chiar foarte mulțumit. Mi-au 
fost interpretate de către for- 
mațUle Conservatorului și ale 
Filarmonicii — la un nivel ar
tistic ridicat — lieduri, muzică 
de cameră, coruri și lucrări sim
fonice. Intr-un apropiat concert 
al Filarmonicii „Moldova" îmi va 
fi programată o nouă lucrare 
pentru orchestră (..Sensuri") care 
va fi dirijată de Ion Baciu. Pro
fit de această ocazie pentru a-ml 
exprima recunoștința față de co
lectivul artistic al Filarmonicii 
și față de dirijorii ei, Ion Ba
ciu și Ion Pavalache.

— Cum vă definiți ca creator?

— Cred că fac parte din acea 
categorie de compozitori care își 
elaborează lucrările în spiritul 
unei trainice r legături cu tradi
ția. Valorile 'artei noastre fol
clorice, frumusețea cîntecului 
popular, marile prefaceri con
temporane — iată sursele mele 
de inspirație. Totodată, am cău
tat și caut în continuare să-mi 
raportez creația la noi'e tehnici 
de compoziție și structură . mo
derne, fără a știrbi frumusețe'! 
conținutului primar, inedit șl 
atît de propriu al muzicii noas
tre populare.

ȘT .O

DINTR-O SCRISOARE adresată 
redacției de regizorul Constantin 
Dinischiotu, directorul Teatrului 
„Al. Davila“ din Pitești, am re
ținut observațiile și propunerile 
pe care semnatarul le face în 
legătură cu viitoarea stagiune 
estivală, observații și propuneri 
bazate pe experiența cîștigată de 
teatrul piteștean în stagiunile 
trecute.

,,Cea mai aleasă bucurie ne-a 
fost prilejuită de imensul ecou 
al spectacolelor în aer liber, pe 
ruinele Curții Domnești de la 
Tîrgoviște, la Curtea de Argeș, 
la Biserica Negru-Vodă din 
Cîmpulung, la Mausoleul de la 
Mateiasl sau la Mănăstirea Co
zi», spectacole care au însem
nat adevărate premiere ori de 
cîte ori se schimbau locurile re
prezentării. Nu ne referim doar 
la emoția interprețllor, ci Pa 
modul în care concepeam 
spectacolul în aer liber: nu ca 
o banală transplantare a celui 
din sală într-o grădină, ci re- 
gîndind montarea în funcție de 
cadrul natural respectiv.

Succesul de public care a în
soțit aceste spectacole ne-a con
vins de maxima lor eficiență. 
Ne-ar interesa imens o colabo
rare — nu e o ironie — cu O- 
ficiul Național de Turism în pro
blema realizării unor stagiuni 
estivale permanente în locurile 
care permit, mai mult chiar, pre- 

supun existența acestui gen de 
manifestări. Nu ne referim la 
spectacole, atît de des trîmbi- 
țate, ,,de sunet șl lumină*4; am 
fost spectatorii lor plini de ge
nerozitatea cu care urmărim de 
obicei orice strădanie spre nou. 
De ce să n-o recunoaștem — 
ceea ce s-a realizat, adică mo
mente poetice colorate de un 
fond muzical mal mult sau mai 
puțin adecvat și de unul sau 
două reflectoare, nu aduce nici 
pe departe cu traducerea în 
viață a sistemului perfectat de 
Yves Jamiaque.

O cît mai sumară consultare a 
hărții și a cîtorva îndrăgostiți de 
istorie și natură ar avea drept 
rezultat alcătuirea listei cuprin- 
zînd o gamă variată de lăcașuri 
și locuri unde, texte adecvat? 
sau, de ce nu, scrise special, ar 
putea constitui punctul ideal 
pentru realizarea unui real eve
niment artistic.

Inspirați de festivalurile de va
ră organizate în țările vecine — 
să ne referim doar la cele din 
Dubrovnik, Seghedin și Crom- 
lov — ne-am îngădui să atr’agem 
atenția celor în drept (care nu 
au onorat cu prezența lor ciclul 
de spectacole în aer liber orga
nizat de Teatrul „Al. Davilla“) a- 
supra interesului pe care 1-^ar 
putea suscita permanetizarea a- 
cestora. Să zicem, în perioada 
1—30 iulie cei care vizitează hi
drocentrala de pe Argeș, ai- pu
tea viziona unul din spectaco
lele de la Curtea de Argeș ; alte 
spectacole ar putea fi elaborate 
pentru atîtea șl atîtea împreju
rimi din Moldova (la oricare din 
mînăstlri), la tîrgul de pe mun
tele Qăina, în preajma unor mo
numente bucureștene etc.

Cu sprijinul organelor în drept, 
cu concursul indispensabil al 
marilor competențe si entuzias- 
me, s-ar putea organiza festi
valuri de vară în cel puțin cinci 
puncte reografice românești.

Aș dori ca cele scrise aici să 
fie luate ca o invitație șl c*a 
un angajament la desăvîrșirei 
unor lucruri începute și verifi
cate ca bine gîndlte ; se vor 
găsi, sîntem siguri, destul entu
ziaști care, cu tenacitate, fan
tezie si dragoste de meserie, se 
vor alătura acestor gînduri*4.

W

scrisoare
AM ASISTAT, nu de mult, în fa

ța micului ecran, la o dezbatere 
cil privire la proprietatea terme
nilor într-o strofă a unul cîntec 
de muzică ușoară („Iubirea se 
cere păzită ...“, etc., etc.). In 
continuarea celor spuse de co
mentatorii Televiziunii aș dori, 
cu modestie, să adaug cîteva în
trebări. 1. Ce reprezintă, în 
fond, fumul rebel ? După cîte 
știu, nu iese fum fără foc. O 
fi vorba de focul dragostei ? Șl 
atunci de ce-i rebel fumul ? 
Doar pentru rimă 7 2. De ce era 
nevoie să se precizeze că săbi- 
ile-s ... „de oțel"? Doar am depă
șit ,de milenii epoca bronzului I
3. Cum să te aperi de fum cu 
niște ... săbii, și încă numaide- 
cit... de oțel 7 Ca și cum te-ai 
apăra de muște, cu ... toporul !
4. Cînd o să se termine cu im
postura în materie de texte de 
muzică ușoară 7

Liviu Dincă 
student — București

4
REGIZORUL GEORGE RAFA

EL pregătește, în prezent, la Ba
cău, două spectacole : „Trans
plantarea inimii necunoscute" de 
Al. Mlrodan șl „Carlota" de Mi
guel Mlhura. ambele urmînd a 
fi reprezentate în premieră pe 
țâră. Scenografia este semnată 
de Giulio Tlncu. Tot în regia lui 
George Rafael va fi prezentat 
în luna martie un recital poetic 
„Creangă—Topîrceanu", primul 
dlntr-o serie de manifestări de 
acest fel care vor fi programa- 
te cu regularitate.

In regia lui I. G. Russu și 
scenografia lui Mihai Tofan, va 
fi prezentată în această stagiu
ne piesa „Cîinele grădinarului*4 
de Lope de Vega.

Secți*a de păpuși a aceluiași 
teatru pregătește spectaco'ele 
„Ce-a-nvățat un băiat mic de la 
un vestit n’tic“ de Ana Predes- 
cu (regia Nic. Moldovan, sceno
grafia Valentin Prisecaru) si 
„Cum poți să dai de dracu*4 de 
Al. Popovici (regia Petru Val
ter, scenografia Ioana Constan- 
tinescu).

♦
DIN ROMA, pictorul băimărean 

Mihai Olos ne trimite catalogul 
expoziției sale deschise recent li 
galeriile „La Feluca". Cunoscut 
publicului maramureșean și ce
lui din București vr;ntr-o serie 
de lucrări de pictură și sculp
tură prezentate anul trecut în 
cadrul unei expoziții substan
țiale. tînărul artist român se fa
ce acum remarcat în capitala 
Italiei printr-o boaată su*tă de 
picturi, care relevă sursele fol
clorice din nordul țării noastre.

Mihai Olos este prezentat pu
blicului italian de către criticul 
de artă Petru Comarnescu, pre
ședintele Secției Române a Aso
ciației Internaționale a Criticilor 
de Artă, care în textul catalo
gului remarcă, printre altele, ge
nerozitatea cu care marea artă 
anonimă românească se oferă ar
tiștilor moderni, sugertndu-le teme 
inepuizabile.



crochiu
BABA

S-a spus cd pictura lui 
Baba își trage sevele 
din școlile vechi flamande. 
Și da^ și nu. Aspectul 
general al operei ne poate 
duce, intr-adevăr, cu gîndul 
la pînzele flamande, dar fi
na'itat ea mesajului estetic es
te moderni ; simțirea e nouă, 
aparent livrescă nu însă lip
sită de acuitatea emotivă a 
contemporanului.

Nu întîmplător mulți din e- 
levii lui Baba fac astăzi o 
pictură de interpretare mo
dernă, deschisă tuturor pers
pectivelor, dusă uneori pînă 
in zonele cele mai rarefiate. 
Pentru că uneori pictura lui 
Baba conține acel germene 
de inefabil, capabil să nască 
cele mai diverse stări sufle
tești. Și germenele îl găsim 
cu oarecare atenție, chiar și 
in compozițiile care se în
scriu cu certitudine ariei rea
lului. Aceste încărcături e- 
moționale îl fac pe criticul 
Dan Hăulică să observe că 
realismul tablourilor lui Ba
ba atinge cu creștetul un o- 
rizont de fantastic.

Uriașa pînză Țăranii, afla
tă în Muzeul Republicii, îl 
recomandă pe Baba ca pe un 
analist original al psihologiei 
țărănești. Țăranul e văzut din 
alt unghi decît cel din care 
l-au văzut înaintașii și das
călii săi ,un Tonitza, un Dl- 
mitrescu, și poate vn mai în
depărtat Luchian. Țăranii lui 
Baba pierd total pitorescul 
tradițional, revizuit deja de 
postgrigorescieni șt care la 
Dimitrescu mai rămîne doar 
sub forma unor sugestii de 
plastică populară pe lemn 
sau în freacă. Totul se re
zumă la dialogul între lumi
nă șl umbră, pentru ca me
sajul să atingă dramatismul 
scontat. Accesul ia un’versalita- 
te al personajelor este astfel 
deschis. Țăranii duc parcă in 
spinare un destin apăsător; 
privirile lor sînt ale unor 
prevestitori nesiguri. Istoria 
le poartă imp'acabll pașii 
spre chemări nedeslușite. O- 
chil țăranilor — așa cum ob
servă același critic — par să 
nu privească, ci mai degrabă 
sâ asculte viitorul. Fetița ca
re le merge înainte este ca 
o tresărire în fața necunos
cutului.

Iată deci că, lăsînd impre
sia unui realism de factură 
tradițională, compozițiile lui 
Baba, fie cu personaje, fie 
simple peisaje sau naturi 
moarte, ascund în tulburăto
rul dialog al luminilor și um
brelor stări care, prin dilata
re, tind srrre zonele rele mai 
rarefiate ale spiritului.

Totul în această operă vor
bește de muncă tenace.

Comeliu Baba pleacă, la în
ceputurile sale, de la o scru
tare foarte laborioasă a rea- 
lu'ui, cu acea rîvnă cu care 
ne-au obișnuit vechii meșteri 
ai Renașterii sau. mai anro- 
piați, de noi, artiști din școa
la mUncheneză, un harnic 
Stahi, de pildă. Obiectele sînt 
puse să se confrunte, oferin- 
du-ni-se un splendid joc al 
materiei. Observarea diversi
tății materiei devine obiect de 
virtuozitate. Adesea, tot îm- 
preunînd obiectele, nunîndu-le 
să-și vorbească unul altuia, o- 
biectele devin ele însele voci 
ale penumbrei, cînd sonore 
(in roșuri profunde) cînd sur- 
dinlzate (în brunuri și ver- 
zuri nobile). Tal Baba însă, 
scrutarea obiectului nu se 
transformă. ca în cazul rtîtor 
artiști moderni. în aventură 
suprarealistă. Obiectele dialo
ghează logic între ele, dialo
gul lor ne de o parte, cu 
artistul, ne ^e Mtă parte cu 
privitorul, rămîne în perime
trul celei mai firești logici.

Portretele de femei ca șl 
arlechinii, sînt magistrale. 
Chipurile femeilor au un aer 
nobil; simplitatea, eleganța 

staturii sînt ecouri ale su
fletului pe care îl bănuim 
de un echilibru și de o fru
musețe clasică. Răceala din 
privire, o anume detașare in
telectuală. lată ce le conferă 
personalitate și distincție.

Peisajele venețicne se înal
ță pînă la pînzele lui &e- 
trașcu. Artist de structură ță
rănească, Petrașcu pictează 
venețiile în pete mari și 
pregnante de roșu, de negru, 
de albastru, de brun, în vir
tutea unor afinități de struc
tură cu aeometrismul folclo
ric românesc. In schimb, Ba
ba răspunde, prin ^ecorativ's- 
mul său, necesităților de mo
numentalitate ale plasticii 
moderne. Aici, Juxtapunerile 
temperate de pete mari de 
roșu și de gri, de roșu și de 
cafeniu, împrumută ceva ^in 
eleganța spațiilor arhitecto
nice moderne. Pelsaje'e din 
Veneția ale lui Baba, din Mu
zeul Republicii, nu mai păs
trează sugestiile orientale — 
preluate de arhitectura lagu
nei și intuite de Petrașcu, — 
ele răspund, mai degrabă, u- 
nei nevoi de decoratlvitate 
modernă, înrudită adesea cu 
rezonanțele muzicii, ale u- 
nei muzici fără alămuri; cu 
viori și mai ales cu violon
cele.

Val Gheorghiu

Adrian PODOLEANU „Bărci"

EXPOZIȚIA
ADRIAN PODOLEANU

Impresionismul este, în lu
crările lui Adrian Podoleanu, 
un produs secundar, o deri
vație inevitabilă a laviului 
in care lucrează artistul. Tra
tarea laviului se apropie, ce-i 
drept, de școala amintită. 
Tehnica la care aderă si 
Podoleanu este neglijenta cal- 
■ulată, improvizația sistema
tică, invenție, se zice, a lui 
Fragonard. Ea a fost un 
punct principal în programul 
impresioniștllor și stă la te
melia întregii picturi mo
derne. Masa de culoare se 
scurge pe hîrtie în aparentă 
neorînduială. Insă hazardul 
desăvîrșit care pare să miș
te culorile, ia pînă la urmă 
formele naturii.

Altul este însă genul 
proxim al lui Podoleanu și 
alta, prin urmare, definiția 
lui. Dacă e vorba să-l înca
drăm într-o serie explicativă 
maî potrivită, aceasta nu 
poate fi decît una din cele 
stabilite de Gaston Bachelard, 
care-i împărțea pe artiști du
pă afinitățile lor cu elemen
tele primordiale ale universu
lui : focul, pămîntul, aerul $i 
apa. Țuculescu ,de pildă, ar 
fi un poet al focului fiindcă 
lumea lui se Ivește numai la 
pragul incandescentei, viziuni
le sale sînt heliocentrice, ro- 
tindu-se magnetic în jurul u- 
nor sori misterioși. Cazul a- 
cesta e mai complex și alte 
explicații pot fi mai noro
coase.

Cu două-trei excepții, acu
arelele lui Podoleanu sînt 
inundate de apă și nu mai 
încape nici o îndoială asupra 
elementului său definitoriu. 
Chiar obiectele de interior. 
Împunse cu degetul, devin 
gelatinoase ca niște meduze. 
Dealurile și munții reflectați 
în apă aduc mai curînd 
a banchize plutitoare; alteori, 
printr-un efect de pointe- 
seche se sugerează monoto
nia ploii, senzația de umezea
lă.

TV

CELULOID
Pare de necrezut ! In vreme ce 

nesfîrșiți kilometri de peliculă au 
fost înghițiți la turnarea unor zeci 
de filme de toate calitățile, nu s-a 
putut găsi, totuși, infima cantitate 
necesară pentru a imprima în me
moria timpului unicatul pe care 
l-a constituit spectacolul „Chirița 
în provincie" cu Miluță Gheorghiu 
în rolul titular ! Mai bine spus, 
nu s-a găsit cine s-o găsească...

Vina, cinematografia o împarte 
cu televiziunea, care, oricît ar pă
rea de ciudat, n-a reușit nicioda
tă, de-a lungul atîtor ani, să facă 
loc spectacolului ieșean. In schimb, 
a transmis cîndva savuroasa co
medie a lui Alecsandri în monta
rea ,,de serviciu" a unui teatru din 
Capitală sau din Brașov. Care ar 
fi cauzele ? Depărtarea de Bucu
rești ? Totuși, în ultimele luni, am 
vizionat pe micul ecran un sporit 
număr de spectacole ale Națio
nalelor din Iași și Cluj, ale tea
trelor din Botoșani, Timișoara etc., 
de unde impresia că, din acest 
punct de vedere, ceva pare să se 
fi schimbat.

Ar mal fi și optica regizorilor 
T V. care pledează pentru tele-

La un pictor trăit în preaj
ma apelor, prezența lumii ri
verane ar putea să nu aibă 
tdci o semnificație deosebită. 
Nimic mai natural decît ex
plicarea universului prin a- 
kociație cu mediul familiar, 
printr-un sistem de referință 
devenit automatic prin obiș
nuință. Insă Adrian Podolea
nu s-a mișcat mai mult între 
Ccpou și Bucium, de unde 
bănuiala că pasiunea lui ac
vatică vine dintr-o chemare 
lăuntrică, nu geografică. Fireș
te, o asemnea chemare tre
buia să-l poarte aievea spre 
Deltă, în preajma lacurilor; 
nu l-a dus, însă la mare ori 
la ocean, prea agitate ca să-i 
permită verificarea intuițiilor 
lui fundamentale. Migrațiile 
sale s-au oprit între ane 
stagnate, prielnice gestați- 
i’cr îndelungi și calme. Răis- 
frîngerile acestor unde îi vor 
împrospăta artistului, o me
morie ancestrală. In creația 
lui, deslușim o proto-istorie 
a începutului aflat la înqîna- 
rea organicului cu anorga
nicul.

Formula lui Podoleanu este, 
prin urmare, înfrigurarea 
cosmogonică, obsesia celulei- 
tnume a firii; este locul în 
care el se desparte de exu
beranta barocă a impresionis- 
tilor. Căci revelația principiu
lui unic recheamă obiectele, 
din stările lor evoluate. în 
nebuloasa lichidă a începu
turilor, unde culorile particu
lare se șterg și se acordă 
fntr-o gamă tutelară. Aidoma 
cutărui explorator modem ca
re cutreieră oceanul pe o plu
tă preistorică, Podoleanu ne 
scoboară la o intuiție primi
tivă, ca să dovedească posi
bilitatea cosmogoniei sale. 
Pretutindeni în pictura lui 
vom recunoaște substanța 
plasmatică originară. Ici-colo, 
pe suprafața tabloului, aceas
ta începe să se condenseze, 
formînd nuclee în care înce
pem a recunoaște materiile 
solide. Asemenea forme inci

teatru, un fel de nu știu ce în 
care, între două replici, personajul 
trece strada, deschide o ușă, stră
bate un coridor (de preferat in
terminabil), aprinde o țigare, (nea
părat cu e, îșl consultă vîrfurile 
pantofilor și...

Intre timp, ,,Chirița" ieșeană își 
contemplă cu nostalgia unei mag
nifice vîrste depășitul zenit, iar 
omagiul pe care am fl dorit cu 
toții să 1-1 aducem lui Miluță 
Gheorghiu, încrustîndu-i creația în 
celuloidul peliculei, devine ireali
zabil.

Așa se întîmplă cînd, din pă
cate, nu vezi pădurea din cauza 
copacilor, și teatrul din cauza... 
specificului T V.

E drept, ,,Clipe de viață" și, cu 
unele rezerve, ,.Unchiul Vania", am
bele prezentate, de curînd, în re
luare, par să demonstreze contra
riul. Diavolul îndoielii nu pierde 
însă ocazia de a picura perfid un 
strop de otravă : n-or fi oare a- 
cestea numai niște excepții, care 
întăresc regula ? Sau sînt, într - 
adevăr, un început care dă temei 
speranței că eroarea cu ..Chirița" 
nu va mai fi nicicînd posibilă...

In fond, n-ar fi nevoie decît de 
puțin celuloid. Si de puțină pers
picacitate. Și, poate, operativitate, 
înțeleasă ca sublimă sinteză între 
eternitatea artei și efemerul ori
cărui spectacol.

piente sînt: salcia, stutui,
plaurul, plopul. Ele apar din 
ape ca niște trombe calme, 
parcă urmărite cu încetinito
rul. Bărcile sînt goale, singu
ratice, casele nelocuite aș
teaptă omul într-o veghe po
somorită. Dar acesta nu se 
vede nicăieri, e încă înde
părtat Demonstrația graficia
nului se oprește la aparițiile 
nediferențiate de culcușul ge
netic. Scena acestei gestații 
uriașe nu poate fi decît spa
țiul deschis, nemărginirea. 
Copaci imenși domină împre
jurimile, alții săgetează neaș
teptat, străpungînd văzduhul. 
Reflectate în apă, toate alcă
tuirile par încă a mai pluti 
în hăul primordial.

Aduse în Interior, viziunile 
lui Podoleanu capătă o alu
ră stîngace, înstrăinată, nefiind 
viabile la aclimatizare. Picto
rul se vede nevoit să le infu
zeze cîte un pigment solid, 
care vătămează uneori epi
derma subțire a laviului. Cînd 
părăsește regula spațială a 
propriei lui viziuni, artistul 
trece din cosmogonie în ac
tualitate : privit de aproape, 
misterul se demistifică în ba
nalitate. asa cum r> arată ce
le două-trei interioare din 
expoziție. Așadar, intuițiile lui 
Podoleanu nu se pot traduce 
prin orice fel de senzații ; cre- 
indu-și lumea, el însuși nu 
mai poate fugi de legile ei 
implacabile.

Senzațiile de mișcare, de 
exemplu, decurg organic din 
raționalitatea noii viziuni. Co
pacii, bărcile se înșiruie în 
linii drepte, paralele; instinc
tiv privirea se va deplasa pe 
un sens de mișcare unic, di
rijate de exodul general spre 
același undeva misterios.

Odată stăpînit resortul 
funcțional al viziunii sale, 
pictorul a cîștigat secretul 
unei armonii numai a lui, o- 
riginală și sesizabilă sub ori
ce înfățișare.

Valerîu Corcodel

Film

PANTOFUL 
CENUȘĂRESEi

Am văzut în ultimii ani destule iilme-divertisment 
— de Ia foarte proaste, la bnnișoare — achiziționate 
otova, cu dezinvoltura care-i caracterizează pe achizi
torii noștri. In aceste condiții, ne apare firească hotă- 
rîrea unora dintre creatorii autohtoni de a face și ei 
asemenea opere; fie pentru a protesta („noi putem 
face lucruri mai bune !“), fie pentru a se alinia („așa 
ceva putem și noi*). „Pantoful Cenușăresei" e o simplă 
aliniere la condiția minimă a comedioarelor nțuzicale 
care se vînd cu duzina pe piața mondială. Alinierea 
ne surprinde cu atît mai mult cu cit este efectuată de 
unul dintre regizorii noștri de prestigiu — Jean Geor
gescu — ale cărui lucrări anterioare — cel puțin e- 
cranizările după Caragiale — îl recomandau ca pe un 
profesionist sever șl cu ridicată calificare. Străbat în 
„Pantoful Cenușăresei" și semnele profesionalității (grija 
pentru compoziția cadrului, unele ingeniozități în mon
taj) evitarea îndemînatică a unor scene facile), dar a- 
cestea se pierd intr-un noian de banalități, lipsite de 
haz, în ciuda agrementării scenariului cu poante de 
către un maestru al umorului, Tudor Mușatescu.

Scenariul — fiindcă veni vorba de el — este, cre
dem, principala hibă a acestni film. Atita naivitate, a- 
tîta lipsă de imaginație și de capacitate de invenție cu 
greu pot fi adunate la un loc într-o singură lucrare. 
Și totuși, autorii scenariului — Jean Georgescu și A- 
lexandru Culescu — reușesc o asemenea performanță. 
Circulă prejudecata că asemenea filme — care folo
sesc acțiunea și conflictul numai ca pretext pentru 
muzică — nu au pretenții. Adică nu se vor nici drame 
de idei, nici dezbateri filozofice, nici altceva. Lipsa de 
„pretenții" este, insă, echivalată cu banalitatea, cu 
cotidianul devalorizat cu povestioara rizibilă, prețuită 
numai în anumite zone urbane. Povestea Cenușăresei 
din filmul Iul Jean Georgescu este dintre acestea. O 
casieriță de teatru visează să aiungă actriță. Iși în
chipuie că are talent deși nu arată așa ceva (fapt care 
i-ar motiva prezența pe ecran). Vn simplu și copilăresc 
dans cu cercuri, destul de stingaci executat, vrea să 
justifice visul ei de a deveni actriță; dar mai ales 
distribuirea Ioanei Pavelescu in rolul principal. Ce] 
puțin unele filme de acest gen, pe care le importăm, au 
în centrul unei povești banale un cfntăreț bun sau un 
dansator care justifică măcar în parte pelicula. Ioana 
Pavelescu nu are asemenea calități și atunci se nasc 
întrebările _• pentru ce a fost făcut filmul ? Ce vrea el 
să spună ? Un confrate găsea explicația: „întreaga is
torie — scria el — se înfățișează, de fapt, mai mult 
ca un pretext, menit să lege între ele diversele epi- 
soade scheci și numere de stradă (pe muzica lui H. 
Mălineanu)". Ar fi și aceasta o justificare dacă sche- 
ciurile sau numerele de estradă respective ar merita 
să fie turnate intr-un film — țlnînd seama de marilo 
che'tuieli pe care acesta le presupune. Dar ele sînt a- 
tit de neinteresante și atît de lipsite de umor, încit rar 
îți solicită zîmbetul, iar după ce ieși din sala întu
necoasă la lumina binefăcătoare a zilei, uiți complet 
despre ce a fost vorba. Doar jocul zglobiu al ochilor 
Constanței Cîmpeanu și vocea ei frumoasă te mai 
urmăresc o vreme. Și, poate, cî'eva fragmente din 
cîntecele lui Mălineanu. In schimb nu uiți falsul su
părător al unor scene (cele de început în care un 
regizor conduce repetițiile într-un teatru muzical), 
lipsa totală de aderență cu ecranul a unor fete drăguțe 
dar înfiorător de netalentate, amatorismul care se 
infiltrează peste tot, mal puțin în imaginea lui Cos- 
tache Ciubotaru, parcă singurul care ia lucrurile in 
serios în acest film.

Fusese clar încă de Ia „Dragoste la zero grade* 
și de la „Vacanță la mare' că dacă echipa care se în
cumetă să facă asemenea filme nu strălucește și nu 
este doldora de talent, nu iese nimic. Dacă pe scena 
teatrului muzical aproximația artistică trece mal ușor 
neobservată, pe ecran ea se autodezvălufe în cele 
mai mici amănunte. Cît de bine știa acest lucru Jacques 
Demy cînd s-a apucat de „Domnișoarele din Rochefort"I 
Film fără pretenții. într-adevăr, cum îl numesc unii, 
dar cît de atent lucrat, cit de migălos șlefuit! Am 
așteptat acest lucru și de la Jean Georgescu; putea 
să-l facă, nu înțelegem de ce nu l-a făcut I

Stelian Protopescu



Angela Traian
NUNTĂ

Pentru că nimeni n-a uitat să plîngă 
Cînd a fost să scoată mireasa d n casă 
Pentru că lăutarii adormiseră, bălani 
Și paharele lălăiau
Indecent răsturnate pe masă
Pentru că sunau, dogit, amintirile
Desfigurate de liniște
In pupila unor vinturi austere
Și pentru că mă brntuia în răstimpuri 
Lumina unei stele în cădere
A trebuit să am deodală
Curajul singurătății
De la un capăt la altul
Solemn traversîndu-l
Și să ascult in noapte taxiurile lumii 
Cum claxonează timpul
Derutindu-I.

Carmen Tudora
rt/T/W

Pădurea se datină-n aripi,
Pentru toată tristețea de-a nu alerga ; 
și frunzele-ncet se desprind ți alunecă 
pe trunchiuri in jos

Trebuia să-mi verific statuia cu zei : 
aici este ochiul cei fără pleoape ; 
iubesc nebunește acest infinit, 
tăiat neestetic de ape.

Coloană sonoră de umbre, 
prin degete cade incet un cuvint, 
ca o liniște mare care face ordine 
ți surprinde un plop cugetînd.

Steliana Delia Beiu 

ALEI, CE JOC!
S-a stins lumina falnicei Veneții 
Și-ngenunchiau ursuzi pereții 
Plîngind cu ceară-n bărbile-afumate 
Cu vin de Rodos și de palmier 
In verzi pocale pe o masă verde 
Sfărmate și curgînd în colier 
Pe jgheabul celei ce oricum se pierde.

Și-atita așteptare și nesaț
O, preacurată, tu, prelungă viață 
Cu bivoli albi cu scrinciobul in coarne 
Alunecînd pe-un cer voios de gheață.
Pe o sofa cu arcuri de safir 
Iubește răstignirea cu surle și fanfare 
Pe-un cer de cîini cintind pe patru voci 
Ce lacrimi sfinte-n tîrfe și odoare.

Alei, ce joc la zar ploua pe stepe 
Noroacele de trai patriarhal
Fugeau prinse în dragos'e c-un cal 
Și limbi de-argint în unduri de pahare 
Cintind cum cucul ora de sabat
Cu steme și blazoane ieșim tcți de sub pal 
Și-ncremenim hieratic precum de pod 

picioare.

Marta Bărbulescu

CINTEC
Și iarăși ploaie I
Tu, zăludă incertitudine 
a sufletului nostru — 
cintec de singe și os.

Tu, necesară,
prietenă spaimelor de noapte, 
tu, înțelepciune — 
rod timpului.

De-ai urî, 
de-ai iubi, am ști 
unde pleci, 
de unde vii ...

Dar n-ai început,
nici sfirșit I
Ești Dumnezeul pe care 
nu l-am căuta 
de nu l-am fi știut 
vreodată I ...

Viorica Cozan

RUGĂ PENTRU

FIRUL DE IARBĂ

Primăvara, să nu-ți pară ciudată, mamă 
această vegetație pe trupul meu 
mare, sănătos și plin da viață 
căci l-am dăruit cu dragoste incolțirii 
florilor și rădăcinilor de iarbă,

Să-mi crească dragostea pentru niște bunici 
și pentru niște părinți bă'rîni
de șaizeci și șaptezeci și cinci de ani 
trup și suflet, semănindu-le ...

Holm strîngea ochii ca să 
nu creadă și nu cre
dea, auzea, doar, și asta 
nu însemna nimic sau 
aproape nimic, toate 

zqomotele pe care le știa ve
nind din afară încetaseră de
mult și s-asternuse tihna cea 
mare și liniștea cea mare. 
Cercă să adoarmă din nou, 
era tîrziu, el știa, după lip
sa automobilelor, că-i trecut 
de miezul nopții, dar răzbă- 
tea ceea ce nu voia să ac
cepte și nu accepta, forța 
ochii să deslușească toți pa
tru pereți-înalți, drepți, ne- 
clintiți în hotărîrea lor crîn- 
cenă și verticală, ca o singură 
forță de coaliție, nu continuă și 
nesfîrșită, ci segmentată pre
cis dur, fundamental, în 
trei locuri, trei unghiuri, apoi 
unindu-se brusc, ca un circuit 
fatal și magnetizat, într-un 
al patrulea unghi, rezultînd 
patrulaterul înalt, drept, so
bru, întunecat, închizîndu-1 
implacabil.

Holm știa sigur c-afară-i o 
eclipsă parțială de lună și. 
tocmai de aceea, auzea fîșîitul 
întunericului dincolo de fe
reastră, ca un tîrît incolor de 
moluscă și sta să asculte, 
din nou, echivoc, cum ticăi« 
rar, cadențat, tăios, nu afara- 
în beznă, ci aproape de el, la 
cîțiva pași, nu știa precis un
de din cauza poziției lui de 
dormit dar știa precis că este, 
c-o aude, imposibil să se în
șele în noaptea aceea în ca
re își pusese toate speranțele 
lui de holtei trudit și asudat.

Era cît se poate de greu, 
dacă nu chiar imposibil să 
arcepte și să se resemneze
ascultînd, robit de însăși în
colăcirea dreptunghiulară șt
perfectă, nevăzută, în întu
neric, dar știută amănunțit 
punct cu punct și, dînd gias
nesupunerii lui răzvrătite 

trase pătura mult peste cap, 
o apăsă peste ochi într-un soi 
de izolare ultimatumă și fe
roce și-u liniștea înfundată 
ecourile bubuiră mai linipea- 
și mai sigur și mai imuabil, 
spărgind liniștea ca niște cio
cane violente. Ca un asalt 
mortal și iremediabil. Ca să 
se convingă că nu-i vis se 
ridică în capul oaselor și as
cultă : tic, tac, tic, tac, tic, 
tac... egal, neoprit, sigur, stă- 
pînitor și despot, undeva, la 
cîțiva pași înspre nord, chiar 
în masa greu acceptabilă a 
cordonului patrulater și geo
metric și închis, închizîndu-1. 
Sunetul sau tic-tacul se revăi- 
sa peste întunericul umed și 
peste tihna cea mare rupîn- 
d-o în fracțiuni egale și rit
mice și de metal și curgînd. 
Și zdruncinînd echilibrul nop
ții.

Holm n-avu ideea să se ri
dice din pat și să izbească cu 
pumnul în peretele cel din
spre nord, ci sta neclintit, as
cultînd, cineva ar fi spus că-i 
supunere sau nedumerire, nu 
încleștarea voinței și-a ispi
tei și-n întuneric trupul lui 
refuza orice mișcare com
pensatorie.

întins, într-un tîrziu, în pat. 
a constatat că sunetele vin 
din exact același punct și-a
cum le asculta ca pe-o armo
nie de tobă, de ciocan pneu
matic ,de orice ciocan sau 
ciocănel izbind extremitățile 
nervoase ale membrelor la 
un consult neurologic, și-n- 
cercă să le numere dar își 
dădu imediat seama că a le 
număra înseamnă, de fapt, a 
le înregistra, deci a le ac
cepta, și se opri brutal și le 
respinse.

N-ar putea ști daoă ador
mise în mijlocul sunetelor 
celor ciudate și neașteptate 
din peretele dinspre nord al
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camerei sau dacă la uri mo
ment dat, sunetele încetaseră. 
Și cînd, dimineața, se izbi o<- 
violența luminii roșii ce se 
ridicase dintr-o parte a ceru
lui, avu îndoială. Acum totul 
era normal, în inerția și di
mensiunile știute, învățate zi 
cu zi și sprijinite în modul 
cel mai elementar; îl îmbăta, 
chiar, echilibrul și coeziunea 
pe care le simțea mai tare ca 
orișicînd și le dorea veșnice 
și sigure. Alerga după oameni, 
orice trecător, nu ca să-i spu
nă ceva, ci ca să fie sigur că 
drumul acela, calea aceea sau 
strada aceea, sînt stăpînite și 
colindate și ca să fie aproa
pe de cineva, de oricine. 
Pentru asta a trebuit să um
ble mult pe străzile cele mai 
aglomerate, afundîndu-se in 
fluviul neoprit și mergînd 
împotriva lui; astfel se izbea 
de umerii și de brațele alto 
ra și-i simțea, fericit.

Acum aștepta afară trece
rea nopții și era o noapte 
plină de șoapte și de duhuri 
speriate tot mai rar de auto
mobile și de clopoțelul abia 
auzit al unei macarale, o 
noapte greoaie, păstoasă, o- 
cupînd nu prin contractare ci 
tot concentrîndu-se și concen- 
trîndu-se și spînzurînd tot mai 
stabilă și mai încremenită 
Și clopoțelul izbea masa ei 
compactă, deflorînd-o mereu 
și neoprit, ca un sfredel sub
țire și tenace, ca un intrînd 
în virginala alcătuire j și iar 
tăcere t^t mai groasă si mai 
apoi ruperea stridentă, de- 
acolo de sus, prelungă și 
biruind un timp și renunțarea 
din nou...

Holm vedea strada tot mai 
pustie. Lumina stelară se răs- 
frîngea în mii de spectre. Și 
pentru prima oară simți o nevoie 
aprigă, ca un val implacabil 
și porni în susul străzii pustii. 
Siluietele stîlpilor izbucneau 
ca niște coloane hieratice, ciu
ruite de sfîrșit, a căror verti
calitate se menținea o hi
meră, ca o prelungire fanto
matică sau ca un sul dubios 
scornit de iluzioniști și apla
udat cu emoție și nedumerire 
și-naintau așa, dispersate, iar 
mai apoi prindeau a căpăta 
contur și linii sigure, înalte, 
drepte, indiscutabile. Tot la 
fel apăreau siluietele clădiri
lor ; unele mai înalte, altele 
mai scunde sau mai groase, 
cu sticliri rotunde, spărgînd 
întunericul acela gros, rezis
tent.

A găsit strada cu ușurință, 
și numărul. Eta dormea. Adică 
bănuiește că dormea pentru 
că era stins. A bătut, Eta i-a 
deschis, n-a aprins lumina și 
s-a băqat din nou în pat. Holm 
s-a așezat singur. „Dormi" ? — 
a întrebat-o mai tîrziu. ,,Nu“. 
„De ce nu dormi" ? Eta n-a 
răspuns și-i posibil să fi zîm- 
bit la întrebarea asta naivă.

In casă era răcoare și-un 
fel de miresme venite de- 
aiurea, Eta nu se vedea și- 
ncetaseră de mult zgomotele 
străzii, acele zgomote noctur
ne și aureolate care mișună 
ușoare și transparente. Pe 

urmă Holm n-a mai stat jos, 
acolo unde ajungeau picioarele 
întinse și dezvelite ale Etei, 
s-a ridicat și și-a schimbat 
poziția. Eta stătea tot tăcută, 
dormind sau nedormind, a 
văzut umbra bărbatului apro- 
piindu-se de ea și aplecîndu- 
se asupra ei, apoi n-a mii 
putut-o vedea în întregime 
din cauza prea marei apropi
eri, ci numai un fel de rezu
mat, de esență fundamentală 
și prezentă.

Acum Holm asculta stupe

ȘARPELE
fiat, încordîndu-și auzul și 
aducîndu-și fel de fel de ar
gumente ca să nu creadă, și- 
alături de el stătea Eta, tot 
lungită, cu picioarele dezve
lite din nou și întinse pînă 
la el, în întuneric, nespunînd 
nimic. S-auzea limpede, iar 
strada se pustiise demult. S- 
auzea clar și era singurul zgo
mot prezent în noaptea aceea 
tihnită și stelară, singurul 
zgomot care izvora ca o fi
sură infimă într-un bloc uriaș 
de oțel. Holm se ridică în 
picioare, zgomotul tși urma 
firul imperturbabil și siqur, 
mici izbituri sunătoare, ca 
niște bătăi scăzute și înfun
date de ceas, propagîndu-se 
lipicios și insistent; „Eta, 
cînd" ? — rostise inconștient, 
ar fi putut să spună cu totul alt
ceva dar articulația fu aceasta, 
mirată, lacunară și era de 
așteptat să nu primească ntci 
nn răspuns. Eta se răsuci în 
pat, era nădușeală, se răsuci 
ca un animal viguros și stăpîn, 
își strînse genunchii goi — 
ca două luminițe palide — 
si coama silvestră i se răsturnă 
aspră, ca o pată întunecată 
și tulburătoare. „Eta, tu auzi" ? 
Eta auzea. Era același zgomot 
sacadat — ca niște picuri me
talici și agasanți. „Da". Este 
un șarpe în perete. Un șarpe 
de casă. Ăștia nu fac nimic. 
Nu știu cum intră, poate odată 
cu facerea casei, iar ceea ce 
se aude e un sunet produs de 
respirația lui. Nu-i curios? 
Eu cred că-i vorba de niște 
plăcuțe care pocnesc. E-un fol 
de pocnet, nu sunet dar din 
cauză că-i înfundat acolo 
pare mai sonor. Aș vrea să-l 
văd odată, dar nu știu cum. 
Uneori mă gîndesc să pun să 
spargă peretele dar cred <'ă 
izbiturile l-ar speria și-ar fugi 
pentru totdeauna." „Și dacă-l 
altceva" ? — făcea Holm, asa, 
fără scop, absent. Erau nopți 
stelare țepene, unice și mari. 
Erau tăceri, tăceri de tot felul 
și duhuri plutitoare și nopți 
naive și înalte. Erau nopți 
verticale. Eta răspundea: „Na 
poate fi altceva".

Holm încerca să stabilească 
vreo asemănare între felul 
zgomotelor de aici și al celoi 
de la el și-i era zadarnic, iar 
motivul i se părea simplu : și 
chiar era. Zgomotul nu se 
mai auzea dar el îl știa 
rămas la înălțimea plafonului, 
se mai auzea dar el îl știa 

venea dinspre el un curent 
insistînd ca o prelungire și 
ca un ecou. Eta a continuat: 
«Odată a ieșit, m-am uitat cu 
mult interes la el, i-am văzut 

solzii mari și pătrați ai 
capului, lucioși, scosese și 
limba — subțire și vio
lentă sîsîind ascuțit ca o 
tăietură de brici. Cît a stat 
asa, neclintit, numai cu capul 
afară, n-am făcut nici o miș
care .nevrînd să-l sperii și 
să se retragă. Ce-i drept, mă 
mai liniștisem acum, chiar mă 
ridicasem în capul oaselor și 
de la mine pînă la el nu era 
decît cel mult o jumătate de 
metru. A-m eput să lunece. 
Atît de încet și de neauzit, 
încît singurul indiciu că lu
necă era lungirea lui treptată, 
ca un ac roșu, indicator de 
presiune. Inchipuie-ți că din 
nou am simțit acea spaimă și- 
acea tulburare dar mă sforțam 
să asist la lunecarea lui de 
cotropitor, negîndindu-mă un
de poate sfîrși curiozitatea. Și 
el continua să lunece, nesin- 
chisindu-se de mine pentru 
că, cu siguranță, mă vedea, 
ochiul lui cel țeapăn și sticlos 
dinspre mine sînt sigură că 
mă cuprindea de mai multe 
ori și, lunecînd, spînzura în 
jos, pe perete, iar bucățelele 
mici de vai rupte îi albeau 
ici-colo inelele lucii. Eu cred 
că n-ajunsese încă la jumă
tate, din moment ce nu cădea, 
și-acum se încorda și se ridiea, 
devenind orizontal și tot ieșind 
și iar spînzurînd în lungul 
peretelui, în jos".
Holm știa sigur că de-aici și 
pînă acasă va merge singur, 
străzile vor fi lunare și pustii, 
stîlpii fantomatici și dizolvați ; 
ca niște suluri arse de iluzi
oniști. „Cînd a atins cu vîrful 
botului pătura am avut prima 
mare cutremurare de groază. 
Dar groaza era prea aproape 
si prea sigură ca să mai poată 
fi divulgată și ceea ce reușeam 
să fac era uitatul, liniștit și 
fără putere ,1a el, cum se 
întinde pe pătură, peste picioa
rele mele, de-a lungul palului 
și tot lunecînd ; puteam să 
mișc piciorul ca să-l sperii, 
să fugă ,nu știu cum ar fi 
fugit și cum s-ar fi retras în 
perete dar știu c-ar fi făcut 
ceva, însă piciorul meu stătea 

nemișcat și neaScultîndu-mă 
și-atunci s-a terminat lunecatul 
acela neauzit și partea trupu
lui liii care era acum de-a 
lungul peretelui în jos, s-a 
rostogolit ca ceva împușcat 
și-a căzut peste pătură — 
greu, înfundat, și moale peste 
picioarele mele, simțindu-l 
acum întreg și viu și-nțepenit 
de-a curmezișul patului. Mai 
tîrziu, rememorînd, știam per
fect gesturile prin care l-aș 
fi putut prinde sau omorî. 
Stînd ,se făcea tot mai greu 

și nu-i puteam vedea tot tru
pul din cauza cutelor păturii, 
dar ochiul dinspre mine i-1 
vedeam și mă gîndesc că pen
tru el eu eram un obiect ca 
toate celelalte din casă, poate 
vreo statuetă. Mai pe urmă 
s-a mișcat. A răsucit capul 
către mine și-a-nceput să lu
nece iar. Era moale șl rece șl 
se mula peste genunchiul meu. 
Am vrut să nu cred ,să sar din 
pat dar totul rămînea la fel, 
oprit, fără putere de întoar
cere, și nu știu sigur dacă-ml 
pot aminti chiar tot ce s-a- 
ntîmplat ; mi-au rămas, însă, 
urmele, traversîndu-mi picioa
rele cu încetineală rece și ume
dă, rămînînd un lichid lipi
cios și alb apoi mi-a atins cu 
limba aceea violentă trupul și 
nu s-a oprit, a continuat așa 
rece și umed și mulîndu-se 
mereu în timp ce ochii aceia 
de sticlă rămîneau ficși și în
ghețați, îl simțeam acum peste 
tot corpul, ca o prezență moa'e 
și ca un adaos. Era căldură 
și nădușeală și umezeala lui 
rece îmi înviora pielea dar o 
șt strîngea. Cînd a ajuns cu 
capul în dreptul umărului m^u 
i-am putut vedea foarte de 
aproape solzii lucioși și parcă 
unși, și tăietura lată a gurii 
din care curgea un fel de li
chid alb și-mi rămînea pe 
piele. .A stat un moment asa. 
cu limba încă afară, aproape 
de tot de urechea mea si sî- 
sîitul acela de brici era acum 
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continuu si rece si el ca tot 
trupul întins. Pe urmă a-nceput 
să coboare pe spate. Nu- 
ntorceam capul dar, din pozi
ția aceea țeapănă vedeam cu 
coada ochiului stîng ,ca r» 
curea sau ca o funie lune- 
cîndu-mi pe umăr, în spate 
simțind coborîrea lui înceată, 
ca atunci cînd ieșise din pere
te. In cele din urmă s-a lunqit 
pe tot spatele apoi s-a rosto
golit și-a bufnit pe pernă și-a 
rămas asa pînă cînd am 
făcut un gest, un gest, 
poate dinăuntru, și-a fîsîit 
scurt dispărînd în perete*.

Holm se tot uita atît la 
coama ca o pată a femeii cît



Întreprinderea
REGIONALĂ

DE ELECTRICITATE
IAȘI

execută:

• proiecte pentru stații electrice.
® proiecte pentru linii electrice.
• proiecte pentru posturi de transformare.
• proiecte pentru electrificări rurale.
• proiecte pentru reparații capitale.

Prin Șantierul de Construcții Montaj-Energe- 
tic efectuează următoarele lucrări :

• electrificări rurale.
• instalații interioare urbane și rurale.
• linii electrice de medie tensiune.
• posturi de transformare.

ANTREPOZITUL FRIGORIFER IAȘI

• prelucrează car
ne pentru piața in
ternă și export.

industrializează 
fructe pentru export.

® antrepozitează 
produse de carne, 
unt, fructe, legume.

ÎNTREPRINDEREA DE INDUSTDIAEIZARE A CĂRNII

UZITAȚI MAGAZINUL
DE PREZENTARE DIN 

str. Lăpușneanu (lași)

produce:

— SPECIALITĂȚI DE MEZELURI DE BUNA

CALITATE, UNANIM APRECIATE DE PUBLI
CUL CONSUMATOR.

VIZITAT!
7

Magazinul de pre
zentare și desfacere 
a industriei locale 
aparținînd între
prinderii ,,PROGRE
SUL” Iași (Piața 
halei), care oferă :

— mobilă

— articole de uz 
casnic

— produse cera- 
m'ce

— împ’etituri di
ferite, etc.

FOLOSIȚI SERVICIUL DE PUBLICITATE AL REVISTEI 
„CRONICA"! .



COMITETUL DE STAT PENTRU CULTURA Șl ARTA 
organizează:

Concursul național
DE CREAȚIE Șl INTERPRETARE DE MUZICĂ UȘOARĂ ROMĂNEASCĂ

REGULAMENT
Pentru stimularea creației originale și ridicarea nive

lului de interpretare în domeniul muzicii ușoare. Comitetul 
de Stat pentru Cultură și Artă, în colaborare cu Uniunea 
Compozitorilor, organizează anual un concurs național de 
creație și interpretare de muzică ușoară românească, ce 
va avea loc la Mamaia, timp de o săptămînă, în intervalul 
15 iulie — 15 august (ediția 1969 va avea loc în săptă- 
mîna 21—27 iulie).

CAPITOLUL I
Organizarea Concursului de creație de muzică ușoară 

românească

1. Concursul de creație de muzică ușoară românească 
este deschis tuturor compozitorilor, membri sau nemembri 
ai Uniunii Compozitorilor.

2. Fiecare compozitor poate participa cu maximum trei 
lucrări, create și difuzate în perioada dintre concursuri, 
precum și cu cel mult trei lucrări inedite realizate în a- 
ceeași perioadă.

In anul 1969, vor fi admise la concurs lucrările din 
creația realizată în perioada aprilie 1968 — aprilie 1969.

3. Lucrările vor fi depuse în două exemplare sub formă 
de aranjament pentru voce solo cu acompaniament de plan, 
la Direcția muzicii din C.S.C.A., în perioada 1—10 aprilie.

4. Se vor anexa la lucrări textele dactilografiate în 
5 exemplare, iar pe partitură se vor Indica trei interpreți 
preferați de compozitor, precum și numele și adresa auto
rilor.

5. In cazul lucrărilor care au fost difuzate pînă la 
data înscrierii la concurs, compozitorii vor indica mij
loacele prin care au fost difuzate și numele interpreților.

6. Pentru lucrările inedite, selecționate de juriu Ia 
prima etapă, se vor lua măsuri ca între etapa I și etapa 
II, acestea să fie difuzate cu o frecvență mai mare decît 
cele difuzate anterior, asigurîndu-se prin aceasta condițiuni 
egale tuturor lucrărilor.

7. Concursul de creație de muzică ușoară românescă 
se desfășoară In două etape:

— Etapa I-a va avea loc la București șl va consta în 
selecționarea de către juriu a unui număr de 30 lucrări 
pentru etapa Il-a.

Titlul lucrărilor selecționate pentru etapa II-a Și 
numele autorilor vor fi publicate în presă.

— Etapa a Il-a se va desfășura la Mamaia, lucrările 
selecționate de juriu în prima etapă urmind să fie pre
zentate de către cei mal buni interpreți In concerte publice.

8. Pentru etapa a Il-a autorii vor trebui să asigure 
(unde este cazul) orchestrarea sau reorchestrarea lucrărilor, 
plata orchestrațiilor fiind suportată din bugetul Concursului

9. Se va acorda un număr de trei premii și patru men
țiuni, a căror valoare va fi stabilită de către conducerea 
C.S.C.A. de la un Concurs la altul.

Pentru anul 1969 se vor acorda următoarele premii și 
mențiuni :

Marele premiu, în valoare de 15.000 lei din care 10.000 
lei pentru muzică și 5.000 lei pentru versuri.

Premiul II, în valoare de 12.000 lei din care 8.000 lei 
pentru muzică și 4.000 lei pentru versuri.

Premiul III, în valoare de 9.000 lei din care 6.000 Iei 
pentru muzică și 3.000 lei pentru versuri.

Patru mențiuni a 5.000 lei fiecare, dintre care 3.000 
lei pentru muzică și 2.000 lei pentru versuri.

In afara acestor premii și mențiuni se vor mai acorda 
trei premii speciale ale Uniunii Compozitorilor, în valoare 
de 10.000 lei, 8.000 lei și 5.000 lei și două mențiuni a cîte 
3.000 lei (muzică și versuri) pentru cele mai valoroase 
lucrări inedite.

— Juriul are latitudinea de a nu acorda unul sau mai 
multe din premii, precum și de a redistribui sumele

— Juriul va acorda distincții speciale interpreț'lor cîn- 
tecelor premiate și menționate.

10. Juriul, alcătuit din muzicieni, scriitori și regizori, 
precum și din alți oameni de cultură și artă, va fi numit 
de către Comitetul de Stat pentru Cultură și Artă, împre
ună cu Uniunea Compozitorilor și Uniunea Scriitorilor.

11. Notarea lucrărilor de către juriu, se va face in 
modul următor _■

a) In etapa I a concursului, juriul va selecționa lu
crările prin notarea :

— promovat în etapa a Il-a.
— nepromovat in etapa a II-a.
b) In etapa a II-a a concursului, după audierea lucrări

lor în concerte publice, juriul va stabili acordarea premi
ilor și mențiunilor prin notarea de la 1 la 10, în ordinea 
mediilor obținute, precum și pe baza aprecierilor publicu
lui spectator. ,

c) Valoarea unei lucrări va fi apreciată de juriu ca o 
creație muzicală — muzică și versuri — neputîndu-se premia 
separat numai muzica sau numai versurile.

12. Lucrările premiate și cele menționate la Con
cursul de creație de la Mamaia vor fi incluse în caietul 
de melodii românești, la Concursul internațional de inter
pretare „Cerbul de aur" de la Brașov.

CAPITOLUL II
Organizarea Concursului național de interpretare 

de muzică ușoară românească

1. La Concursul de interpretare pot participa soliști 
vocali de muzică ușoară, angajați în Instituțiile de spec
tacole și concerte, sau posesori de atestate de artiști liber- 
profesioniști, precum și cei ce urmează cursurile de pre
gătire organizate pe lîngă Centrul de perfecționare a ca
drelor al Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă. La 
Concursul de interpretare nu vor avea dreptul să participe 
soliști care au obținut premiul I la una din edițiile ante
rioare ale acestui concurs. Aceștia vor putea participa nu
mai ca interpreți ai lucrărilor muzicale înscrise pentru 
Concursul de creație.

Concursul este deschis și tinerilor interpreți vocali de 
muzică ușoară din rîndul artiștilor amatori, numai dacă 

sînt absolvenți de liceu sau școli de cultură generală si
milare și pe bază de recomandare scrisă dată de comite
tele județene de cultură și artă sau al municipiului București.

2. Interpreții vocali de muzică ușoară înscriși la con
curs vor prezenta fiecare cîte două—trei piese româ
nești, la libera alegere, indiferent de perioada cînd au fost 
create.

3. Cererile de înscriere, însoțite de o reducție pentru 
solo voce și pian a lucrărilor pe care concurentul dorește 
să Ie interpreteze, vor fi depuse în perioada 1—5 aprilie 
la Direcția muzicii din Comitetul de Stat pentru Cultură 
și Artă.

4. Concursul de interpretare de muzică ușoară româ
nească se va desfășura în două etape.

5. Etapa I va avea loc la București, în perioada 10—15
aprilie și va consta din audierea tuturor celor înscriși și 
selecționarea de către juriu a unui număr de aproximativ 
20—25 interpreți. ,

Pentru etapa I, Direcția muzicii din Comitetul de Stat 
pentru Cultură și Artă va asigura acompaniamentul la 
pian tuturor concurenților. La cerere și pe proprie răspun
dere materială, concurenții vor putea să-și aducă și alți a- 
companiatori (pian).

6. Etapa a H-a se va desfășura la Mamaia, în concerte 
publice, în cadrul Concursului național de creație și inter
pretare.

7. Se va acorda un număr de trei premii și patru men
țiuni a căror valoare va fi stabilită de către conducerea 
Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă de la un con
curs Ia altul.

Pentru anul 1969 se vor acorda următoarele premii și 
mențiuni:

Premiul I in valoare de 6.000 lei
Premiul II în valoare de 5.000 lei
Premiul III în valoare de 4.000 lei
Patru mențiuni în valoare de 2.000 lei fiecare.

8. Juriul are latitudinea de a nu acorda unul sau mai 
multe din premii, precum și de a redistribui sumele.

9. Notarea concurenților de către juriu este cea pre
văzută pentru Concursul de creație la art. 11, literele a și b.

10. Cei mai valoroși interpreți ai Concursului națio
nal de interpretare de la Mamaia vor fi recomandați să 
facă parte și din lotul de concurenți români la Concursul 
internațional de interpretare „Cerbul de aur" de la Brașov.

11. Decernarea premiilor pentru creație și interpre
tare se va face de către președintele juriului, în cadrul 
unui concert festiv, de închidere a concursului.

12. Un concert special al laureaților Concursului na
țional de creație și interpretare de muzică ușoară româ
nească ,va avea loc Ia București.

în curînd 
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Daniela Caurea

JOC ASCUNS

RIGOARE Șl
PARABOLĂ

In cele patru colțuri ale nopții, sfincșii se dau peste cap 
Și-ncetul cu-ncetul, fecioarele — adorm pe altare.
Sub alcovul din mijloc in izvoare nu-mi mai incap

-mi cern peste lucruri carnea mea trecătoare.

De fapt vircolacii aceia sint morți de noaptea trecută 
Și-au fost ingropați cu lumina ascunsă in pintec, 
Oe aceea-n adincuri zodiile nu se mai mută 
Și-mi caut in palme drumul ascuns de descintec.

Pe zarul din stingă e-o creangă cu spini și o fată 
•Pe zarul din dreapta semnele cer mai multă lumină. 
Aș vrea să-l văd pe marele orb doar odată, 
Lumina aceea n-ar trebui să mai vină.

Pe zarul din stingă acum nu mai este nimic.
<■ Pe zarul din dreapta e-o floare cu spini și-o femeie. 

Strigătul curge pe ziduri, mai mic, tot mai mic
Și zorile-adulmecă urmele nopții ce nu vrea să mai steie.

sl Ia unele stele mici, văzute 
prin fereastră, ca niște clipiri 
ciudate și depărtate; ca niște 
clipiri de lup. .

Ă străbătut cîteva străzi și 
deasupra era mulțimea de fire 
încrucișate și neîncrucișate, 
prin care noaptea se tăia în 
fîșii prelungi. S-a culcat mai 
tîrziu ca întotdeauna și nu 
știe cît a dormit pînă l-au 
trezit aceleași zgomote în pe
retele dinspre nord, aceleași 
ciocănele metalice, alb pe ne-

SCHIȚĂ DE 

TITU 
CONSTANTIN

ieșea ca o spirală desășurîn- 
du-se, apoi se opri, brusc, tăie
tura se închise la loc și izbi iar 
din ce în ce mai furibund, linia 
porni din nou, spiră cu spiră, 
ca niște inele, nu satelite ci 
rupte și destinse, născute din 
cele cîteva cercuri concen
trice și suprapuse, ca un cap 
umed și sticlos. Iar izbea și- 
acum linia se făcu dreaptă 
și continuă și repede, la ace
lași nivel, și mergea după ea, 
trasînd cu creionul tot mai
apăsat, ajungînd în dreptul
patului si ureîndu-se în ge
nunchi și mergînd așa, cu
genunchii, ca la o osîndă a- 
prigăi și implacabilă, jumăt- 
tate din perete era ca o linie 
șerpuitoare și dreaptă, o exis
tență sigură. La un moment 
dat qoana se făcu abruptă, gî- 
fîită, ajunsă la capăt și 
totul se repeta cu îndîrjire 
furibundă, iar linia trasă de 
creion se înqroșa de fiecare 
dată și căpăta înfățișarea unei 
rețele închise si electrizate. 
Era ca un animal prelunq, 
covrigit în formă de cerc, 
capul, doar, distingîndu-i-se 
cu solzii lui reci și umezi iar 
el — înconjurat acum de cer
cul acesta care se putea strîn- 
ge. Se opri, fîșîitul continua 
cu repeziciune și-atunci se 
lepezi din urmă, se împie
dică de obiectele din casă și 
căzu și n-avu timp să se ri
dice pentru a continua, așa 
că începu a se tîrî în ge
nunchi și-n coate, urmărind 
fîșîitul acela dereglat și-ajunse 
din nou de unde plecase. 
Atunci se qîndi cu groază că 
ceea ce este în perete e pos.- 
bil să fie atît de lunq îneît, 
ocolind odată camera, s-ajungă 
să-și unească canetele și ast
fel se putea roti fără oprire. 
Există, deci, un brîu solzos și 
umed și rece care-ți poate 
domina somnul și peste care 
n-ai putința să treci. Acum 
fîșîitul era de jur împrejurul 
camerei, în orice punct In 
același timp și el încetă izb’- 
tul exasperat și tot tîrîndu-se 
pe qenunchi și pe coate si 
apăsînd cu creionul iar dunga 
se făcu lată de tot cu sinusuri 
în partea peretului nordic, 
acolo unde erau cercurile con
centrice.

Iși arăta dimineața pata 
roșcată și Holm adormi pe 
podea, frînt. Și inai tîrziu îl 
surprinse iar dimensionalita- 
tea perfectă și echilibrul per
fect și-l înglobară iertătoare 
și inconștiente, pe bulevardul 
cel mai larg și mai populat, 
în dimineața aceea lucrătoare 
și tomnatică o masă fluidă și 
el înaintînd în susul ei. din 
greu, uneori făcînd pașii în 
loc, alteori chiar luat înainte 
dar știind că în ciirînd va 
ajunge Ia capătul bulevardului, 
chiar cînd va înopta, și-atunci 
sensul de curqere va fi ori
care, va umbla aiurea și asta 
va însemna sfîrsitul. De clipa 
aceea se temea și rămînea 
inutil în încleștarea bulevar
dului, în siguranța care nu 
pretindea nimic.

interviu cu

PETRU
POPESCU

— Ce ne puteți spune des
pre necesitatea culturii tine
rilor scriitori ?

— E aproape trist faotul că 
trebuie să menționăm atît de 
des această necesitate, că ea 
nu e încă pentru noi un a- 
devăr cîstigat, sedimentat, ba 
chiar uitat, într-atît e de e- 
vident. Nu pot spune, firește, 
decît că tî nărui scriitor ro
mân ar trebui să fie foarte 
cult. încă nu e. Dar am im
presia că din ce în ce mai 
puțin din vina lui și mai 
mult din vina unui SDirit 
funcționăresc care a invadat 
atîtea instituții și încă nu se 
lasă gonit din ele.

— Există o sincronizare în
tre literatura română actuală 
și cea străină ?

— Mă bucur să pot spune 
că nu sîntem deloc rămași 
în urmă, fiindcă problemele 
mari ale existenței se cuprind 
în ce se scrie la noi, ca ori
șiunde. Insă din punctul de 
vedere al tehnicii literare, 
care mi se pare un detaliu 
de mare importanță, sînt 
multe lucruri pe care le des
coperim prea tîrziu sau nu 
le practicăm firesc. Cred că 
nu trebuie să ne sfiim să 
imităm tehnici productive noi. 
Trebuie să disnară teama că 
dacă imităm fie și un lucru 
atît de mărunt cum e o teh
nică literară, nu mai sîntem 
noi înșine. Rămînem întot
deauna noi înșine chiar îm
potriva voinței noastre. In 
poezie șl proză sînt formule 
pe ca^-e nu le aniicăm, de
și unele ni se potrivesc, ceea 
ce mi se pare o lacună, ori 
cît de minoră ar fl ea.

— Fseul literar concurează, 
depășește critica ?

— La noi nema’exlstînd 
critică sistematică, cam toa
te textele de recepție si spe
culație sînt eseistice. Desnre 
eseismul interior, permanent, 
al literaturii românești nu 
s-a scris mare lucru însă. Ml 
se pare că în România eseul 
a depășit întotdeauna critica, 
fiind cuDrinzător sl durabil. 
La noi critica e nrea mult o 
obligație săntămînală de a 
adera și a respinge, prea pu
țin o perspectivă și o con
strucție.

— Ce rărere aveți despre 
since^tatea cri fell actuale ?

— Cri fon! român, fiind orea 
artist, găsește întotdeauna ca
lea de a se îmnăca chiar cu 
un scriitor care nu-i place, 
de a-si îmnăca constanta 
crif ră cu o situaf e de obliga
tivitate. Ch<ar cînd exagerea
ză Tn Ia*’de (enntraHnl se în- 
tîmulă mai rar), criticul ro
mân notează undeva ș< ade
vărul, uneori ca d<n Tnfra- 
piare. Re^titabd admirabil e 
ac*** 1 a că în c*’e mai multe 
cazuri adevărul lese la supra
față. Cum, numai criticul 
român știe.

, qru, puncte risipite în noaptea1 lui răbdătoare și inconștientă, 
adormit în mijlocul lor și

s-a trezit iar în mijlocul lor, 
și iar a adormit și s-a trezit 
și-a adormit și le-a auzit, dor
mind. cum scrijelesc ca un 
vîrf de ac și-a sărit în picioare
și noaptea curgea iertătoare, 
dincolo de peretele lui nordic. 
O noapte largă și plutitoare.

Iși petrecea zilele peste tot, 
cu mirare, hotărînd cu lucidi
tate rece șă ia zqomotele ace
lea drept un lucru firesc, dar 
noaptea, tîrziu de tot cînd îl 
trezea, el avea senzația albi
cioasă de gol pedepsitor șt 
mereu. Cu un creion făcu un 
cerc mic în locul unde se 
auzea. A doua noapte făcu 
altul mai mic în locul unde 
se auzea, iar a treia noapte 
făcu altul mai mic decît cel 
de-al doilea. Acum erau trei 
cercuri concentrice, dintre care 
unul era foarte mic, cît capul 
lucios și umed, credea Holm. 
Trei cercuri, iar în noaptea a 
patra, Holm făcu încă unul, 
apoi încă unul. Erau multe, 
acum, iar ultimele începeau 
să se suprapună. Era un fel 
de delimitare dar și rețea 
nesfîrsită si Holm n-a mai 
tras alte cercuri. Era ca o ne
buloasă. ca un inel satelit. Și 
dincolo de perete se petrecea 
ritualul nopții, nestingherit, 
patronat în tăcere, ca orice 
rit j ru măști trase definitiv. 
Holm stătea în picioare, lipit 
de perete, din mijlocul celui 
mai mic cerc răzbeau ticăitu
rile și umpleau ca niște zba
teri scurte. Holm izbi cu pu
tere. Se făcu aceeași liniște 
mare umplînd colțurile și du- 
rînd cîteva clipe. Un singur 
pumn. huind, restabilind — 
chiar și pentru cîteva clipe — 
tot echilibrul și toată simetria. 
Apoi s-a tăiat în două, pre
lung, pornind din mijlocul 
celui mai mic cerc și-naintînd 
ca o linie albă, izbucnind din
colo de el .ca o evadare și ca 
o trădare. Holm izbi din nou 
si tăietura nu se mai opri. 
Luă din nou creionul și trase 
linia, urmărind fîșîitul și linia

— Aveți un roman care a- 
pare în curînd. Ce constituie 
el pentru activitatea dv. scri
itoricească ?

— Am, într-adevăr, un ro
man la E.P.L. Că apare în 
curînd, să dea Dumnezeu. 
Romanul e intitulat ..Prins44 *, 
am publicat fragmente din 
el, și sper că constituie pen
tru mine nu numai pasul îna
inte, ci, dacă se poate, schim
barea la față. Sînt convins 
că proza e singura mea vo
cație reală. E un roman de 
actualitate, cam ambițios poa
te pentru că vrea să dezba
tă o problemă profundă și 
două-trei evenimente „spi
noase44. E și o încercare de 
a crea nu o formulă romanes- 
că nouă ci o atitudine 
nouă față de subiectul unui 
roman. Cum finalul e tra
gic și multe părți din el sînt 
dureroase, se va spune poate 
că a fost scris așa cu inten
ție. Din păcate toate datele 
dureroase din roman sosesc 
din biografia mea și sper că 
am reușit să le dau o sufi
cientă realitate. De pe acum 
aud critici care se vor plîn- 
ge de „intelectualism44 și țin 
să profit de amabilitatea 
„Cronicii44 ca să afirm că ro
manul e neintelectual : adi
că nu cuprinde decît inte- 
lecția firească. A spune unui 
scriitor că e intelectual e o 

glumă proastă, dovedind că 
e neintelectual ori scriitorul, 
ori analistul, ori amîndoi. 
Marea mea aspirație e o car
te eu inteligentă firească și 
adîncime nesilită.

— Proiecte ?
— Un alt roman, pe care îl 

construiesc mental. Dar mai 
ales un gen de proză care 
să rezolve cîteva absențe : a- 
ceea a orașului șl orășeanu- 
lui (inexplicabilă după mine), 
aceea a condiției intelectualu
lui în societatea românească 
recentă, aceea a modulul cum 
contemplă moartea (sau mai 
bine zis cum o ignoră) omul 
modern. Unele din aceste 
probleme le-am anunțat în 
„Prins44. Recunosc că planuri 
atît de mari pot trezi la 
vîrsta mea și la puținătatea 
paginilor pe care le-am pu
blicat foarte multe zîmbete. 
Mi-e sincer rușine că am pro
iecte atît de ambițioase.

+

scrisoare
De o vreme încoace cîteva 

coloane din Tribuna clujea
nă sînt rezervate unui așa- 
zis Ospăț al lui Trimalchio, 
unde un tînăr publicist, pe 
nume Mircea Vaida, se căz
nește să abordeze subiecte 
care, precum se vede cît de 
colo, sint prea dificile pen
tru lecturile domniei sale. 
Incursiunile prin literatura 
universală, pe care le împă
nează in zadar cu floricele 
și dante.uțe stilistice de o 
calitate cam îndoielnică, do
vedesc o cultură incă nefor- 

împrumut. 
de vinr4... 
mai grea 

L» început 
spectacolul 

lonjuijo-

tr an sfor mat dln- 
Cerber apucînd 
hainei ne alți

mată și idei de 
Lupta cu ..morile 
s-a dovedit insă 
decît ar fi bănuit 
zelosul tînăr și 
are in sine cetxi 
tesc... Ne miră insă că n - 
meni pînă acum n-a luat a- 
titudine publică împotriva a- 
cestor furibunde manifestații 
st listice, dar, lucrul se ex
plică lesne, credem, prin 
faptul că nimeni n-a reușit 
vreodată să-l citească pînă 
la capăt, să-i urmărească i- 
deile cîlțoase, frazele con
torsionate și chinuite, adică 
o adevărată „beție de cu
vinte", demnă de epoca pre- 
maioresciană. Mai mult, 
parcă întremat de pe urma 
acestor „ospețe" săntămîna- 
le, în care a dizertat cu aer 
atotcunoscător despre... ele
fanți și pisici, despre mori 
de... vînt, despre... „casele" 
lui V. Rebreanu etc. criticul 
nostru s-a 
tr-odată în 
de pulpana 
confrați, care își văd liniș
tiți de treburi, și numai 
pentru simplul motiv de-a fi 
emis unele a-nrecieri nu în
destul de elogioase la adre
sa patronilor săi Uter ari. 
M. V. s-a a'-un cat tn luntă 
cu o floretă de tmvrumut 
și un citat din Cicero care 
i se potrivește ca nronrii 
sa mănușă. Ar fi. cred, ^zul 
să se pună capăt odată a- 
cestor ospețe sărăcăcioase și 
să ne întrebăm ca ilustrul 
nostru combatant * Ot’nsque 
tandem? Pînă cînd s+tlul a- 
certa nrolix si confuz ex
primarea ca^ofVă și ’ ndu- 
noasă menită să cerere o 
^r,^tet.eitnspiim,ntătoe^

nu

acestui

a-

1. ..T^că breslei
o’tforte*4’ (a'ias cicero) cutn 
r. nmet ru ‘ronie r^mira- 
ttvă TbPmudet. rn l-ar fi 
pntut ierta pe C^UUna. nici 
Thfbandet la rtndul *ău n-ar 
fi nutut totem *ub nici un 
chir» în Wrmtvră 1mno«tum 
tirului ccflbtcr-. (Ce legă
tură au aceste două lu'-ruH 
unele eu altele nu putem 
ști n.

2. ..Unui critic. G’trnfnteri
gospodar nu alamă fi ci
team de curînd o poznă (de 
cînd se citesc nozne’e ? —
n.n.) la sftrșit i-am zis
mustrător în cînd : e ca 
laptele dens, c-ms. b intuit de 
sevele ierbii, de demoni (ce 
caută demonii în lapte 
Insă ce folos dacă e print. 
L-ai răsHert seu i-ai pus 
fiere, cum se simte răutatea, 
(ce caută această intercalată 
aici ?) rarcă ai s*ins cu l*”*- 
te’e ăsta o vifeă pîrlită". 
(Observași eleganța expre
siei!). (Tribuna nr. 6 1969).

D*n Tribuna nr. 43 1968 spi
cuim :

„Ideea pironim atn lente 
izvoare"... (nîrauirea nu poa
te avea loc din izvoare !).

„Personalele sînt vii, le
auzi rumoarea sufletească"... 
(așa ceva nu cred că se 
aude !>.

„Acesta e farmecul și pe
cetea sintezelor țîșnite (de ce 
pecete n-am înțeles?) din 
seva aceluiași condei, ace
luiași creier..." (să observe 
M. V. că seva se referă și 
la creier și s-ar putea să 
iasă unul pană f) „. . .a- 
colo unde e mult pro
zaic și puțină Poezie el nu 
stăruie cu migală pentru a 
culege aurul din noroi : Că- 
linescu ponosește pe copacii 
înalți". Să se observe lipsa 
de stringență logică : în pri
ma parte imaginea lui Căli- 
nescu-căutător de aur, în a 
doua. Călinescu-oasăre. Nu e, 
totuși, prea mult ?

RADU MIHNEA 
— Cluj —

împotriva unor aparențe 
destul de plauzibile teoretic, 
literatura știintifico-fantas- 
tică are un public foarte nu
meros și foarte consecvent, 
în rînduri.e acestui public 
numărindu-se mulți intelec
tuali și chiar literați. Care 
este explicația?

Science fiction și jazz. 
Voi încerca să o găsesc por
nind de la o apropiere pe 
care o făcea un recent co
mentator între preferința 
pentru science-fiction și 
cea pentru jazz. Există în 
adevăr, o legătură de cau
zalitate psihologică între a- 
ceste două preferințe. Nuan
ța de psihologie care declan
șează această cauzalitate ar 
fi înc.inația spre repetare, 
spre ritm interior, spre ri
goare în ultimă instanță. 
Jazz-ul, în ciuda și pe dea
supra improvizațiilor care 
ii dau savoarea are un ca
racter riguros, pe care un 
inițiat și un amator îl gustă, 
se pare, în primul rind. Un 
cunoscător al muzicii de 
jazz va putea totdeauna să 
deosebească stilul unei 
școli interpretative de cel 
al alteia. Probabil că meca
nismul preierințel pentru 
science-fiction nu este atît 
de deosebit de acesta. Este 
știut că temele generale ale 
acestei literaturi sint limita
te și că in tratarea lor o 
cercetare comparatistă ar 
putea stabili câteva struc
turi care se repetă. Există 
o rigoare evidentă în fan
tezia ce se consumă în a- 
ceste scrieri. Exemple s-ar 
putea da foarte multe. Unul, 
ce mi se pare dintre cele 
cu mare putere de genera
lizare, este acel al eroului 
cuceritor al cosmosului, care 
este dotat, intr-o majoritate 
covîrșitoare a cazurilor, cu 
calități umane deosebite. 
In mod fortuit, în conduita 
literară a unor astfel de 
oameni plasați în asemenea 
împrejurări excepționale a- 
par consecințele unor pre- 
structuri, consecințe ce se 
repetă, dominind încercările 
autorilor de a fi originali. 
Eroii literaturii acesteia nu 
pot scăpa decit in rare ca
zuri de o asemănare izbi
toare cu vitejii basmelor, el 
fiind sinteza calităților u- 
mane.

Parabolă. Odată cu dez

.Mama și fiica" - desen de Anita NAG (11 ani - INDIA)

voltarea genului, a cărei în
florire este recentă, modali
tățile s-au rafinat, conflicte
le s-au complicat, s-a a- 
juns chiar în anumite ca
zuri încă rare la o litera
tură pur parabolică în care 
eroii umani sînt abstrac
tizați aproape cu totul, an
samblul amintind de arta 
cinetică, profund nefigura
tivă. Mi se pare însă că 
scrierile acestea se desprind 
de specificul science-fict on- 
ului clasicy ne mai fiind 
caracterizabile cu nici una 
din notele pomenite mai sus. 
Pe de altă pare, ele pun 
sub semnul întrebării în
săși entitatea numită litera
tură științiiico-fantastică, 
dovedind intr-un mod evi
dent că nu există o linie de 
demarcație între science
fiction și restul literaturii. 
Cazul ce mi se pare cel mai 
tipic este cel al romanului 
„Solaris', aparținînd polo
nezului Stanislaw Lem. Nici 
unul dintre clișeele tradițio
nale ale science-iictlon-ului 
nu este întrebuințat de că
tre Stanislaw Lem. Intr-a
devăr, romanul acesta este 
oarecum singular și împre
jurarea că faptele se petrec 
pe o altă planetă poate fi 
considerată înlîmplătoare. Ti
pul acesta de acțiune ar fi 
putut fi plasat cu ușurință 
intr-un peisaj pămintesc 
fabulos, în genul celor la 
care recurge Buzzati sau 
Borges. .Solaris" face parte 
din genul științifico-fantas- 
tic obișnuit, doar in mod 
formal.

Acțiunea este simplă. Pe 
o planetă îndepărtată se 
află trei cercetători ce 
caută să-i dezlege misterul 
și eventual să intre în le
gătură cu oceanul gînditor 
ce pare a fi suprafața ei 
lichidă. Dar contactul cu 
presupusul creier gigantic 
se dovedește imposibil. E- 
șecul celor trei succede eșe
curile miilor de cercetă
tori care ii precedaseră în 
zeci de decenii de cerce
tări. „Inteligența" oceanu
lui este totuși evidentă : in 
camerele cercetătorilor apar 
ființe reale pe care oceanul 
le modelase după un son
daj în subconștientul celor 
trei oameni. Spre deosebire

Voicu Bugaiiu
(Continuare în pag. a 9-a)
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NELINIȘTEA MODERNĂ:
MIHAIL SĂULESCU

La Mihail Săulescu, insurgent 
și neliniștit, cu momente de 
blazare și înclinat spre sacri
ficiu, căutarea unui ideal supe
rior e însăși esența poeziei, 
care, traducînd oscilațiile bio
grafiei interioare, e dinamică și 
reflexivă, paseistă și vizionară, 
deschisă impresiilor din natu
ră și citadină. Romanticul agi
tat, capabil de hotărîri temera
re, mai expresiv ca poet al 
vieții în mișcare, arde într-o 
tensiune continuă, în felul lui 
Charles Peguy, gata de acțiune 
cînd întrebările nu-l prind în 
plasa lor. Intreținînd contacte 
de cafenea sau de cenaclu (la 
Convorbiri critice) cu Ion Mi- 
nulescu, N. Davidescu, Emil 
Isac, Mihail Sorbul, la Facla cu 
Tudor Arghezi, colaborator la 
reviste sămănătoriste, la eclecti
ca Flacăra și la modernista 
Insula, lui Camil Petrescu îi a- 
părea „boem, violent, impulsiv, 
sceptic, entuziast și religios" iar 
lui Ion Minulescu, tot retrospec
tiv, „inimă de aur". Un lucru 
e cert : spiritul demonic, în 
sensul pozitiv pe care-l dădea 
conceptului de „demon" Lucian 
Blaga, exprimă în cazul lui 
Mihail Săulescu o remarcabilă 
sete de realizare, atît literar, cît 
și pe plan etic — uman. De la 
asemenea structuri se pot aș
tepta opere excepționale și nu 
se știe ce surprize rezerva crea
torul din Departe (1914) șl 
Viața (1916), căzut lingă Pre
deal, voluntar pe front, la 
douăzeci și opt de ani, în sep
tembrie 1916.

Tendințele spre poezia mo
dernă sînt relativ discrete.

Mihail Săulescu transpunînd ne
liniștea și setea de absolut în 
partituri de aspect simbolist. în
trebări și repetiții, exclamații 
frecvente, note joase acompa
niază o tristețe devenită reflec
ție și cîntec, ochii căutînd, in
tr-o febră continuă, orizonturi i- 
naccesibile. Mori imense, por
turi, „corăbii care pleacă, mute 
și greoaie", transmit fiorul unei 
melancolii dense pe care Mi
nulescu, temperament extravertit, 
o evitase. Ploile cad „mereu, la 
nesfirșit", sugerind plinsul uni
versal : „Dar nu știu cine plinge 
și nici cine-a murit !“ (Postu- 
mus). Senzația de încarcerare și 
neputință, mai puțin pregnantă 
ca la Bacovia, e totuși subli
niată, însoțită de „pași ce bat 
mereu", insinuînd neliniște me
tafizică. Sînt pași imaginari : „Și 
cine știe unde se duce-atîta lu
me, / Spre care loc se-ndreaptă 
atîția pași trecînd ?" (Cînd 
plouă). Tiranice, prelungite, Ne
bunia, Durerea, iubirea, Cin- 
dul, Infinitul se întrepătrund ; 
sub cerul de plumb, milioane de 
întrebări străbat eterul, cioc- 
nindu-se de ziduri oculte. La
nici un alt poet din epocă nu 
se manifestă un mai chinuitor
proces intim 
ca la acest

de autodepășire, 
romantic, „muncit

de-aceeași veșnică-ntrebare". 
Mihail Săulescu e un torturat.
la care nevoia de evaziune
(„Departe I cine știe spre ce 
ținut și unde ?") se transformă 
în obsesie. Excelsior e o mostră,
între atîtea altele, în care ma
teria („lutul") și spiritul („gîn- 
dul") sînt principii divergente, 
inima bătînd damnată, predes

tinată, „pentru ceva ce nu e".
Superior lui Cerna prin capa

citatea de a specula în ima
gini, Mihail Săulescu devine to
tuși obositor prin mania cu ca
re menține în ref'ector .gîndul", 
definit și redefinit in zeci de 
moduri. Procedeul atinge ex
trema limită, în cazonele în
cinse „gîndul" fiind „dușmanul 
cel mai mare", „pedeapsă-a- 
mară" sau colportor de „lu
cruri neînțelese", cu un cu- 
vînt, ferment de incertitudini, 
întrebările solitarului, la care 
gîndul și depărtarea sînt un 
joc al ielelor, râmîn fără răs
puns : „In mine nu e unul — 
în mine nu-s doar eu /, In ini
mă, în suflet, un altul mi s-a
rată,/ Și gindul mă muncește 
nendurător mereu I"... (In mi
ne...) E apăsătoarea problemă 
a cunoaș.eru din Durerea lui 
Faust, cu o voluptate a nega
ției înspăimîntctoare : „Nu știu 
nimic din cite ar trebui să 
știu I"

Solitudinea citadinului crește 
pe un fond de oboseală și 
nevroză, tristețea devenind un 
echivalent ai resemnării, stră
zile proiectindu-se in „alte 
lumi", orașul fiind „o minte 
veșnic zbuciumată / de o idee 
pururi depărtată" (Orașul). Nos
talgia cețeoasă din Cinta o ca
terincă..., motiv reluat de De- 
mostene Botez, în altă viziune, 
țintește „ceva ce e nainte sau 
poate înapoi", într-un indefinit 
teribil. Fantome în căutarea u- 
nui „gînd îndepărtat", Cei sin
guri trec prin orașe, pe străzi 
cu fabrici și piețe sărace, ca 
niște „fantastice corăbii". Fără 
să fie refractar mașinismului mo
dern, poetul sesizează antago
nismele de aspect capitalist 
dintre tehnică (mașinile fiind un 
Moloh sanghinar) și „nevino
vata jertfă de suflete și trupuri 
chinuite". Nu e orașul cu vi
trine și atracții cromatice. „Ah 1 
parcă tot orașul e-un revoltat pe 
toate, / Pe zei, pe suferințe și 
pe pămîntu-ntreg" (Orașul) 
Spleenu! și tristețea din De
parte se orientează în Viața 
spre o filozofie a acțiunii, re- 
c!amîndu-se de la exemplul răz
vrătitului Prometeu. In Simplă 
poema revolta e limpede, vi- 
zînd mizeria („o, neîndurătoarea

mizerie din lume"), — „auto- 
crată ca un țar rusesc sau ca 
un latifundiar român". Cum 
rezolvarea nu putea s-o aducă 
războiul cu „fără fir", cu „fără 
fum", cu dinamită, — poemul 
Războiul, deși impregnat de 
conștiința jertfei „pentr-un pămint 
mai Fericit", include serioase 
rezerve. Se conturează totuși 
viitorul dinamic al celor ce 
construiesc „munți fantastici de 
pîine viitoare", revoltații din 
Capitala „cu gînduri de oțel" 
sugerind un cîntec prevestitor : 
„Și doar ascult... Intr-insul, 

nu-i vorba de castele, 
De paji, de castelane, de 

lotuși și de stele, 
(Romantice motive, — un stock 

epuziat)
— Toxinurile-n turnuri, o altă 

oră bat !
Se-aud tăind în noapte cu 

aripi de aramă, 
Douăsprezece grele bătăi 

sfîșietoare, 
Ca-ntr-o cetate unde o-ntreagă 

oaste moare, 
Și-o alta nouă-n locu-i, toxinu- 

a'armei cheamă !“...
Firește, M. Săulescu nu e un 

revoluționar, însă revoltat este, 
zbătîndu-se între neliniștea mo
dernă și social, adesea egocen
trismul dispersîndu-se. Semnifi
cativul motto cu care se deschide 
volumul Viața : „Lntends Ies
miile voix de la nature immen
se I", e un program cu impli
cații generos umane. Acest poet 
grav, intr-o așteptare crispată 
a fericirii, nu cochetează cu I- 
deile. Plecarea sa pe front, în
soțit de obsedantul refren din 
Războiul: „Trec batalioanele spre 
munte"... reprezintă materiali
zarea unor convingeri ardente.

Partizan al spontaneității, 
Mihail Săulescu afirmă că „po
eziile nu se muncesc", sincerita
tea ținind locul elaborării mi
găloase. Intr-o singură noapte 
scrie drama într-un act Săptă- 
mina luminată, (publicată in 
Noua revistă română, 1913), cu 
intrigă derivată dintr-un eres. 
Intr-o atmosferă de mister și 
neliniște se confruntă patru per
sonaje : Bolnavul, Femeia, Bă- 
trîna, Paznicul, cel dinții țăran 
cu multe fărădelegi pe conștiin
ță, delirînd, vegheat de mama 
sa. O bătrină dă în bobi, ves

tind că omul împușcat de jan
darmi nu va expira în seara a- 
ceea. Dar e credința că : „Cine 
moare în săptămîna luminată, 
oricîte păcate ar avea și oricît 
de grele i-ar fi, i se iartă to
tul... In săptămina luminată, 
vămile văzduhului sînt închise 
și nu mai e judecată". Cu 
cîteva clipe înainte de sfîrșitul 
„săptămînii luminate", mama 
înăbușe deci pe muribund spre 
a-l sustrage osindei iadului. E 
o dramă în ritm gifîitor, concisă, 
țâră nimic de prisos, în care 
psihologia eroilor se adîncește 
cu fiecare replică, atmosfera 
devenind tot mai densă. Rea
lismul psihologic amintește dra
mele de conștiință din teatrul 
rus (Puterea întunericului de 
Lev Tolstoi).

Totul, în existența lui Mihail 
Săulescu sugerează ritmul alert. 
După studii liceale la „Sf. Sa
va" și „Matei Basarab", aban
donate ca și cele de la conser
vator, fiul viitorului general N. 
Săulescu (n. București, 23 
febr. 1888) se grăbi să apară 
cu un volum de Versuri (1906), 
subit renegat, exemplarele fiind 
distruse. In 1907, în Gorj, urmă
rea cu înfrigurare mersul răs
coalelor : imbrăcînd straie ță
rănești, prin 1908-1909 era în
vățător suplinitor la Posada, ul
terior funcționar Ic Casa Bise
ricii, redactor la Luceafărul de 
la Sibiu și la Rampa. Paginile 
publicistice din Rampa nouă 
ilustrată, polemice în stilul ve
hement al Faclei, descind din 
ideea că : „ceva putred" ca
racterizează „această Dane
marcă a politicianismului nos
tru". Semnificativ, ciclul Trei 
tipuri cu ajutorul cărora vei în
țelege lumea de astăzi (1916) 
însumează schițe de psihologie 
socială, în care Ratatul, Ari
vistul și Parvenitul sînt elemente 
de cadru ale climatului social 
antebelic. Tînărul cu fizionomie 
severă de la Rampa, fidel nor
dicului Ibsen, în al cărui idea
lism Brand vedea un erou exem
plar, consemna, înainte de sfir- 
șit, cu vibrație cvasi testamenta
ră, speranța într-o societate 
„mult mai bună și cu ceva mai 
perfectă" ...

Const. Ciopraga

istor'e literară 
in imagini
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Frag.ueni uiuii-u laolă 
de materii scrisă de

M. Emlnescu

MATEI CĂLINESCU: „S E M N"
LIMBAJ ȘI EMOȚIE. Matei Că

linescu concepe poezia ca extaz 
și confesiune totală, desăvîrșită 
ca sinceritate și expresie. Spu
nerea crește din necesitatea de 
a regăsi, de a umn'e un >?ol și 
de a fixa un univers pos'bil ca 
tehnică și necesar, ca realitate a 
sensibilității care se comunică 
cînd ideea se restructurează în 
limbaj și emoție. Poezia devine 
în acest sens o tonalitate sim
bolică a unor sonuri susținută 
în snațiile ei de o existență es
tetică favorizînd mici simfonii 
de o elevație superioară. Expe
riența inVmă ace1 misterios 
peisaj interior din care se con
stituie poezia. e unul al con
templației neîntrerupte, e. cu 
a1 te cuvinte, unul al re^ă'-iril 
limbaiului. al metamorfozelor 
8ăvîrsite în nostalgie si puritate. 
Poetul cunoaște noezla. e ași 
de sigur de. existența ei. îneît 
refuză tehnica ca o—erHtiu în 
s*ne (cum ne-au obișnuit atîția 
poeți) si instaurează sau. mai 
exact. însumează 1lmbn^ului noe
tic realul sensibV, adică esența 
unei trăfri cenzurate de inte
lect pînă la formele pure, ul
time. Limbajul noetic la Matei 
Că'ineșcu asimilează, altfel spus, 
structurează experiența la ace
lași nivel cu ritmul ascuns al 
fantei, al reahdui. Tdmbajul 
snune doar ceea ce s-a petre
cut. Noutatea poeziei vine din 
putința de a desconeri în lim
bajul noetic emot.<a. Limbajul 
șl emoția, dinamizate de un spi
rit clasic șl modern, nu defor
mează cu nimic structura emo
ției estetice, dimensiunea, mu
zicalitatea, realitatea ei morolă, 
socială. Limbajul noetic comu
nică emoția șl astfel poezia dis
truge sentimentul imprecis, ne- 
cristaUzat al unei sunrafețe în
șelătoare de lirism hibrid, ne
sedimentat îndeajuns. Totul se 
petrece la nivelul intuiției, al 
repausului, al cuvîntului, al 
întrebării : ,,— Cuvinte'e nu
sînt nimic, / îți curg prin 
sînge / și te îndepărtează de 
lucruri, f cuvintele capătă via
ță f și-nseamnă ceva I numai 
în somn, I în singurătatea som
nului, / dar ce anume înseam
nă / nu pot spune nici eu, f 
mei tu, nici alt cineva,t. (Intîl- 
niri de seară, III). Structura 
limbajului poetic devine cunos
cută din momentul în care e- 
motda o concurează, o distan
țezi de sensul incifrat și o an~o- 
pie de starea inefabilă. Mat^i Că- 
linescu e structural un poet al 
nostalgiei emoției pure, netulbu
rate de nimic si al unui 
limbaj pe măsura ei molatec 
în desfășurare, ca un rîu leneș 
și plin de ^s^unse cancane.

RESTITUIRI. Conștiința poe
ziei nu restituie structurii de- 
cît sensibilitatea în imagini, un 
flux al participării integrale. 
Restituirea echivalează cu con
fesiunea absolută. Elementul 
fundamental, hotărîtor este gîn- 
direa cu substratul afectiv. Ma

tei Călinescu e obsedat de sen
sul ei final, de verturbația ul
timă care ia naștere după ros
tire, după ce cuvîntul a fost 
lăsat să intre în metaforă, în 
discurs. Poezia este ea însăși 
rostire, cîntec și nimic altceva, 
dacă vrem să-i găsim cele mai 
neașteptate definiții. Restituirea 
nu înseamnă fapt nestructurat, 
neesentializat. Ea numește șl 
semnifică. Toată organizarea ei 
începe de la nivelul de parti
cipare și mai ales de la conștiin
ța. necesitatea de a te comu
nica. Matei Călinescu restituie 
poetic printr-o aventură liniș
tită, calmă, pe undeva retorică, 
dar clasică, o realitate sensi
bilă a sa, n<*uniformă a spiri
tului prea vlin de ceea ce a 
văzut, acumulat și nu mai are 
c^’m fi nemărturisit. Versurile 
sînt grele de emoție, de plîn- 
pere melnncoHcă. de taină și 
tristele. Ele sînt ritualuri ale u- 
nui tiran afectiv si litera^ t-ă't 
și comunicat printr-o expresie

■"“7 i ■ 1 wcro___•mea1- literara- - - -- - - - -
modemă. Eseistul, omul de a- 
leasă și vastă cultură are un 
concent bine vrecizat despre 
ceea ce trebuie să fie poezia 
și suverioritatca lui determină, 
9m.tr-un anumit sens, lirica sa. 
Esteticianul Matei Că'irescu nu 
refnză poetul din moment ce 
deține secretele artei sl ''labo- 
re^ză numai în timpul cît re
gulile sînt uitate c*ci poezia 

se izolează de rigorile concep
tului și fondul sufletesc, me
reu încărcat de prea mu'tă 
faDtă devine lirism, contempla
ție sau uneori mici texte de 
..estetică" vegetală : „o piersică 
moa'e odîncă pe care mai întîi 
o mîngîi cu degetele / si apoi 
cireșele cu gust de lună de 
ploaie linsă pe frunze / și vi
șina cu sîngele subțire al pă- 
mîntului și al nopții / șl caisa 
prin care curge vara fecundă 
cu amiezile ei I la margini1 e 
me'e ce vor arcul mereu li
vezile liniștii I dună ce voi 
culege din ele f voi porni să 
bat iarăși drumuri'e serpuite 
prin anotimpuri I mă s'mt bine 
doar cînd printre glezne îmi 
lunecă depărtări / cînd îmi cad 
păduri peste somn". Fascinații 
ascunsă a poeziei lui Matei Că
linescu vine din nostalgia cu 
care restituie, cu care se lasă 
descoperit. E în structura ei 
muzicală un sunet unic : refle
xia melancoliei se identifică cu 
timpul estetic reversibil. Refle
xie, melancolie, timp al emo
ției estetice conviețuiesc într-o 
structură plurivalentă, ce nu-i 
altceva deeît poezia, adică res

tituirea prin emoție, gînd, ima
gine.

REFLUXURILE PERCEPȚIEI 
ESTETICE. Spuneam că timpul 
estetic la Matei Călinescu e re
versibil, coboară în structura 
poeziei, în suprafețele el ca o 
pasăre neauzită dar văzută și 
recunoscută. E un fenomen ne
cesar, ce nu poate fi înlăturat : 
poezia asimilată, cultura ei s-a 
sedimentat în propria-i creație. 
Există în aceste refluxuri ale 
percepției un dialog neîntrerupt 
într-o deplină înțelegere cu 
temperamentul și afinitățile po
etului, cu ceea ce nu-l resti
tuire șl cu ceea ce devine text 
analizabil, sfîrșindu-se printr-un 
act de totalizare a fluctuații
lor spirituale în contextul poe
tic nou, ingenios și totuși ori
ginal. Nu e o ..influență", ci o 
afinitate spiritual, o identifi
care de unde. Altfel spus : stra
tul timpului estetic reactualizat 
în momentul cînd altul e ve 
cale de a lua ființă favorizea

ză apariția și mal cu seamă îi 
dă o tensiune netulburată de 
insuficiente, de ritmuri inegale. 
Experiența culturii poetice trece 
într-una latentă, care printr-o 
declanșare, printr-un imvuls. se 
face cunoscută. La Matei Că'l- 
nescu putem vorbi, repet, nu 
de influențe, ci de o reversibi
litate estetică în textul liric 
prin acceptare și aderare Ta un 
anumit tip de sensibilitate. 
Timpul eminescian nu predomi
nă total : ..Ca o moarte delicată 
mă cuprinse nebunia I lumi'e 
sunau albastru în urechea pă
răsită f dansul meu era acuma 
ca un soare în eclipsă / lumi
nos inel de aur în funinginea 
cerească f suspendate rîurl parcă 
îmi loveau ușor surîsul ! un- 
duindu-și solzi metalici pești fru
moși treceau prin somnu-mi I 
și rupeau cu botul leneș mar
ginea unui cuvînt" (Dansul ne
bunului). Refluxul cel mal înalt 
e blagian : „In miezul de arșiță 
al verii I mi-e gura plină de 
soare / în trupul meu cresc 
spinii orelor / pe buzele mele 
arde cerul / zările albe plutesc/ 
peste nesfîrșite lanuri de grîu / 
sevă fierbinte în ierburi / a- 
colo departe satul în tăcerea 
molimei și a morții / dincolo 
tristețea unui crîng tînăr / și 
acoperișul roșu al copilăriei pz 
care se odihnesc păsări / umbra 
timpului se rotește încet și 
scade I apoi timpul sînt eu și 
gura mea plină de soare / nici 
un arbore nu trece prin mine-4. 
(Vară). Refluxurile percepției nu 
au dus la epigonism, imitație 

servilă originalului, operelor 
frecventate, ci numai au co ilu- 
crat la o sinteză lirică nouă ( 
prin epuizarea unei lealVătl T 
poetice închise și deschiderea^ 
alteia, în care fenomenul ori
ginar predomină, în esnește 
substanțializarea contemplației, a 
expresiei. Rolul culturii nu mai 
are nevoie de a fi subliniat. 
Cultura „salvează" poezia de a 
nu se prăbuși în artificiu și fa
cilități. Orice reflux al rercep- 
ției pornește dintr-un nivel al 
culturii și se statornicește intr-o 
arhitectonică proprie odată cu 
experiența de viață care devine 
oneră. Creația lui Eminescu, 
Blaga, Vinea, asimilate de Ma
tei Călinescu nu fac posibilă, 
nu-i înlocuiesc poezia, univer
sul, ci numai îi fixează con
știința ei.

SEMNIFICAȚIILE SEMNULUI. 
Dacă Lucian Blaga sporea „a 
lumii taină". Matei Călinescu îi 
nășește semnul, traduce prin el 
taina. Semnificațiile semnului se 
totalizează într-o exceptional 
orchestrație simbolică. Tot ce ia 
naștere se purifică vrin cuvînt 
care a devenit semn. Das Zel- 
chen există ca semnificații și 
nevoia lui de a lua formă, ex
presie, încetează o dată cu sim
bolul și ideea de aeneză. Poezia 
ascunde șl divulgă totodată o 
realitate contemplată de un spi
rit însetat de plăceri Intelectua
le fine șl asociații febrile. Ne
cunoscutul e semn și descifra
rea lui e legată de duble răs
turnări : una a trăirilor, a sim
țurilor, și una a intelectului ca-e 
le supraveghează, le dirijeizi 
spre un spațiu al emoție', sem
nificației. Realitatea nu disnare, 
ci determină evoluția, ritmul 
interior al discursu'ui poetic. 
Matei CăVnescu numește -nrin 
semn semnificații și reintroduce 
în circuitul valorilor poetice 
noțiunea de semn poetic echi
valentă cu o structură Vttstfel 
nefescoperi'ă, neana’izctă. Sem
nul e dialogul vieții cu semni
ficația prin cuvînt, vn specta
col al profunzimii estetice, mo
rale a societății în ra ort cu 
cosmosul : ..Totul vestește / ne- 
sfîrșit căzînd / nrin fumul nxgii 
cuvintele anunță f deschise în 
tăcerea veacului / din toarne 
a^înci rădăcini că zîndu-și' cum
plita lor inocență I lucrurile 
anunță / semne’e semnului se 
scriu / în zborul păsării / :n 
tîrîșul șarpelui I în drumul orb 
al v ermelui / nimic pe sine nu 
se mai spune / spunere fiind / 
nimic pe sine nu se mai dez
văluie / dezvăluire fiind l ni
mic pe sine nu se mai doare I 
durerea împă tășind-o ! sp'j.nere 
dezvă'uire durere I miez al ne
știutei vestiri / nașterea lumii 
în veste / amețitoare creștere 
și prăbușire / în pura veste / 
în sărbătoarea tainică a vestii 
care singură pe sine se vestes- 
te/in marele inimii gol".—(Semn).

Zaharia Sângeorzan
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REGENERAREA
EPIGRAMEI

IUR1I IVAKIN «PARODII 
PRIVIRE RETROSPECTIVĂ 

ASUPRA POPII Șl CÎI1EUI SĂU

4
Ca ba ajungă la poetul american Edgar Lee Masters, 

sd iie re<-eseoperild și regenerată de acesta, inlr-un vo- 
ium deverul „ciasic" Spoon River Anthology (1915), tra
dus recent pentru inliia dată în românește de Ion Caraion 
(Antologia orășelului Spoon River, Buc., E.L.U., 1968), ve
chea „ep.gramă" greacă a străbătut un drum lung. La 
inceput, cuvintul însemna „inscripție" iunerară, statuară, 
sau monumentală, formulă condensată, aproape aforistică, 
a unui gind sau eveniment memorabil. Apoi, in Antologia 
greacă, epigrama devine o poezie scurtă, un „gen" lite
rar, \ aricit ca subiect, dar de aceeași mare economie for
mală. Sensul său mergea către concluzia In poantă, ca
racter dezvoltat și tipizat de epigrama modernă, și ca o 
compunere foarte scurtă, deobicei catren, cu adresă inci
sivă, satirică, directă, printr-un efect de surpriză. Origi
nalitatea inireprtndeiii lui Edgar Lee Masters este că 
reia, dezvoltă și modernizează, intr-un plan propriu, toate 
aceste note tradiționale.

Dar curiozitatea Antologiei este și mai mare. Ea re
actualizează, in forme surprinzătoare, o veche temă a 
literaturii europene, poezia mormintelor, de mare vogă 
in secolul al XVIlI-iea și la începutul celui următor. 
Gray — după care Asachi dădea o „imitație" : Elegie 
scrisă pe ținterimul unui sat ■— Legouve, Foscolo și mulți 
alții. Ideea centrală este caducitatea existenței, „ruina" 
vanităților și a gloriei, justiția egalitară a morții, dialogul 
dintre generații, între efemer și speranță. Astfel de ac
cente sînt numeroase în Antologie, începînd chiar cu 
prima poezie Dealul („Unde sînt Elemer, Herman, Beri’ 
etc.), care pare un adevărat decalc după o poezie de 
Baretti („Dove sei Alessandro... Pericle, Epaminonda I"). 
temă care trece și la D. C. Aricescu al nostru. .JUnde-s 
tovarășii ceia care rîdeau ? (Hare Drummer). „Praful s-a 
ales* de toți și de toate, sună răspunsul, intr-o altă 
„epigramă". Căci Spoon River Anthology, privită de sus. 
aceasta este : o suită de inscripții funerare descifrate în 
cimitirul unui orășel din Illinois, printr-o sinteză de con
venții clasice și rememorări moderne, de o acuitate și 
luciditate remarcabile. Concizia și sobrietatea lineară au 
dispărut din poezia actuală. In acest caz, stilul clasic 
este atlt de bătător la ochi, inclusiv prin invocații tra
diționale către „trecători", Incit impresia, livresc vorbind, 
pare uneori de pastișă. Și totuși Antologia orășelului 
Spoon River rămîne mereu plină de viață, prin sarcasm 
șl obsesie tenace a reparației postume.

Se pune chiar Întrebarea dacă o astfel de trecere 
continuă spre meditație și moralizare indirectă este „poe
zie" în sensul plin, adică liric, al cuvîntului. Cite o con
fesiune slîșietoare, un țipăt de dincolo de mormlnt, o 
explozie a unei mari refulări afective sînt „neîndoiel
nic" lirice, profund lirice, prin irupția și intensitatea 
emoției. Adevărata poezie, de un tip cu totul special, 
a volumului provine Insă din impulsul vindicativ, căci, 
una peste alta, cartea lui Lee Masters constituie un act 
teribil și grandios de răzbunare. Peste două sute de eroi
își dezvăluie dramele, nedreptățile, umilințele, insuccesele, 
sacrificiile neconsimțite sau inutile, remușcările, absurdi
tățile, iluziile și deziluziile, resentimentele, decepțiile și 
multe alte asemenea infringeri morale și sociale. Sînt
victimele în serie ale unei anumite societăți — plină de 
abuzuri, prejudecăți, ipocrizii, coniormism, corupție, indi
vidualism acerb, struggle for life bruta'ă — dar și sa- 
crificații de totdeauna și de pretutindeni ai gîndurilor 
înalte, slăbiciunilor umane, întîmp’ărilor iraționale. Este 
ceea ce cîștigă și solidaritatea noastră.

De unde situația profund ambiguă a acestor „inscrip
ții" americane, pline de denunțări și demascări, de pro
teste și sarcasme, care nu puteau să apară (in aceste 
forme), in altă parte. Repulsia produsă este fundamental 
etică. Reabilitarea, fie și tîrzie, consolidează încrederea 
în ordinea morală a lumii. Insă această avalanșă neîn
trerupt și nemiloasă a demistiiicării și denunțării, de 
amărăciune și umor tragic, de examene de conștiință, 
inspirate de atîtea întîmplări din Antologie — „antologie" 
unică de destine ratate, frînte, irustate — dezvoltă prin 
șocuri succesive o adevărată stare lirică. Satisfacția și 
vibrația nu mai este a conștiinței, ci a ființei umane 
Întregi, tot mai integrată unui șir neîntrerupt de drame, 
surprinse în însuși momentul lor de cristalizare, și deci 
de intensitate maximă. Este lirismul compasiunii și ai

Cum ar arăta unele teze în 
cercetări critico-literare ale 
cunoscutei opere „Un popă 
avea un cline*...

f.A UN CRTIC DIN PRIMA 
fUMĂTATE A DECENIULUI-3

1. Popa ca purtător de cuvînt 
al concepțiilor conservatoare 
ale păturilor înstărite ale cle
iului eparhial din perioada 
destrămării sistemului feudal- 
iobăgist și lupta micii nobi- 
limi din Rusia pentru piețele 
de desfacere a griului.

2. Clinele ca întruchipare a 
protestului păturilor de jos 
ale clerului împotriva intensi
ficării oprimării din partea 
virfurilor eparhiale și împotri
va rămășițelor feudale în po
litica agrară a țarismului.

3. Dragostea popii față de' 
cîiae ca oglindire a tendin
țelor claselor stăpînitoare cțe 
a slăbi prin falsele lozinci a- 
le liberalismului și umanis
mului burghez ascuțimea 
contradicțiilor de clasă dintre 
interesele păturii privilegiate, 
capitaliste ale clerului (preto- 
presviteri, presviteri, protoe- 
rei etc.) și interesele pături
lor sărace ale clerului (dia
coni, psaloiniști etc.), care în 
situația concurenței făcute de 
capitalul financiar, pe de o 
parte devin mic burghezi, iar 
pe de altă parte — se pau
perizează.

4. Bucata de carne — pro
dusul luptei pentru căile de 
ieșire din criza permanentă 
'n piețe de desfacere pentru 
produsele agrare în țările Eu
ropei de Sud si furtul ei de 
către cîine ca un indiciu al
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dreptății restaurate, al indignării și sincerității, al ex
ploziei interioare în fc.ța răsturnării sistematice a nor
melor și previziunilor firești, morale și raționale. Ceea 
ce constituie, în același timp, și o imensă satisfacție: a 
reabilitării ordinii superioare și drepte a existentei. Ed
gar Lee Masters dovedește că sarcasmul proferat cu 
artă devine formă de lirism indirect, strămutat din obiect 
în subiectul care vibrează, în poezie ca refracție etică.

In prefața (semnată de Virgil Nemoianu, care ar fi 
clștigat și prin includerea unor elemente de prezentare, 
în genul celor schițate, căci acest poet, aproape necu
noscut Ia noi, avea nevoie oricum de o anume intro
ducere), se vorbește de „poezie realistă", de „invadatea 
teritoriului liric poetic". Dacă se poate aminti de „rea
lismul" lui Edgar Lee Masters acesta ar trebui căutat 
mai ales in altă parte, și anume în marea varietate 
de situații umane a Antologiei, adevărată galerie de 
„portrete", in sensul propriu al cuvîntului. Poetul are, 
pe un plan, mentalitate de moralist și prozator, și din 
cartea sa ar fi putut extrage zeci de romane și nuvele. 
Un poet modern care să se transpună cu o mai mare 
disponibilitate în utîtea fizionomii morale ar fi greu de 
imaginat. Dar, și în acest caz, gustul permanent pentru 
surpriză și poantă finală — profund epigramatic de alt
fel — Întoarce lucrurile spre poezie. Cine a spus că 
indignarea rece și satira nu pot fi „lirice" ?

Ion Caraion, traducătorul, a intuit tonul sec, uscat 
și incisiv al Antologici. El explică într-un „argument" 
de ce a finul neapărat să se ocupe de Lee Masters: 
pentru mesajul său de „umanitate".

Adrian Marino

(urmare din pag. 7)
de realizările obișnuite ale 
genului științlfico-fantastl«, 
aici cititorul nu mal urmă
rește faptele cl se lasă 
antrenat de parabola unei 
fatalități obscure, ce prin 
capricii de neînțeles inter
zice omului accesul spre 
explicații. Mitul labirintu
lui reînvie într-o formă 
tulburătoare. Prin admite
rea acestui aspect, „Solaris* 
se situează deodată într-o 
constelație prestigioasă. Ne 
referim la marile romane 
cu acțiune circulară ale lui 
Robbe-Grillet, Buzzati, Joy
ce, Pinget, Ollior. Eroii 
romanelor acestora sînt 
plasați într-o lume închisă, 
acțiunile lor iau forma 
unui cerc vicios. Concluzia 
pe care R.M. Albăres o 
trage cu privire la aceste 
romane se potrivește per
fect și lui „Solaris' : „Uni
versul romanesc a încetat 
de a fi o lume ce se pre
tează în mod docil inven
tarului șl analizei pentru a 
deveni o lume necunoscută 
ce curge peste logaritmi, 
simboluri și corespondențe. 
Eroul romanului a devenit 
Teseu în labirint*.

Dacă în romanele unor 
scriitori ca : Robbe Grillet, 
Buzatti, evenimentele se 
petrec intr-un peisaj con

stratificării economice ce are 
loc în mediile elementelor 
clericale ale satului rus în 
condițiile hegemoniei boierești- 
latifundiare.

5. Omorîrea cîinelui de că
tre popă. Tentativă stihinică 
de lichidare a crizei prin mij
loace economice (și anume — 
teroriste) pe seama păturilor 
exploatate ale slujitorilor cul
tului.

o. Inscripția făcută de po
pă pe mormîDtul cîinelui ca 
manifestare tipică — pe de o 
parte a inconsecvenței politi
co iar pe de altă parte — a 
autocriticii de clasă a aces
tui reprezentant al cercurilor 
conservatoare clericale, fapl 
ce atestă natura dublă, 
cotradictorie a păturii socia
le sus-menționate. *

LA UN CRITIC DIN 
DECENIILE 4—5

1. Caracterul popular si 
realist al personajelor popii 
și cîinelui. Influența binefă
cătoare a creației populare.. 
Influența binefăcătoare a re
voluționarilor democrați. U- 
manismul și morala înaltă, 
luminoasă, întruchipate în 
personajele popii și cîinelui. 
Diagostea popii pentru ani
malele domestice. Dragostea 
cîinelui pentru cârpe. Popa 
și clinele ca eroi pozitivi.

2. Lipsa de schematism, na
turalism și formalism la e- 
rnii operei. Concretețea is
torică, realismul viguros și 
psihologismul convingător în 
zugrăvirea popii și cîinelui. 
imaginea cărnii mîncate de 
cîine ca o victorie a metodei 

vențional, lipsit de orice a- 
tribute reale sau, mal precis, 
expurgat de aceste atribute, 
in .Solaris' se recurge la o 
metaioră de o rară forță ex
presivă. Planeta Solaris este 
ea însăși un univers de ne
pătruns, iar lupta oamenilor 
pentru a-1 înțelege este lup
ta omului cu necunoscutul. 
Sensul acestor întimplări nu 
trebuie neapărat socotit de
primant. De altfel, după cum 
arătam mai sus, cititorul 
nici nu așteaptă rezolvări 
miraculoase și radicale ale 
enigmei. Farmecul lui 
.Solaris* nu stă în 
așteptarea împlinirii cli
șeului. O poezie superioară 
apare sub aparența eșecuri
lor acelor oameni care nu 
reușesc să înțeleagă. Este 
poezia labirintului, poezia 
acțiunii pure de a cerceta.

— Modificarea ideii de 
science-fiction. Scrieri ca 
„Solaris* sugerează de fapt 
un anume sfîrșit ai ideii 
„clasice* de science-fiction, 
inglobînd genul în masa li
teraturii obișnuite. Dar pînă 
Ia asimilarea lui de către 
literatura va mal trece un 
timp. Deocamdată se poate 
vorbi încă foarte bine des
pre un gen literar aparte, ce 
aontinuă tradiția milenară a 

artistice triumfătoare. Zugră
virea veridică a comportării, 
stării de spirit si năzuințelor 
cîinelui în situația tipică a 
prezentei cărnii și absenței 
stâpînului.

3. Tema principală a ope
rei — reprezentare estetică a 
luptei binelui (dragostea cîi
nelui față de stăpînul său) cu 
mai binele (dragostea față de 
carne). Omorîrea cîinelui de 
către popă ca rezolvare veri
dică a acestui conflict; im
posibil tatea unei alte rezol
vări pentru un artist realist 
si condițiile sociale ale Rusiei 
țariste.

4. Inmormîntarea cîinelui de 
către popă ca afirmare a u- 
manismului și superiorității 
moralei populare asupra mo
ralei putrede a societății des- 
compuse.

5. Optimismul organic al 
inscripției de pe mormînt.

C. Influența mondială a i- 
maginilor artistice ale popii și 
cîinelui. -
LA UN CRITIC DIN DE

CENIUL 6
1. Parabola despre popă și 

cîine în lumina celei mai noi 
metodologii structural-tipologi
ce și lingvistico-semantico- 
ștatistice în studiul operei li
terare. Stabilirea echivalentu
lui matematic al conflictului 
dramatic dintre popă și cli
ne. Algoritmul uciderii cîine- 
lui. Modelarea elementelor 
structurale ale motivului în- 
mormîntării cadavrului cîine
lui. Pragul de înțelegere a 
romponetelor estetice ale pa
rabolei. Găsirea coeficientu
lui realității, emoționalității și 
cantitatea informațională po 
unitate de cuvînt în opera a- 
r.alizată.

2. Parabola despre popă- și 
cîine și influența lui Freud 
asupra literaturii europene din 
secolul 20. Furtul cărnii de 
către cîine- ca o compensa
ție psihică inconștientă a re 
fulării și frustării sentimen
tului de aragoste a cîinelui 
față de stăpînul său. Com
plexul lui Oedip la popă (a 
iubit — a ucis. — a înmor- 
raîntat — a scris o tragedie)

3. Epitaful popii la moartea 
cîinelui ca model timpuriu 
al dramaturgiei absurdului. 
Sugestivitatea raționalismului 
irațional al epitafului. Posibi 
litatea paternității lui Ionesco. 
Posibilitatea paternității lui 
Beckett.

4. Parabola Iui Kafka și 
parabola despre popă și cîi- 
ne. Kafka ca autor posibil 
al operei. Problema cheie — 
rămasă pînă azi nerezolvată 
î.i cercetarea parabolei : ex
presionism suprarealist sau 
suprarealista expresionist ?

Traducere de 
NATALIA CANTEMIR

(din revista Voprosî literaturi 
nr. 10 — 1968)

ANDREAS RADOS

basmelor, tradiție care la 
rindul el se nutrește din 
străvechile mituri. Recepta
rea Iui are loc după reguli
le receptării basmului, ți- 
nînd de o apetență a previ
zibilului final, satisfăcînd o 
dorință de soliditate de an
samblu, ce se menține în 
ciuda tuturor neprevăzute
lor întimplări pasagere.

Luciditatea își face însă 
loc din ce în ce mai mult 
in conștiința cititorului mo
dern. Ea lasă tot mal puțin 
loc pentru plăcerile pasive 
ale unui univers livresc pre
vizibil, dominat, deci fals 
demiurgic. Este foarte posi
bil deci ca într-o bună zi ci
titorii de science-fiction să 
se declare sătul de practica
rea și trăirea unei rigori ar
tificiale. Pe de altă parte, 
trebuie însă să remarc nece
sitatea psihologică profun
dă a literaturii de anticipa
ție sub raport informațional. 
Este foarte posibil ca mulți 
dintre cititorii ei să o ur
mărească minați de dorința 
neclarificată de a se informa 
științific, de dorința de a ii, 
măcar în felul acesta deose
bit de precar, în pas cu dez
voltarea științifică a epocii. 
Din acest punct de vedere 
o parte a science-fiction-ului 
este o încercare eroică de 
a informa științific. Din pă
cate însă, acele scrieri ce 
nu renunță la un cuantum 
sensibil de informație știin
țifică, asezonat literar sînt 
iremediabil ratate sub am
bele raporturi. Problema in
formării științifice minimale 
are, după cit se pare, alte 
rezolvări.

cjuiRITlEjR

ISTORIA LITERATURII 
NEOGRECEȘTI

Prin apariția „Istoriei lite
raturii neogrecești* de C. Th. 
Dimaras, în traducere după 
varianta franceză de M. Va- 
slliu, cititorul obține un ghid, 
al istoriei literare neogrecești, 
precum și un instrument de 
lucru a cărui necesitate a 
fost acut simțită în ultima 
vreme.

Autorul lucrării relevă so
brietatea înclinațiilor și sp ri
tul clasic al poporului grec, 
descifrat în exprimarea sen
sibilității sale. Sînt reliefate, 
deopotrivă, caracterul progre
sist al umanismului religios și 
al iluminismului elenic (Vul
garis, Theotockis, Catargi), 
activitatea lui Rigas, Corais, 
Calvos, precum și rolul per
sonalității lui D. Solomos, 

creatorul școlii ionice, poetul 
care trebuia să realizeze sin
teza elementelor tradițional 
și novator.

Referitor la curentul ro
mantic grec, C. Th. Dimaras 
consideră, întemeiat, că a- 
cest curent a găsit un teren / 
prielnic pentru a se implan
ta în Grecia, (opera lui Pa- 
rashos, Valaoritis, Lascaratos, 
Rbidis, ș.a.). Nu este uitată 
nici contribuția lui Psiharis 
la impulsionarea mișcării 
lingvistice a demoticismului, 
precum și in promovarea 
romanului neoelenic.

Mai tîrziu, în a doua jumă
tate a seco'ului trecut și pri
ma jumătate a secolului nos
tru, e semnalată prezența po
etului K. Palamas, a cărui 
operă exprimă, si-1etic, curba 
noii istorii grecești. Influen- 
țînd substanțial evoluția lite
raturii neogrecești, Palamas 
va fi urmat de pleiada de 
poeți A. Sikelianos, K. Var- 
nalis ș.a.

In ultima parte a lucrării, 
C. Dimaras prezintă poezia 
lui Cava f is, aliaj de scepti
cism și ironie. Apoi, în capi
tolul intitulat „Supliment**, 

autorul face o succintă tre
cere în revistă a perioadei de 
după 1922 (pînă în 1940), afla
tă în „umbra grea a lui Pa
lamas*, dar în care noua ge
nerație, preocupată și de cău
tările precursorilor, urmează 
îndeosebi calea înnoirilor.

Lucrarea lui C. Dimaras nu 
e o simplă istorie Vterară, ci 
și o istorie, de dimensiuni 
reduse, a culturii neoarerești. 
Epoca studiată e ancorată în 
arhipelagul literaturii univer
sale, în speță a celei euro
pene.

SuWiniem inițiativa saluta
ră a E.L.U. de a edita lucra
rea de f”ță, întrebîndu-ne, în 
același timp, dacă nu ar fi 
cazul să apară, într-un viitor 
cît mal apropiat, si o antolo
gie de poezie neogreacă, pre
cum si un volum de studii de 
critică literară fapt rare ar 
facilita cunoașterea fenome
nului literar contemporan 
neogrec

„Joc" - desen de Yukari SAITO 
(9 ani - JAPONIA)



ACTA LOGICA
NOTE

Sub îndrumarea acad. 
Ath. Joja, mișcarea logică 
românească se afirmă tot 
mai viguros, atacînd un cerc 
de probleme care se lărgește 
continuu, pătrunzînd în pro
funzime. Cercetările de lo
gică ocupă un sector amplu, 
bine reprezentat în publicis
tica filosofică din țara noas
tră, întrunind aprecieri ve
nite și de peste hotare. 
Decernarea titlului de cores
pondent al Institutului Fran
ței acad. Ath. Joja a în
semnat o atestare de pres
tigiu a acestei strălucite ac
tivități, personale și colecti
ve.

Intr-un interval de timp 
relativ scurt au 'apărut mai 
multe publicații de logică 
valoroase și sînt așteptate șl 
altele. Astfel a apărut nr. 10 
al revistei Acta logica (se
ria de logică a Analelor U- 
nlversitățll București), la 
care colaborează : Ath. Joja, 
Gr. C. Molsil, Maria Kokos- 
zynska, Octav Onicescu, Sta
nislaw J. Surma, Anton Du- 
mltrlu. Crizantema Joja, Bo- 
huslav Peklo, Petre Boteza- 
tu — unde se remarcă șl 
prezența unor colaboratori 
din străinătate.

A apărut de asemenea, nr. 
2—3 din Revue roumaine des 
sciences sociales, sărle de 
Philosophic et Loglque, unde 
semnează articole de logică 
Ath. Joja, D. Bădărău, P. 
Botezatu (Iași), Anton Du
mitriu, E. Ancuța, C. Popa.

In același timp a ieșit de 
sub tipar și vol. I din Pro
bleme de logică, publicație 
destinată să prezinte cerce
tările specialiștilor grupați în 
Centrul de Logică al Aca
demiei R. S. R.

Culegerea de studii este 
remarcabilă, cuprlnzînd o 
arie vastă de probleme. Sînt 
în primul rînd cercetări fruc
tuoase de istoria logicii. Lo
gica, fiind cea mal veche 
știință, oferă cercetătorului 
modern, prin trecutul său, 
un teren bogat în sugestii. 
Astfel. în Zenon și logica 
probabilului, acad. Ath. Joja, 
continulndu-și seria cercetă
rilor de istoria logicii, reia 
dintr-o nouă perspectivă stu
diul aporiilor lui Zenon din 
Eleea pentru a demonstra că 
dialectica reprezintă prima 
schiță a unei logici a pro
babilului, logică a cărei im
portanță este recunoscută as
tăzi în toate domeniile. An
ton Dumitriu, în Problema 
paradoxe'or tn evul mediu, 
ne prezintă antecedente pline 
de interes ale problemei an
tinomiilor logice, care, sub 
numele de „Insolubilia" au 
preocupat intens pe logicie
nii medievali. In Pentru o 
interpretare a categoriilor lui 
Aristotel, C. Nolca ne oferă 
un punct de vedere în mult 
dezbătută problemă a ge
nealogiei categoriilor aristo
telice. N. Offenberger își 
continuă, în Adevărul șt o- 
perațiile logice tn silogistica 
lui Aristotel. cercetările sale 
asupra logicii aristotelice. în 
timp ce V. Streinu. în Doc
trina despre logică a lui Teo- 
fil Corydaleu, ne înfățișează 
cuprinsul și orientarea ma
nualului acestui învățat grec 
din sec. XVII, care a cunos
cut o largă circulație In prin
cipatele române. S. Vieru 
ne Împărtășește Concepția lui

Boole despre formă și inter
pretare.

Probleme despre metalogică 
sînt discutate în studiul Iul 
R. Stoichiță Considerații des
pre limbajul formalizat, a- 
lăturl de care E. Ancuța re
flectează Asupra raportului 
dintre logică și celelalte 
științe.

Pe marginea logicii cla
sice, o contribuție la logica 
modală, Propozițiile de ade
văr și modalitate, 'aparține 
regretatului Dan Bădărău, iar 
Despre problema termenilor 
singulari în silogistică tra
tează Al. Surdu.

Problemele logicii matema
tice sînt șl ele prezente prin 
studiile cunoscuțllor noștri 
specialiști : Eugen Mihălles- 
cu : Forme libere și ordin 
de necompletitudine tn cal
culul propozițional bivalent: 
M. Tîrnoveanu : Despre une
le proprietăți ale sistemului 
logistic semlconstructiv mo
dal SMI ; T .Rlstea : Unele 
probleme fundamentale ale 
logicii matematice. In ansam
blu, contribuțiile logicieni
lor de la Centrul de logică 
din București alcătuiesc un 
volum dens și variat, bogat 
în idei sugestive. Este sem
nul unei activități intense și 
valoroase, care promovează 
concepția unei logici ce, fo
losind aparatul matematic, nu 
abandonează caracterul refle
xiv.

Semnalăm și recenta apa
riție a cărții Iul Anton Du
mitriu Mecanismul logic al 
matematicilor, o sinteză 
proprie, care lipsea litera
turii noastre. Sînt așteptate: 
Studii de logică III de acad. 
Ath. Joja, Istoria logicii de 
A. Dumitriu, Logica matema
tică de E. Mlhailescu și T. 
Ristea, Logica operatorie de 
P. Botezatu. Toate acestea 
situează cercetările de logică 
din țara noastră la un înalt 
nivel.

Dintr-o discuție purtată cu 
tov. I. Vrînceanu, vicepre
ședinte al Sfatului popular 
județe in Iași, am reținut. 
printre alte proiecte legate 
de turism, faptul că a fost 
rezolvată, in fine, situația 

istoricului han din Bucium 
„La trei sarmale*.

Despre acest han multise
cular, care servea drept ul
tim și hotdrltor popas îna
inte de intrarea In Iași a 
domnilor trimiși cu firman 
de ta înalta poartă, mai ttr- 
ziu legat de Eminescu și 

Creangă, s-au scris multe pa
gini tncentnd de ra N. lor- 
ga și ptnă la istoriografii de 
astăzi. Tocmai pentru acest 
trecut prestigios, bătrîna clă
dire a fost cruțată, iar a- 
cum ctțiva ani s-a hotărtt 
reconstruirea hanului. Nu
mai că, negăsindu-se un.. . 
beneficiar, lucrările au fost 
tergiversate.

De astă dată, aflăm că lo
ca'ut a fost atribuit Oficiu
lui Național de Turism și 
inclus tn olanul de investi
ții. Intructt proiectul lucră
rii, întocmit de către 
D.S.A.P.C. Iași, se află In 
faza de investire cu apro
bările de rigoare, sperăm că 
lucrările de refacere vor în
cepe tn nrima parte a cam
panie1 19*9. De asemenea, 
sperăm că arhiteoții proiec
tant! au ținut seama că e 
vorba de un local total in
tegrat In leoenda și speci
ficul local, așa cum de a'tfel 
ne-o indică și pitoreasca-i 
denumire.

(urmare din pag. 1) 

re caracterizează doar geniile 
si marile talente — ci in 
special pe suportul unor ca
lități morale. îngădui ți-mi să 
reactualizez acest text, care 
după 50 de ani de cînd a 
lost scris, nu a pierdut nimic 
dm strălucirea și adevă'ui 
lui. „Le bon sens est la cl.ose 
du monde la mieux partagee*
- de la această faimoasă te
ză carteziană pleacă con
strucția lui Goblot. Lăsînd de
oparte cazul inteligentelor 
excepționale dotate cu o ma
re memorie, cu viteză ne
obișnuită de asociație, cu ca
pacitatea de a vedea și găsi 
ceea ce altul nu găsește — 
Goblot este de părere că 
spiritul științific obișnuit nu 
cere din punct de vedere in
telectual nimic altceva decit 
existența fondului comun al 
tuturor inteligențelor — dar 
reclamă în schimb, și mai 
ales, anumite calități mo: ale. 
Prima este numită de Goblot
— cu un limbaj care apar
ține veacului trecut, famous 
de la verity. „La mediocrity 
inteiectuelle n est souvent 
gu'une trop prompte resigna
tion ă l'ignorance. On a peur 
de sa peine; on aime mieux 
ne pas savoir que de cher- 
cher a savoir, ne pas com- 
prendre que chercher a com- 
prendre. On repuqne a l’effnrt 
intelectuel au lieu d'y trou- 
ver sa joie*. Astăzi se vor
bește rar despre „l’amour de 
la verite* i preferăm să spu
nem pasiune pentru adevăr, 
entuziasm sau, așa cum for
mulează uneori americanii, a- 
aresivitate față de necunos
cut. Oricum l-am denumi, 
conținutul vizat e însă sen
sibil același. Mai departe, 
Goblot consideră esențiale 
pentru un om de știință a- 
tribute spirituale ca vtgoatea. 
precizia, penetra/ia și profun
zimea care sînt în ultimă o- 
naliză, după părerea lui, tet 
calități morale: căci în ipo
teza unei inteligențe norma
le. oricine poate fi precis 
dacă se străduiește j este o 
problemă de grijă, de aten
ție și de perseverență. Nu 
spiritul e viguros, ci veinta 
care îl susține. La fel, super
ficialitatea nu e un defect al 
inteligenței, ci al voinței: 
spiritul superficial e prea in
dulgent cu el însuși, se mul
țumește cu puțin și în so«* 
cial cu ceea ce e deajuns 
pentru a obține un efect. 
Oamenii de știință superfi
ciali sînt grăbiți să treacă 
de la munca de cercetare la 
cea de prezentare ; ei ar pu
tea fi însă penetranți și pto 
funzi dacă ar avea o dorință 
mai sinceră si mai vie de a 
cunoaște fondul lucrurilor.

Mă opresc aici cu convin- 
qerea că cele expuse sînt 
suficiente pentru a ilustra 
teza lui Goblot că omul de 
stiintă trebuie să aibă o a- 
numită structură intelectual- 
morală, fără de care în ge
nere toate celelalte călită1! 
rămîn ineficiente în planul 
creației. Cît este de adevă
rată teza lui Goblot se vede 
cred, mai bine astăzi ca ori- 
cînd. Datorită unul decalaj 
între numărul lucrărilor ști
ințifice publicate și capacita

tea de informare pe care o 
permit mijloacele convențio
nale. tendința de a publica 
numai pentru a publica s-a 
aoravat, reclama joacă ade
sea un rol inadmisibil, se 
dau drept noi cuceriri lucruri 
cunoscute sau lipsite de sens 
ori de valoare, graba de a 
publica alterează multe lu
crări care ar putea fi profun
de. Aceasta revine la a spu
ne că în zilele noastre o 
parte din oamenii de știință 
nu sînt oameni de știința — 
dar, din fericire, sînt destul 
de mulți care poartă cu te
mei această denumire.

In rezumat, încercarea de 
a defini omul de știință nu

CU PRIVIRE LA CONCEPTUL DE

OM DE ȘTIINȚĂ
mai prin profilul său mental. 
transformîndu-1 implicit in
tr-o pură inteligență, ne ®- 
pare ca insuficientă și, chiar 
în limitele ei, fără perspecti
ve apropiate de succes. Con
cepția lui Goblot, după care 
ceea ce caracterizează omul 
de știință este spiritul știin
țific, derivat dintr-o anume 
structură morală grefată pe 
un fond intelectual normal, 
are însă și ea, la o analiză 
mai atentă, o anume incora- 
pletitudine. Mai întîi, fără 
să negăm prezența reală în 
conștiința omului de știință, a 
„dragostei pentru adevăr*, 
trebuie să adăugăm că, după 
părerea noastră, ea este doar 
modul subiectiv de concreti
zare a unui impuls care vino 
din afara individului, din sfe
ra obiectivului, din necesită
țile vieții șl practicii socia
le. Setea de cunoaștere, cu
riozitatea, de care vorbea 
Aristotel reprezintă un fel de 
cută a conștiinței, supuse 
permanent obliqatiei de a 
cerceta și ști spre a putea 
tace șl prevedea . La mulți 
oameni această cută este 
mai reliefată, impulsul pe 
rare-1 poartă mai acut și din 
rîndurile acestora se ridică 
oamenii de stiintă, indiferent 
dacă sînt conștient! sau nn 
că reflectă o nevoie obiecti
vă a omenirii.

In al doilea rînd, și întru
câtva în prelungirea obiecției 
de mai sus, cu toată impor
tanta de netăgăduit a spiri
tului științific în definirea o- 
mului de stiintă, el nu epui
zează substanța acestuia si 
nici măcar substanța etică e 
omului de știintă. Noi sperăm 
să dovedim că în conștiința 
«a apare azi în mod necesar, 
o tensiune specifică de o na
tură etică deosebită si că 
tocmai această tensiune eti
că. alături de alte cîteva tră
sături, diferențiază omul do 
știință de astăzi de cel din 
alte vremuri, diferențiere ca

re nu ar putea fi inteligibila 
dacă ne-am menține în limi
tele subiectiviste ale concep
ției lui Goblot.

Să admitem, prin conven
ție. că primii oameni de ști
ință într-un înțeles destul do 
vecin aceluia pe care il dăm 
astăzi acestor cuvinte pot fi 
întîlniți în Grecia antică în 
secolul al V-lea î.e.n. Chiar 
dacă ipoteza nu e riguros 
exactă, este neîndoielnic că 
tn Elada a avut loc în epoca 
menționată un proces de des
prindere a diferitelor științe 
parțiale din arborele filozo
fiei si că au apărut cu cla
ritate specializări științifice s> 

dem, dacă vreți, colecția hi- 
pocratică, să recitim celebrul 
jurămmt sau textul denumit 
legea care începe astfek 
„medicina este dintre toate 
profesiunile, cea mai nobilă*. 
Dar, se va spune, in cazul 
medicinei, corelarea științei 
cu binele omenirii aie un 
caracter aproape tautologii 
De la legenda lui Promcteu 
la drama Iui Eschyil cu a- 
celași nume se a'irmă însă 
nu o dată utilitatea practică 
a științei pentru om, aș spu
ne chiar uti itatea tehnică, 
judecind după anumite pagini 
din Eschyil. E adevărat că s-ar'*' 
putea cita numeroase texte 
filozofice după care știința e

tehnioe mai mult sau mal 
puțin independente de o doc
trină filozofică oarecare. Se 
pot cita acum matematicieni 
ca Oenopide șl Hipocrat din 
Chio, astronomi ca Melon, 
reformatorul calendarului a- 
tic; se scriu lucrări speciale 
de agricultură, de sculptură 
și chiar de artă culinară. Me
dicina, desprinsă încă mai 
demult de sub tutela religiei, 
devine definitiv o specialita
te, o disciplină științifică in
dependentă în a doua jumă
tate a secolului al V-lea, cînd 
înflorește școala lui Hipociat 
din Cos. In fine, se poate 
spune că în aceeași epocă se 
consolidează istoria ca știtD 
ță, prin Herodot și Tucydid» 
Ca să nu fie vreo îndoială 
ar trebui doar să mai adău
găm că toate aceste discipli
ne devin obiect de învăță- 
mint special, întocmai ca 
disciplinele științifice din e- 
poca modernă. Procesul de 
specializare, de diferențiere a 
științelor, se continuă cu vi
teză variabilă în secolele ur
mătoare și în special in- e- 
poca alexandrină (finele se
colului II și secolul III î.e.n.) 
dominate de Euciide, Arhi- 
mede și Apollonius din Per
se. conducînd în secolele I 
si II e.n. la un număr attt 
de mare de specialiști de dl 
ferite tipuri, îneît nu-m, pot 
permite să-i enumăr.

S-ar părea deci că în in
teriorul culturii grecești gă
sim realmente oameni de 
stiintă și că avem cui pune 
întrebarea pe care ne pregă 
tim să o adresăm în cele din 
urmă și oamenilor de știintă 
de astăzi : care este, după ei, 
finalitatea muncii lor î Răs
punsul, cred, ar putea fi dat 
prin cele ce urmează.

Stiintă greacă a avut sen
timentul unei misiuni înalt» 
în raport cu interesele oa
menilor si doar înttmplător șl 
la modul poetic s-a declarat 
impulsionată de simpla curio
zitate sau de zel. Să dcschî-

o bucurie în sine, o volupta
te a înțeleptului care sy poa
te dispensa de raportul ei 
general cu progresul civiliza- j 
tiel și al binelui uman. To
tuși, știința greacă in ansam
blul ei nu a pierdut vre
odată sentimentul legăturii c» 
nevoile societății și, sini în
clinat să cred, oamenii de 
știință ai Eladei erau conști
ent! că aduc pnn eforturile 
lor o contribuție la progre
sul, dacă nu al omenirii in 
ansamblu, cel puțin la pro- 
aresul material și spiritual al 
societății grecești.

Aveau oamenii aceștia d« 
știință ai antichității senti
mentul exercitării unei acti
vități periculoase față de so
cietatea greacă 3 Nici un 
text din cele pe care le cu
nosc nu mă îndreptățește să 
dau un răspuns afiimativ. Se 
poate vorbi, cred, despre e- 
xistența, uneori, a unui sen
timent de culpabilitate fată 
de zei, cărora le smulg se
cretele, dar nu și-a pus ni
meni în antichitate problema 
că știința poate aduce vre
un rău societății și pnn ur
mare sentimentul responsabi
lității umane în actul orea- 
tiei nu avea cum se naște 
Ei au generat știința In chin 
și bucurie, senini în ultimă / 
analiză și convinși că aduc r 
numai foloase. \

Să rezumăm: fără a apro
funda alte determinări spiri
tuale, omul de știință al 
Greciei antice avea în gene
re conștiința importanței ști
inței pentru binele societății 
grecești trăgînd poate, de a- 
ici o parte din energia sa 
creatoare ; cu excepția sen
sului de mai sus, el nu a a- 
vut sentimentul acut al unei 
răspunderi fală de destinele 
societății și cu atît mai pu
țin fată de al omenirii în ge
neral, progresul cunoașterii 
științifice apărîndu-i esențial- 
mente ca un bine individual 
și social.

.Satul* — desen de Fr. AKEMU (12 ani, NIGERIA)

DIORAMA
Ziarul „Izvestia" anunță înființarea în 

„parcul tineretului" din Orel a unui muzei 
„Normandie-Niemen", consacrat participării 
celebrei escadrile franceze în bătălia pentru 
eliberarea Orelulul. Interesant e faptul că 
muzeul a fost realizat de către elevi, care 
au adunat din întreaga regiune mărturii ale 
evenimentelor din anii. marelui război pentru 
apărarea patriei, au identificat mormintele 
aviatorilor francezi căzuți la datorie și au 
purtat corespondență cu supraviețuitorii es
cadrilei. In felul acesta, au primit și din 
Franța amintiri și documente pentru muzeul 
din Orei.

♦

Revista engleză „Nature" Informează că, pen
tru prima dată în is'oria medcinii, 'rei cer
cetători de la universitatea Cambridge, Ed
wards, Bavister și Steptoe, au reușit să fe
cundeze în laborator ovuli aflați în afara 
corpului omenesc. In prealabil, acești ovuli 
au suferit o per’oadă de acomodare (în de
cursul căreia numărul cromosomilor a scăzut 
la jumătate), iar după fecundare au fost 
puși la incubație timp de cîteva ore.

Scopul final al unei asemenea experiențe, 
precizează revista, nu e de a realiza dezvol
tarea „in vitro" a unul embrion pentru o 
perioadă mai îndelungată, ci de a înlocui 
eventual ouăle fec'indate într-o ma'rice în 
care apoi s-ar efectua dezvoltarea normală 
a embrionului. Prin aceasta, s-ar putea 
combate sterilitatea la femei.

♦

Institutul american Louis—Harris a între
prins la începutul acestui an un sondaj de 
opinie pe tema debarcării în lună. Rezul
tatul : 49 la sută dintre cei solic'tați stnt
împotrivă, 2 la sută nedeciși și 49 pentru. 

Motivele invocate de cei care se opun sînt: 
sumele enorme solicitate de această rea
lizare și care ar putea fi cheltuite pentru 
ajutorarea pămîntenilor; inutilitatea expe

diției Intructt pe lună nu se va găsi ni
mic. Cei care s-au declarat pzntru, s-eră că, 
dimpotrivă, luna ar ascunde importante ză
căminte meta’ice, mal ales aur și că se vor 
face descoperiri științifice epocale.

+•
O Statistică a 'Organizației mondiale a 

sănătății, întocmită pentru perioada ultimi
lor 10 ani, a stabilit că ciroza de ficat face 
victime mai ales ca urmare a abuzului ali
mentar. Cei mai mulți morți (44,7 la 100.000 lo
cuitori) l-a dat Berlinul de vest, iar pe țări 
situația situează în fruntea listei Portugalia, 
Franța, Statele—Unite și R.F.G.

4-
Expediția japoneză care explorează Antarcti

ca a reușit să atingă la 19 decembrie 13SS 
polul sud, după ce a străbătut 5180 km pe 
calota de gheață. De notat că această călă
torie a fost efectuată în condiții extrem de 
grele, echipajul neputînd primi alimente prin 
parașutare. Plecată la 28 septembrie 1968. 
expediția s-a înapoiat la baza de plecare in 
ziua de 15 februarie 1969.

Psihologii întrenrind de mulți cni studii 
cu privire la influența patrimoniu'ui ge
netic al individului asupra facultăților Iul 
intelectuale. Astfel, ei consideră foarte in
teresant a stabili dacă acest patrimoniu 
condiționează, șl în ce măsură, ra-acit-tez 
de a învăța, memoria și alte însușiri. Intru- 
ctt posibilitățile experimentării re om sini 
limitate, o echipă de la Universitatea din 
Sassari (Italia), condusă de prof. D. Bovet, 
a inițiat o ser’e de experiențe ne șoareci, 
obținînd rezultate pe care revistele italiene 
le consideră edificatoare.



>■ ABSTRACTIZARE, 
CREAȚIE, CALCULATOARE9 7

nivel

folo

„ta koina“, 
numea tot

ta abstrac- 
aceea a i-

i re- 
unor

Evident, nu ne-am propus 
sâ relevăm aspectele filozofi- 
ce sau estetice, de altfel strîns 

r legate de problema progra
mării la calculatoare a însu
șirilor homonoide 1 de ab
stractizare și creație. Vrem 
doar să-1 introducem oe ci 
ti tor în problema înzestrării 
calculatorului cu inteligență 
artificială, sau, mal curînd, 
in problema refacerii rațio
nale a proceselor mintale. 
să-1 invităm la noi discuții 
și întrebări referitoare la a- 
cest domeniu de cercetare 
de-a dreptul fascinant.

Analizînd la orice 
creația matematică și rațio
namentele pe care le 
sește, sîntem conduși înspre 
caracteristica ei fundamenta
lă : abstracția.

Conceptul însuși de ‘abstrac
tizare este însă dual, ab
stracția fiind asociată în 
primul rînd cu problema i- 
dentifioării unei entități con
crete dintr-o unitate mal 
mare, fie ea mulțime de o- 
biecte sau clasă conceptua
lă, prin abandonarea anumi
tor laturi sau trăsături ne
esențiale. Acesta este. de 
altfel, sensul primar întîlntt 
încă la „Stagirit" al abstra
gerii unui număr redus de 
trăsături sau proprietăți asu
pra că roita se concentrează a- 
poi cercetarea.

In al doilea rînd abstrac
tizarea se ridică la concepte 
mai generale, la 
comunul, cum le 
Aris to tel.

Prima problemă 
tizării si anume ___
dentificării obiectelor ca 

1 prezentări concrete a 
Vnoțiunl înțelese, mai numi- 

recunoașterea modelelor, 
wse poate rezolva fte prin ra

ționamente inductive, fie de
ductive. Raționamentul de
ductiv permite analizarea lo
gică și sintactică a irftorma- 
țlilor despre obiect, obține
rea ieșirilor probabiliste „o- 
biect — mai multe noțiuni" 
și continuarea ciclului itera
tiv, p-înă la recunoașterea u- 
nică. Raționamentul inductiv 
se realizează pe un program 
euristic, prin eliminarea „di
ferenței" dintre obiectul dat 
și noțiunea idealizată a ab
stractizării. Cînd diferența 
poate fi redusă complet, pu
tem considera identificarea 
ca deplină.

A doua problemă ta 
stractizării este asociată__
însăși formularea abstracției 
sau noțiunii. Metoda deduc
tivă conduce Ia o soluție ra
țională pentru definiția ca
tegoriilor toxonomice 2 care 
provin din toate ramurile de 
evoluție. In general, abstrac
tizările sînt realizate de 
menii care le folosesc, 
criteriile primare oferite 
civilizație. Oricare nouă 
stractizare rezultă i 
abstractizările de 
cunoscute dinainte.

Cercetările din 
timp se consacră 
calculatorului în scopul 
cunoașterii abstractizărilor 
model. Un traducător de mo
dele este conectat la o ma
trice de elemente 
lează 
care __ ______
caracterizat de un prag 
'al numărului de intrări 
de o valoare pozitivă, V, 
nivelului de informații.

Recunoașterea se realizea- 
fie prin selecția 
a caracteristici- 

fie prin reîntărlrea va
lorilor fa încercări repetate. 

Raționamentul deductiv este 
totuși limitat, fiindcă nici 
una din cele două metode 
schițate mai sus nu face le
gătura cu tipul sintactic de 
formare a noțiunilor. Incît, 
oe data aceasta se preferă 

inductiv. la 
abstract’’ză- 
probleme : 

J să

ab- 
cu

oa- 
CU 
de 

ab- 
dinatunci 

instruire

ultimul 
instruirii 

re-

ce
neuronii umani, 

element—neuron 
un

simu- 
Fie- 
este 

O, 
Vi 
a

ză atunci, f* 
comparativă a 
lor.

de data 
raționamentul 
care formularea 
rilor pune două ________ .
pe de o parte trebuie să 
știm care din structurile sin
tactice trebuie definită cînd 
se dau raporturile între en- 
vtățile sistemului, iar pe de 
altă narte. trebuie să găsim 
relațiile dintre structurile sin
tactice care tau fost deja 
definite.

De fiecare dată trebuie al- 
«utt un program euristic 
de aproximare succesivă a 
abstractizării căutate. prin 
-.e-odele folosite de ființa 

care este omul.teilgexrtă*

Căci „spiritul își dirijează 
intr-adevăr operațiile fale". 
Dintre toate operațiile pe 
care le știe posibile, el a- 
Lege în toată libertatea pe 
acelea pe care le socotește 
proprii, pentru a-1 conduce 
la scopurile sale și această 
libertate lasă un cîmp cvasi- 
nelimitat invenției logice. A- 
ceastă artă (matematica, n.n.). 
spune Goblot 3, este tot atît 
de liberă ca aceea a pic
torului. a muzicianului, a 
poetului și nu e mai puțin 
creatoare; este, în sens 11- 
teitar, o artă poetică.

Creația, oricare ar , fi na
tura ei, implică prin urmare 
libertate, ea dă naștere u- 
nei structuri și une’ forme 
ce par arbitrare. ‘"’punem 
aceasta pentru că, de fapt, 
’atît structura cît și forma 
satisfac legitățile unei anu
me estetici. Anton Dumitriu* 
scrie, pe bună dreptate, că 
„ceea ce susține poezia poe
tului este analogia acestor 
definiții create liber și ima
ginația lui pe baza cărora 
ele se înlocuiesc unele pe 

’altele într-un joc infinit ; 
ceea ce susține teorema sau 
teoria matematicianul’ u este 
echivalența acestor definiții, 
care asigură posibilitatea de 
a le înlocui strict într-un 
joc infinit".

Și cum gîndlrea matem’it5- 
că nu este numai o activi
tate extrem de specializată, 
ci și un produs al vieții co
tidiene. poezia ilustrului ma
tematician Dan Barbilian, a- 
cest inestimabil exemplu ta 
ceea ce scria Weierstrass : 
„un matematician care nu 
este cît de ^uțin poet nu 
va fi niciodată iin matema
tician complet*, nu este her- 
metism si nu-i axiomatică. 
Ion Barbu și-a luat esen
țele din rigoarea cifrelor, 
a trăit intens și apoi a co
municat totul într-un mod 
implicit. Cuvîntul—simbol în
seamnă în poezia barbiană o 
deconectare de percepție, o 
reprezentare abstractizată a 
discretului, a lumii în care 
trăia.
tul interiorizării oricare 
poet autentic, ceea ce nu va 
obține niciodată mașina, nu 
mai este o simplă reprezen
tare a unui lucru sau feno
men. ci o imagine reglată 
sufletește și conceptual.

E drept, cu aceiași inva
riant! ai acțiunii și ai obiec
tului poetic manipulează și 
animatorii dicteului automat, 
dar algoritmul unei aseme
nea poezii este atît de sim
plu, încît oricare ordin’ator 
poate deveni poet suprarea
list.

Ceea ce obține în momen- 
Rubaiyatele aleatoare „cre

ate" de calculatorul Caliope. 
mai bine zis, programate de 
profesorul Victor Yngve. 
transfigurează cîteva dintre 
poeziile marelui matematici
an și poet Ommar Khaiam. 
Dar nici una din nopțile și 
trăirile lui. . .

Inefabila muzică, tovarășa 
dintotdeauna a ceasurilor de 
liniște sau restriște, constă, 
din punct de vedere tehnic, 
dintr-o succesiune de tonuri 
și din ritmul apariției lor. 
„Suita Illiacă", compusă de 
calculatorul „liliac**, pe baza 
programului întocmit de 
Hiller șl Issaacson este to
tuși digresivă si nesimetri- 
că, îi lipsește direcția și ie- 
î’arhizarea ideilor în ansam
blu. Explicația trebuie cău
tată în chiar modul de în
tocmire a programului de 
creație. Regulile contrapunc
tului, stabilite încă de Pa
lestrina, cer prelucrarea
să fie executată în trei eta
pe. pentru notele inițiale, 
notele intermediare și note
le finale (cadența). După ge
nerarea rapidă a notelor în- 
tîmplătoare, programul cere 
să se treacă la memorarea 
lor, dacă verifică regulile de 
mai sus, sau la ștergerea lor 
în caz contrar. Numărul no
telor și al vocilor dintr-o li
nie melodică, precum și mă
sura, sînt stabilite anterior. 
Programul calculatorului poa
te atunci să indice sfîrșitul 
fiecărei linii melodice, ur
mătoarele instrucțiuni gene- 
rînd notele finale. Se mode
lează țăpoi, printr-un număr 
binar, toate ritmurile utili
zabile într-o măsură si, prin
tr-un alt număr binar, co
relația ritmurilor dintre voci.

In plus, se mai folosește 
un număr constant, pentru 
a determina cite măsuri se 
vor repeta într-un anumit 
model de ritm. Toate a- 
ceste trei numere, alese l’a 
întîmplare. sînt memorate 
ca date de intrare. împreu
nă cu celelalte caracteristici 
prestabilite. Alegerea acestor 
numere și a tuturor note
lor urmărește una din dis
tribuțiile de posibilități cu
noscute. Dar distribuția ale’a- 
toare a sufletului omenesc, 
a ideilor și sentimentelor 
sale, nu este o simplă sche
matizare și limbajul translat 
întîlnește, palidă străfulgera
re, un infinit mic de suflet. 

Fie el poem cibernetic, mu
zică aleatoare stau pictură 
serendipă ...

George Botez
1. Folosim acest termen în

sensul dat de H. A. Simon 
(„Modeling Human Mental 
Processes". Proc, Western, 
oint Computer Conf. May, 
1961, 111—119).

2. Toxonomia este știința 
clasificărilor.

3. „Trăite de loglque"
4. „Mecanismul logic al 

matematicilor".

Tematica, cercetărilor cu pri
vire la orînduirea comunei 
primitive in Moldova, a fost 
destul de largă în 1968, cu- 
prinzînd teme privitoare la cu
noașterea comunităților ome
nești de pe aceste meleaguri 
de răsărit ale tării noastre, 
din neolitic și pînă in cea de 
a doua epocă a iierului inclu
siv, urmînd ca într-un viitor 
apropiat să se extindă și în 
domeniul paleoliticului, atît de 
bine ilustrat pe teritoriul Mol
dovei.

Obiectivul principal al epocii 
neolitice l-a constituit celebra 
stațiune de la Cucuteni-Băi- 
ceni, unde cu începere din 
1961 au lost reluate săpăturile 
din 1909—1910 ale arheologi
lor germani H. Schmidt și G. 
Bersu, ale căror rezultate au 
lost publicate de către H. 
Schmidt în cunoscuta sa mo- 
nograiie din 1932, intitulată 
simplu și în același timp su
gestiv .Cucuteni”. Sondajele 
din 1968 efectuate pe Platoul 
Laiului, în vederea ider.tiiicării 
necropolei locuitorilor din așe
zarea vecină cu ceramică pic
tată din mil. III î.e.n. de pe 
Cetățuia, nu au dat rezultatele 
scontate, ca de altfel și alte 
săpături făcute pînă în prezent 
in cîteva locuri din preajma a- 
cestui important obiectiv ar
heologic, care prin poziția lui 
dominantă, poate fi considerat 
ca o adevărată Acropole a tri
burilor cucuteniene. Aceasta 
nu va împiedica sâ se conti- 
nuie cercetările și in viitor in 
jurul Cetă'uii. sub conducerea 
celui care semnează aceste rl ri
duri, în speranța că va putea 
identifica undeva prin apropie
re necropola neolitică mult că
utată.

O atenție deosebită a fost a- 
cordată perioadei de trecere 
de la neolitic la epoca bronzu
lui (Începutul mileniului al II- 
lea î.e.n.), efectuîndu-se în a- 
c.est scop, sub conducerea lec
torului Dinu Marin, săpături la 
Erbiceni (jud. Iași) în așeza
rea de pe Dealul Sărăturilor și 
în movila din apropiere de pe 
Dealul Mănăstirea. Cu prilejui 
acestor cercetări s-a reușit să 
se lămurească mai bine cele 
două etape de locuire ale as
pectului Erbiceni, caracterizate 
prin persistența ceramicei pic
tate de tradiție cucuteniană de 
tip Horodiștea—Foltești, pre
cum si cronologia mormintelor 
cu ocru, care pe baza obser
vațiilor stratigrafice, s-au do
vedit că sînt ulterioare aspec
tului Erbiceni. datînd dintr-o 
fază tîrzie a grupului Horodiș
tea—Poltești. Aceste rezultate 
sînt deosebit de semnificative 
pentru perioada de tranziție de 
la neolitic la epoca bronzului, 
în core a avut loc procesul 
de indoeuropenizare a popula
țiilor neo-enecditice din spațiul 
carpato-dunărean.

La rindul ei, epoca bronzu
lui a fost cercetată cu interes, 
efectuîndu-se de către cercetă
toarea Marilena Florcscu în 
colaborare cu Muzeul din Foc
șani, săpături in continuare în 
așezările culturii Monteoru de 
la Cindești și Fiți onești (lud 
Vrane ea), precum și un son
daj In așezarea de pe Dealul 
Runcu de la Borlești (județul 
Neamf), aparținând fazei de în
ceput a culturii Costișa. Prin 
aceste cercetări s-a precizat a- 
tit sistemul de fortificație, cu 
sănf și „zid” adiacent al așe
zării de la Fitionești, cît și 
faptul că, prin caracteristicile 
ei, cultura Costișa se inlearea- 
ză organic în complexul Belo- 
potok-Komarov din epoca bron
zului, denumit astfel după des
coperirile din regiunea subcar
patică a Ucrainei. Etapa ime
diat următoare .corespunzătoa
re sfîrșitu’ui epocii bronzului 
(sec. XIV—XIII î.e.n.), a fost 
cercetată și ea, prin sondaje
le efectuate de către C. Buzdu
gan, șef de secție la Muzeul 
de Istorie a Moldovei, în așe
zarea de la Tanacu (județul 
Vaslui), aparținînd culturii No
ua și începutului Hallstattului. 
Prin aceste cercetări efectuate 
in colaborare cu Muzeul de is
torie din Bacău, s-au adus u- 
nele dovezi în plus cu privire 
la locuirea de la sfîrșitul epo
cii bronzului și începutul Hall
stattului din centrul Moldovei.

In ceea ce privește această 
din urmă epocă, a Hallstattu- 
Jui (denumită astiel după o ma
re necropolă dintr-o regiune 

bogată în sare a Austriei In
ferioare) prezintă importanță 
si cercetările efectuate de a- 
sistent A. Laszlo în așezarea 
de la Cozia, com. Costuleni 
(județul lași) cu care prilej au 
fost descoperite mai multe lo
cuințe adincite în pămînt și 
gropi cu un bogat material ce
ramic decorat uneori cu mo
tive imprimate, avînd aspec
tul unor amprente de șnur 
răsucit. In legătură cu această 
ceramică ornamentată merită 
să fie menționat faptul, că s-a 
găsit aici, la Cozia. pentru pri
ma dată o mică piesă din lui

COMUNA PRIMITIVA PE TERITORIUL MOLDOVEI

ȘANTIERE ARHEOLOGICE
ars cu marginea crestată, care 
a servit pentru imprimarea u- 
nor asemenea motive decora
tive. Ceramica astfel decorată 
aparține unui aspect al culturii 
materiale tracice cu analogii 
la Stoicani (județul Galați). Pa- 
badag și mai departe spre sud 
pe teritoriul Bulgariei. Deose
bit de interesant este faptul 
că. într-o fază de început a a- 
cestui aspect, ilustrată la Ba- 
badag, o categorie ceramică 
prezinlă legături sirînse cu 
descoperirile corespunzătoare 
din așezarea Troia VII bz (sec. 
XII î.e n.), ceea ce alesiă o 
componentă tracică în cultura 
de la Troia din această vreme 
I.uîndu-se în considerație răs- 
Dîndirea acestei specii cera
mice pe un spațiu atît de în
tins, în care este inclus și te
ritoriul țării noastre, se impune 
să se efectueze în continuare 
săpăturile de la Cozia, Popri- 
cani și in alte locuri din Mol
dova, pentru o cit mai justă 
încadrare culturală și cronolo
gică a acestui aspect de cul
tură materială tracică, precum 
si a unei cît niai exacte sin
cronizări cu etapele de evo
luție ale aspectului Babadag 
din Dobrogea.

In comparație cu aceste <i- 
sezări hallstattiene care au 
tost mai mult sondate decit 
săpate, o atenție mult mai ma
re s-a acordat in acest an, 
de altfel ca și în anii anteriori, 
așezărilor fortificate traco- 
getice din Hallstattul tîrziu 
(sec. V-III î.e.n.), în care scop 
au fost continuate de către 
cercetător principal Adrian C. 
FioTescu săpăturile de mare 
amploare de la Cotnari (jude- 

tul Iași) și Stînîcești din apro
pierea orașului Botoșani.

Astiel, cu prilejul săpăturilor 
din Cetatea de pe Dealul „Cătă
lina" de la Cotnari, cu o su
prafață de 4,5 ha, s-a stabilit 
că această așezare a fost întă
rită pe latura de vest, dinspre 
satul Horodiștea, cu un val de 
pămînt înalt de 3-3,5 m și lat 
la bază de 30-35 m. In interi
orul acestuia s-a identificat un 
zid pe piatră lat de 3-3,5 m și 
înalt de maximum 1 m, con
struit în tehnica de influentă 
greacă, ca la cetățile dacice din 
sec. I î.e.r.., adică din lespezi 
de piatră pe margini si cu tra

verse de lemn și pămînt in in
terior. Este prima descoperire 
de acest fel semnalată pînă in 
prezent pe teritoriul României, 
prin care se dovedește că acest 
zid de piatră a iost folosit din 
sec. V-TV î.e.n. de triburile 
traco-getice dm nordul Mol
dovei.

In ceea ce privește cea de a 
doua așezare întărită, aceea 
de la Stîncești. prin săpăturile 
efectuate în 1968 au mai fost 
semnalate încă 9 locuințe de 
suprafață din sec.V-TV l.eji. în 
incinta cetății II, ajungîndu-se 
în acest fel să fie identificate 
pînă în prezent aici 11 locuin- 
fe. In afară de aceste rezultate 
mai menționăm că prin cerce
tările recente s-a confirmat ipo
teza potrivit căreia această 
cetate a fost construită și fo
losită în sec. V-IV î.e.n., fiind 
apoi abandonată, în a doua 
jumătate sau la sfîrșitul sec 
TV î.e.n., probabil ca urma
re a raidurilor scitice.

Aceeași atenție a iost acor
dată și cercetării dacice din 
a doua epocă a iierului. In 
acest scop au fost continuate 
de către cercetătoarea Silvia 
7 eodor, in colaborare cu Gr. 
Foit, directorul Muzeului din 
Suceava, săpăturile în așeza
rea geto-dacică din sec. 
III—II i.e.n. de la Botoșani 
(județul Suceava). in cuprinsul 
căreia, pe lingă resturile de 
locuire autohtone și bastar- 
mce, au fost semnalate și 
alte cîteva elemente celtice, 
ajunse aici eventual prin in
termediul bastarnilor.

De asemenea, au fost con 
tinuate, tot de către aceeași 
cercetătoare săpăturile și în 
întinsa așezare geto-dacică din 
sec. III—II î.e.n. de la Me

deleni-Cucorăni (județul Bo
toșani), reușindu-se să se de
termine un nivel de locuite 
mai vechi decît aspectul cu
noscut în general în Mol
dova în urma săpăturilor de 
la Lunca Ciurei, de lingă Iași. 
Acesta, prin caracteristicile 
lui, corespunde ultimelor urme 
de locuire din așezările geto- 
dacice de la Stîncești, ceea 
ce constituie o dovadă cu 
privire la continuitatea de 
cultură și populație daco-ge- 
tică în această regiune de 
nord a Moldovei.

Alte rezultate deosebit de 
valoroase au fost obținute 
prin preluarea săpăturilor prot.

Radu și Ecat. Vulpe, din cu
noscuta așezare geto-dacică 
ăe ia Poiana-Tecuci, identiii- 
caiă cu Pirobor.dava geogra
fului Claudius Ptolemaeus din 
Alexandria (sec. II e.n.). Cu 
prilejul săpăturilor efectuate a- 
ici anul trecut de către cer
cetător principal Anton Nițu,
S. Teodor și C. Buzdugan s-a 
descoperit un bogat material 
arheologic provenind din epo
ca bronzului și pînă în La 
Tcne-ul III inclusiv, cele mai 
multe resturi de locuire da
tînd din această ultimă etapă 
(sec. I î.e.n. — I e.n.).

In fine, tot in cursui anului 
trecut s-au continuat de către 
conf. N. Gostar și cercetător 
S. Sanie, în colaborare cu V. 
Bîrliba și A. Buzilă de la Mu
zeul arheologic din Piatra 
Neamț, săpăturile din impot- 
tanta așezare dacică din sec. 
II î.e.n. 1 e.n. de pe înăl
țimea Bitca Doamnei de la 
Piatra Neamț, cercetîndu-sc 
mai multe locuințe cu temelia 
de piatră, precum și partea 
interioară a zidului de incinta 
de pe latura de nord a celății. 
Rezultatele cercetărilor de 1^ 
Poiana și Piatra Neamț, deo
sebit de importante pentru 
cunoașterea perioadei clasice 
a culturii geto-dace de Ia 
Burebista la Decebal, vor con
stitui obiectul unui alt arti
col din .Cronica", in care vor 
ti prezentate și cele mai im
portante date obținute în ui
mo săpăturilor efectuate în 
sudul Moldovei, la Bărboși, 
Ungă Galați, pentru cunoaș
terea acestui important centru 
roman din sudul Moldovei, 
care, p in poziția lui geografi
ca, a constituit un adevărat 
cap de pod al Dobrogei ro
mane.

prof. dr. doc.

M. Petrescu-Dîmbovița
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VIZITE
Recent, s-a anunțat Ia Washington că guvernatorul 

statului New York, Nelson Rockefeller, va face, începînd 
din luna aprilie, o serie de vizite in diverse țări ale Ame
ricii Lat. ne, în calitate de reprezentant al președintelui 
S. U. A., Richard N.xon. In cercurile observatorilor din 
Washington se apreciază că aceste vizite de informare 
vor avea scopul unei reevaluări complete a programului 
de ajutor american cunoscut sub denumirea de „Alianța 
pentru progres".

După cum se știe, America latină va primi, în cadrul 
programului „Alianța pentru progres", 300 de milioane 
de dolari. Pentru comparație este interesant de remarcat 
că numai pentru repararea televizoarelor lor, nord-ame- 
ricanii cheltuiesc anual un miliard de dolari !

Cu aproape opt ani în urmă, Statele Unite, s-au obli
gat să aloce timp de un deceniu, 20 miliarde de dolari 
ca ajutor pentru țările latlno-americane și să contribuie 
la lichidarea înapoierii lor economice. Mulți oameni poli
tici latino-americani consideră că după evenimentele din 
1908 — în primul rînd după discutarea la Washington a 
problemei ajutorului destinat țărilor stră ne — „Alianța 
pentru progres" agonizează și că perspectivele acestui 
continent continuă să rămlnă sumbre. Noi presiuni infla
ționiste, o secetă care afectează emisfera sudică a con
tinentului american, problema devizelor și creșterea șo
majului — iată cîteva aspecte ale acestui tablou destul de 
sumbru caracterizat de publicația „The Christian Science 
Monitor".

După părerea multor economiști, inflația s-a dovedit 
principala problemă a anului 1968 ; și după toate indiciile, 
este aproape sigur că va continua și în acest an. Chile, 
Peru, Uruguay și mai multe republici din America Cen
trală au fost cel mai greu lovite de spirala creșterii cos
tului vieții care, în Chile, a dus în 1968 la scumpirea bu
nurilor de consum cu aproape 30 la sută.

Q problemă tot atît de gravă este aceea a procurării 
devizelor. Numeroase țări latino-americane se bizuie în 
acest scop pe exportul unul singur produs — cafeaua în 
Columbia, cuprul în Chile, cositorul în Bolivia, petrolul 
în Venezuela. Din cauza importantelor variații a prețuri
lor de la an la an și a nesiguranței asupra perspective’or 
de viitor, Chile, de exemplu, nu este în măsură să facă 
aprecieri exacte asupra veniturilor proven'nd din boga
tele sale mine de cupru. Seceta, afectînd cel puțin 15 din 
24 de state ale Americii latine, a fost atît de serioasă 
Incîț experții în agricultură ai Națiunilor Unite și Orga
nizația Statelor Americane apreciază că producția pe 
1968 a scăzut, în general, cu cel puțin 20 la sută. Chile, 
care spera ca în 1968 să importe a'imente in valoare de 
numai 20 de milioane de dolari, a fost nevoită să importe 
asemenea produse în valoare de peste 150 de m'lioane 
de dolari. In Peru și Ecuador situația este asemănătoare.

In legătură cu vizita lui Rockefeller, unii diplomat! 
latino-americani susțin că Richard Nixon va promova față 
de țările Americii Latine cam aceeași politică pe care a 
urmat-o guvernul Eisenhower, concretizată in stimularea 
la maximum a investițiilor particulare in econom a Ame
ricii latine. Dar va schimba oare o astfel de politică sta
rea de lucruri de pe acest continent ?

Răspunsul la această întrebare îl dau chiar majorita
tea guvernelor latino-americane care caută in ultimul 
timp să se desprindă de „tutela" puternicului vecin d_n 
nord, fiind conștiente că numai pe această cale se va 
putea găsi rezolvarea gravelor probleme economice si 
sociale.. cărora trebuie să le facă față. In același timp, 
realitatea demonstrează că singura cale spre progres 
constă în folosirea resurselor proprii, în depunerea unor 
eforturi susținute de către fiecare țară in parte. Această 
opinie a fost evidențiată din nou și cu prilejul primului 
seminar universitar austral care s-a ținut in orașele Val
divia din Chile și San Carlos de Boriloche din Argentina 
și unde s-a demonstrat prin date concludente că America 
latină constituie un nou eșec al ideii integrăriL Atitndi- 
nea fermă manifestată în cadrul seminarului de a se res
pinge integrarea regională îșl are rădăcinile în interesele 
naționa'e ale fiecărei țări. Așa după cum subliniază zia
rul argentinian „Clarin", „nu există o exercitare dep ină 
a suveranității atunci cind dezvoltarea economiei națio
nale depinde de aprovizionarea externă cu oțel, petrol 
șl alte produse cu caracter dinamic. Slntetizînd. atitudi
nea țărilor latino-americane reflectă conștiința unei co
munități care nu acceptă să fie apendicele colonial al in
tereselor monopoliste*.

Radu Simionescu

Japonia este, prin 
excelență, țara un
de perlele de cul
tură au fost produ
se cu succes pentru 

întîia oară în lume ; astăzi, 
ea ocupă primul loc în a- 
cest domeniu.

Cultura perlelor cere, 
constant, grijă enormă. „De
și perlele peartă numele de 
lacrimi ale lunii, li s-ar po
trivi mai bine acelea de la
crimi omenești, căci cultura 
lor pretinde eforturi asidue și 
deosebită îngrijire' — susți
ne un purtător de cuvînt al 
Societății Mikimolo, cea mai 
importantă cultivatoare de 
perle din Japonia.

Cultura perlelor depinde în 
mare măsură de grija acorda
tă stridiilor delicate care pot 
pieri ușor din cauza variații
lor temperaturii apei marine, 
a schimbărilor ce intervin în 
cursul mareelor. a condițiilor 
necorespunzătoare de alimen
tație sau a infectării apei.

O perlă de cultură se for
mează în iurul unui nucleu 
introdus atent în mantia 
stridiei perliere. Secreții ale 
cochiliei de sidef vor înveli 
nucleul cu diverse straturi de 
o luminozitate infinită, rare 
alcătuiesc substan’a periieră 
Sînt necesari. astfeL 3 pină 
la 5 ani .în medie, pentru 
a se forma o perlă mare.

Momentul ideal pentru in
troducerea nucleului este 3- 
tunci cînd stridia are vîrsta 
de 3 ani. Inserția nucleului 
•ste oDeratia cea mai impor
tantă în procesul cultivăm 
perlelor. Trebuie 6 oină la 12 
tuni pentru a învăța temeinic 
această operație care cern o
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Ufmr.ă deheatete. deoarece o 
ctt de uscări eroare de pla
sare pcate ucide stridia --au 
poaAe penatte respingerea nu- 
deute. Acest procedeu de 
inserție se exersează in 
timpul iernii pe stridii vii 
Nucleul este constituit dintr-o 
părticică de cochilie care se 
tale și se șlefuiește, dindu- 
i-se o fermă sferică. Această 
«dnrtntă* trebuie să Be per
fect rotundă, fără defect, șl 
de albul cel mai pur. Selec
ția „semințelor* ce urmează 
a fi utilizate este, evident, 
foarte strictă.

După această operație chi • 
rurgicală, stridiile însămința-

te se așează în plase de nylon 
numerotate și înregistrate cu 
grijă, apoi se suspendă cu a- 
j ut or ul unor plute ce se miș
că în golfulețe liniștite. Pe
riodic, plasele sînt ridicate, 
pentru a se curăța bine stri
diile.

Stridiile perliere nu suportă 
decît apa de mare curată; 
Infectată, apa distruge vietă ■ 
tile mircoscopice cu care se 
hrănesc stridiile. Trebuie, a- 
poi, manifestată grijă pentru 
protejarea lor în caz de fur
tună, de curenți reci sau no
roioși care dăunează crește
rii perlelor. In această pri
vință, plutele cu perle tre» 

buie deplasate în timpul ier
nii spre golfurile mai calde, 
iar vara invers.

Trebuie asigurată și o su
praveghere constantă, pentru 
a preîntîmpina eventualele a- 
tacun din partea uușmanilor 
stridiei (țiparul de mare, ca
racatița, steaua de mare si 
„gilthead" care se hrănește 
cu stridii vii).

In ciuda vigilenței și a gri
jilor aiit de serioase, 40 ia 
sută din stridiile de cultură 
mor sau sînt ucise înainte de 
a produce perle utilizabile

Cînd operația de „însamîn- 
țare" este terminată, stridia 
produce perla exact în același 
timp în care se formează per 
lele naturale prin secreția si
defului. Perlele naturale iau 
naștere atunci cînd o substan
ță solidă ca, de exemplu, ni
sipul, o bucată de algă, sau 
vreo insectă mică intră ac
cidental în stridie și cînd o 
parte din mantia stridiei a- 
deră la intrus.

Datorită îngrijirii acordate 
producției stridiilor de cultu
ră, forma, aspectul și strălu
cirea acestora sînt mult mal 
atrăgătoare decît ale celor 
produse pe cale naturală.

Iarna, cînd secrețiile side
fului încetinesc, iar suprafa
ța perlei atinge perfecțiunea 
în formă și strălucire, perle
le sînt extrase din cochilii.

După mulți ani de încer
cări zadarnice, Mikimoto a 
reușit să producă, in 1893, 
perle de semi-cultură. Studi
ile sale perseverente l-au 
condus, în Cele din urmă, la 
descoperirea secretului care 
i-a permis să cultive perle 
perfect rotunde în 1905.

Industria perlelor de cul
tură în Japonia furnizează a- 
proximativ 99 la sută din to
talul perlelor de cultură ale 
lumii. Pentru a menține renu- 
mele acestei industrii, în fie
care an se ard și se aruncă 
în mare perle de slabă ca
litate. După Mikimoto, doar 
una sau două perle la o su
tă sînt suficient de reușite 
pentru a fi lansate pe piață 1

Din cele 48 de prefecturi 
ale Japoniei, In 24 s-a între
prins cultura perielor. Ran
damentul total era de 13.013 
kg In 1953 și de 88.013 kg 
In 1963. Această cilră a cres
cut la 127.000 kg în 1966. cu 
un spor de 14 la sută în a- 
ni'l precedent.

75 la sută din producția 
totală de perle de cultură silit 
destinate exportului.

In timpul primilor 15 ani 
de după război, 55 la sută 
din totalul perle’or de cul
tură au fost expediate In 
S.U.A. Acum, 40 la suta plea
că în S.U.A., 20 la sută în 
Suedia, 13 la sută în R. F. 
Germania, 10 Ia sută în Hong- 
Kong și restul în Italia, Fran
ța și spre alte țări.

Pentru japonezi, perla esto 
simbolul sănătății, longevită
ții, al dragostei și fericirii. 
Se crează un atașament sen
timental al omului față de 
acest delicat, unic joc al 
mării...

j (după „Le Japor, ")

CUGETĂRI

LICHÎWBIRC 
(1742-1799)
„Singurul lucru bun 

pe care îl au cei slabi de 
cap este capacitatea de a 
sesiza părțile slabe ale 
oamenilor cap’abill“.

„Cel care are mai pu
țin decît dorește trebuie 
să știe că are mai mult 
decît merită".

X- „Oamenii care nu au 
timp niciodată fac cel mai 
puțin".

„Făcea negoț cu ide
ile . altora ; era profesor 
de filozofie".

* „Astăzi sînt peste tot 
atîtea genii că omul tre
buie să fie recunoscător 
cerului că i s-’a născut un 
copil care nu este genial".

* „Sînt mulți oameni 
care în general nu aud 
nimic pînă nu li se taie 
urechile".

„De nimic nu îmbă- 
trînim mai repede decît 
atunci cînd ne întoarcem 
mereu la gîndul că îm- 
bătrînim".

* „Nu există nimeni pe 
lume care, în loc să de
vină om de nimic pen
tru o mie de dolari, ar 
rămîne, pentru .jumătate 
din sumă, om cinstit".

Traducere : N. Nicoară

ItOPARBI 
(1798-1837)

* Cea m’a mare parte a 
persoanelor pe care le în
sărcinăm cu educația fii
lor noștri știm sl'gur că 
n-au fost niciodată edu
cate. Totuși, nu ne îndo
im că nu pot da ceea ce 
nici n-au primit, adică 
ceea ce nu se dobîndește 
decît prin educație.

îfe Nu e semn mai ma
re că ești puțin filozof și 
puțin înțelept decît să do
rești toată viața filozofia 
și înțelepciunea.

* Cum numai neamul 
omenesc disprețuiește pe 
cele prezente și laudă 
trecutul, tot așa cea mai 
mare parte a drumeților, 
în timp ce călătoresc sînt 
îndrăgostiți de locul na
tal și îl preferă, cu un 
fel de furie, aceluia unde 
se află. întorși în locul 
de baștină, cu aceeași fu
rie îl așează în urma 
tuturor altor locuri pe 
unde au fost.

* Nici o calitate ome
nească nu e mai intolera
bilă în vi’ața de toate zi
lele și în fapte decît in
toleranța.

* Sinceritatea poate a- 
juta numai atunci cînd e 
folosită în artă, sau cînd. 
pentru raritatea ei, nu 1 
se dă crezare.

* Nimic nu e mai rar 
pe lume decît o persoană 
întotdeauna suportabilă.

Viclenia, care apar
ține inteligenței, este de 
foarte multe ori folosită 
pentru a înlocui sărăcia 
minții si pentru a învin
ge conia mai valoroasă a 
acesteia ta alții.

* E curios că anroape 
toti oamenii mari au nur- 
țări simple ; șl că anroa- 
pe întotdeauna purtările 
simple sînt luate ca in
diciu pentru o valoare 
modestă.
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Dupd pdrerea domnului Nun
nally Johnson, scriitor și regizor 
la Hollywood, pentru bărbatul 
care ajunge în Europa, cea mat 
grea problemă este cum să ucidă 
In vreun fel timpul ...

... Domnul Johnson vrea să fie 
considerat drept expert în pro
bleme de ucidere a timpului la 
Paris, și-i convins că este capa
bil să-i sfătuiască pe toți soții 
care se află în fața acestei pro
bleme ...

... Unul din modurile cele mai 
verificate este să căutați în Pa
ris un cunoscut despre care știți 
că-i acolo, dar nu știți exact 
unde locuiește. Problema asta o 
rezolv în felul următor : merg 
din hotel în hotel și întreb d? 
el. De obicei, caut o persoană 
care în general nu mă intere
sează așa că atunci cînd din în- 
tîmplare dau peste ea trebuie să 
încep imediat să caut pe alt
cineva.

Dacă se întîmplă să nu am pe 
nimeni după care să alerg, mă 
uit la tabelul cu sosirile avioa
nelor, tipărit de regulă în „He
rald Tribune". Odată am zărit 
numele lui I. Rappaport din 
Detroit. Cîndva, cunoscusem pe 
un oarecare Irving Rappaport din 

Atlanta, statul Georgia, dar s-ar 
putea ca el să se fi mutat la 
Detroit. Pentru că am vorbit o 
singură dată cu el în viața mea, 
la nunta fratelui meu, mi-amin- 
tesc limpede că spunea că nu-i 
place în Atlanta și se gindește 
să se mute de acolo.

Am sunat așadar la biroul A- 
merican Express-ului, ceea ce a 
durat cam o oră. Am întrebat 
dacă I. Rappaport din Detroit, a 
cărui sosire era înserată în zia
re, nu este din întîmplare Ir
ving Rappaport, care locuia îna
inte în Atlanta. Domnișoara îmi 
spuse că nu știe și de aceea 
am hotărît că-i mai bine să fiu 
de față la sosirea avionului. 
Domnișoara m-a asigurat că nu 
are nimic împotrivă.

Pînă am găsit o mașină a mai 
trecut o oră apoi am mai pier
dut o jumătate căci nu m-am 
putut hotărî dacă să cumpăr de 
la un chioșc din apropiere zia
rul „Times" sau „Newsweek". A- 
poi am început încetinel să ci
tesc sumedenia de nume de tot 
felul pînă cînd, în final, dună 
o jumătate de oră, m-am izbit 
de numele Rappaport. Numai că 
era vorba de Ida Rappaport, iar 
eu îmi amintesc foarte bine că 

pe soția lui Irving o chema Sa
rah. Scurt și cuprinzător, pînă 
am lămurit toate astea am ucis 
trei ore încheiate si m-a cu
prins o mare bucurie.

Un alt mod de a ucide timpul 
este acela de a merge prin di
ferite locuri și de a întreba da
că nu v-a sosit ceva corespon
dență. Poți merge la „American 
Express", birourile Cook, banca 
Morgan, T.W.A., sau la ambasa
da americană căci acestea sînt 
toate locurile unde poate sosi 
corespondența pentru turiștii a- 
mericani. De veți merge pe jos 
în toate aceste locuri, veți uci
de pînă la două ore și jumă
tate.

Cînd trebuie să ucideți un nu
măr mai mare de ore, puteți 
oricînd intra intr-un birou de 
călătorii, să vă faceți că vă in
teresează mersul vapoarelor sau 
al avioanelor, cu care nici prin 
cap nu vă trece să călătoriți. 
Dacă vreți să păreți și mai se
rios în comportare, trebuie să 
întrebați de mersul trenurilor, 
dar în așa fel incit funcționa
rul care răspunde de rezervarei 
locurilor nici să nu poată să-și 
dezlipească ochii de pe tabel. 
Dacă anreciati că n-ați reușit să 
pierdeți suficient timp, puteți în
cepe să întrebați despre legătu
rile cu alte linii aeriene sau cu 
alte trenuri.

Unul dintre cele mai de suc
ces moduri de ucidere a timpu
lui este să vizitați filiala pari
ziană a întreprinderii dv. Suna- 
ți-l pe director și snuneti-i că 
at.i venit pentru cîteva zile și că 
ati vrea să vă repeziți pînă la 
el numai pentru a-l saluta. Eu, 

de exemplu, de fiecare dată vi
zitez Twentieth Century-Fox. s« 
întîmplă că în antecameră aș
teaptă deja cîțiva oameni care 
vor și ei să-l salute, doar, pe di
rector dar asta nu mă deran
jează căci nu mă grăbesc. Salut 
fiecare întîrziere căci acesta es
te scopul meu. Și cînd ajungeți 
la director începeți să-l între
bați indiferent ce, și directorul, 
care nu știe care sînt relațiile 
dv. cu șeful lui, trebuie să vă 
răspundă la toate întrebările. 
Dintr-o dată am ucis două orQ 
și jumătate numai Intrebipdu-i 
pe reprezentantul lui Twentieth 
Century-Fox cum se dublează 
filme'e în limba franceză.

Cînd domnului Johnson îi vi
ne vreo idee, șade în camera 
lui de la hotel și se lamentează 
ce-o fi cumpărat soția. Si in fe
lul acesta se poate ucide t'm- 
pur, dar nu este un mod sănătos 
de a-l ucide : dacă totuși acor
dați acestei activități exagerate 
prea multă atenție, în cele din 
urmă. în mod categoric, o să vă 
înfuriați.

Am petrecut cu domunul John
son cam două ore și mi-a tost 
recunoscător pentru asta. Mi-a 
spus că îndată re plec. îl va su
na pe un regizor francez si va 
discuta cu el despre o coproduc
ție. „N-am de gînd s-o reali
zez", adaugă el. ,.d~r sînt 
că pînă ce discutăm condițiile 
financiare, ucid o după-amiază 
întreagă".

Fu am s-o vizitez pe Ida Ran- 
panort. e foarte posibil să fie 
sora lui Irving.

(Trad, de N. N.)
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