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UN VIZIONAR:

ALECU RUSSO
Timpul ce4 distanțează de 

noi și precaritatea datelor 
biografice pe care le pose
dăm, fac d!n Alecu Russo un 
personaj tot mal apropiat de 
legendă, astfel că portretul său, 
cu trăsături revelatoare dar șl 
cu penumbre, poate fi privit 
tntr-o perspectivă epică, pe 
fundalul unei epoci de pre
faceri repezi. In momentul a- 
pariției Daciei literare, la 1840. 
tinărul cu studii în confedera
ția helvetică avea douăzeci și 
unu de ani; in zilele cînd se 
înfăptuia unirea principatelor, 
pentru care militase ardent, 
bărbitul închidea ochit la pa
truzeci. Destinul său, ca și al 
lui Bălcescu, reflectă nevoia 
Imperioasă de acțiune și con
știința unei mari responsabili
tăți civice, aspect caracteristic 
generației luptătoare patruzeci- 
optlste, în ansamblu. Renaște
rea națională era condiționată 
de prăbușirea structurii feu- 
da’e și jilecu Russo, împre
ună cu *alțll, dinamic, perse
verent, flagelează, animat de 
idei înaintate. Participantul la 
mișcarea revoluționară de Ia 
1848, înfruntînd eroic vicisitu
dinile unui exil cu multe pe
ripeții, are sentimentul viu al 
Istoriei din punctul de ve
dere al unui modern. Nu du
rata în secole îl impresionea
ză, ci dialectica transformări
lor dictate de factori diverși; 
stările de lucruri din Moldo
va, constata el in Cugetări, 
s-au schimbat mai mult în in
tervalul de la 1835 pînă Ia 
1855 decît in cîteva secole an
terioare. Sistemul economic și 
social, moravurile, literatura 
trebuiau așadar să reprezin
te în mod adecvat devenirea 
Istorică

Personalitate multilaterală, 
la Aleea Russo rațiunea șl 
pasiunea sînt deopotrivă ele
mente propulsoare destinate 
să mobilizeze. Privirea aparent 
răsfrîntă spre interior este de 
fapt expresia unei voințe în
cordate, asociată armonic sen
timentului. Frapează marea 
inteligență și spiritul de dis- 
cernămînt, înclt apreciind tra
diția în esența ei valabilă. 
Russo poate fi, în același 
timp vizionar șl revoluționar. 
Atras de pasiunea romantici
lor, de la aceștia reține fe
brilitatea și tonurile solemne, 
potrivite psiholog'ei lui volun
tare, de om al fantei. Din ca
litățile ind'spensabiie unul 
precursor, Alecu Russo are 
în special spirit de inițiativă, 
consecvență și entuziasm. Scrie 
dintr-un sentiment al datoriei, 
preocupat de efectul social- 
patriotic, nu de glorie perso
nală. de aceea Cîntaroa Ro
mâniei apare fără semnătură 
iWf intenția unui volum care 
să-l reprezinte e amînată. Cu 
trăsături ca acestea, Alecu 
Russo transmite posterității o 
operă de autentică organici- 
tate, document de preț al 
timpului, chiar dacă sub fie
care aspect, luat în parte — 
prozator , teoretician l'terar, 
îndrumător în problemele lim
bii si ele folclorului — alții 
an lăsat mai mult Că autorul 
Ontării României a fost una 
din :nto!igențe’e strălucite ale 
twdl luminoase de la 1840 
p'nă la Vtdre. e s’gur. Sub- 
•tamțz operei sale aparține va- 
larâler noastre clasice, recu

noașterea, deși tîrzfe, la ju
mătate de secol după moarte, 
compensind prin deplina se
riozitate.

Scriitorul avea condei de 
polemist, ironic, incisiv, de 
vreme ce piesele de teatru 
Provincialul la Teatru Na
țional (sau Jicnițerul Vadră) 
si Băcălia ambițioasă, din 1846. 
au trezit nu numai adversi
tate, reprezentarea celei din
ții soldîndu-se cu surghiunirea 
autorului la schitul Soveja, 
tar actorilor fllndu-le hotărită 
penitența la mănăstirea Cașin. 
E de presupus că scrierile 
pentru teatru, care nu ne-au 
parvenit, îșt conjugau efortu
rile cu piesele lui Alecsandri, 
scena servind drept tribună. 
Alecu Russo e un om de spi
rit, dovadă impresiile de că
lătorie prin munții Neamțului, 
fixate în Piatra teiului și 
Stînca corbului; sau Soveja. 
jurnalul peripețiilor de autor 
dramatic indezirabil, toate re
dactate în franceză. Călătorul 
prin munți, „adevărat turist 
care a cercetat Șvițera, țara 
turnurilor", citează aluziv pe 
Xavier de Maistre, face ana
logii cu hagealîcurile la Me- 
ca, reproduce legende, plasin- 
du-și observați'le cu un aer 
degajat, lără a deveni totuși 
frivol. Superior lui Alecsandri 
și Vlahuță, ca descriptivi, me- 
moralistul din Piatra Teiului, 
e, oricît ar părea de surprin
zător, un model discret al Iul 
Sadoveann, care traduce a- 
ceste pagini din franceză. Im
presionat, creatorul Baltagului 
reia, după Russo, legendele 
despre Ion Chetraru șl Vasf- 
le cel Mare, acesta din urmă 
devenit monumentalul erou 
din Județ al sărmanilor. Cind 
Sadoveanu schițează, la înce
putul Baltagului, portretul co
lectiv al locuitorilor munteluL 
are în vedere, fără îndoială, 
formulările pătrunzătoare ale 
lui Russo. „Munteanul, preci
za acesta, e sprinten, potrivit 
tn legăturile lui, mai mull 
mușchi decît carne, vesel din 
fire, glumeț si p’ln de pătrun
dere (...). îndeobște, muntea
nul e frumos, cu privirea în
drăzneață (...) mare inb’tor 
de chefuri lungi, cumătrii șl 
nunți*.

Poemul Cîntarea României, 
tipărit în 1850, în România 
viitoare, de la Paris, a contri- 
bu't la cunoașterea lui Russo 
mal mult cît toată opera. Pro
blema paternității poemului, 
atribuit de unii Iul Bălcescu, 
care n-a fost d»cît traducăto
rul, nu s-a inch’s, deși toate 
argumentele pl“dează pentru 
R’sso. Sentimentul patriotic 
oscilează aici între o jale per
sistentă, speranță și gesticu
lație mesian’că, istoria deve
nind un amrlu fundal pentru 
alegorii, simboluri si reflecții. 
Limbaiul la același diapazon, 
de’i întretă'at de apostrofe, 
prea discursiv, cel puțin în 
parte, nu mai este pe trustul 
nostru, dar reflectă tendințele 
lirice din epocă. Important e 
că mesajul, înflăcărat și pa
tetic, și-a atins ținta, consti
tuind, istoricește, un capitol 
proeminent al campaniei unio
niste.

Const Ciopraga
(Continuare în pag. 9-a)

Gravură de Roman BALAȘEVSKI (R.P. Polonă)

ARTA PROFESORULUI
Pedagogia ca știință nu tre

buie confundată cu arta pro
fesorului, întocmai cum știința 
culorilor nu trebuie confunda
tă cu pictura sau știința su
netelor cu muzica.

Dar faptul că profesorul e 
artist în profesiunea lui nu 
înseamnă că nu trebuie să 
învețe pedagogia și nici ră 
arta lui trebuie învățată doar 
empiric, .după ureche*. îmi 
amintesc de istorisirea unui 
profesor de fizică despre o 
lecție cu elevii mici privind 
curenții electrici cărora le 
dă naștere variația cîmpului 
magnetic. înainte profesorul 
le vorbise elevilor despre 
magneți, despre busolă .des
pre cîmpul magnetic pămîn- 
tesc. Un elev deștept în
treabă : .Dacă există un cîmp 
magnetic pămînesc, atunci în- 
tr-o bobină în mișcare ar tre
bui să ia naștere un curent 
electric. Cum ar trebui să 
mișcăm bobina pentru acest 
scop și cum ar trebui să-l 
punem în evidență ?"

Profesorul răspunde că ar 
fi deajuns să turtească bobi
na pentru ca să se nască 
acel curent. Elevii vor să va
dă. Din nefericire, galvano- 

metrui pe care-1 are la dis
poziție profesorul e prea 
puțin sensibil pentru expe
riență. E Insă greu să re
ziști copiilor. Profesorul se 
gîndește că poate totuși se 
va vedea ceva dacă va turti 
destul de brusc bobina. Si e- 
levfi tot se vor convinge.

Care nu fu însă stupoarea 
tuturor cind, la încercarea ex
perienței. spotul galvanome- 
trului sări la extremitate. E- 
levii aplaudară cu entuziasm. 
Cel care avusese ideea. nu-și 
mai încăpea în piele. Numai 
profesorul era uluit. O se în- 
tîmplase ? Era imposibil ca 
magnetismul pămîntesc să 
dea în condițiile experienței 
lui. un efect atît de puternic.

Ora se terminase de mult, 
dar profesorul nu se mai dă
dea dus din laborator. Intr-un 
tîrziu si-a amintit că uitase 
încuiat într-un sertar al me
sei amfiteatrului un magnet 
liniar, puternic, și că efectul 
obținut se datora acestui mag
net si nu magnetismului te
restru.

Ce-ai fi făcut d-ta, iubite 
coleg profesor de fizică ? 
Cum te-ai fi descurcai între 
probitatea d-tale științifică și 
dorința de a nu deziluziona 

pe micii d-tale auditorii Par
că te văd trecfnd de la una 
la alta: — .Ce, eu sînt sca
mator de bilei* ? — .Dar e- 
rau așa de drăguți cînd aplau
dau!* Vei zice: ,La urma 
urmei trebuie să le spun a- 
devărul. Să le povestesc și 
despre alte dezamăgiri ale sa- 
vanților. Trebuie să se obiș
nuiască de altfel cu deziluzi
ile, pentru că vor mai avea 
de suferit în viață*. Dar a- 
poi : .Pot ei suporta, la vîrsta 
lor, această dezamăgire fără 
să se descurajeze ?'

In matematică e si mai 
greu!

Matematica modernă e din 
ce în ce mai abstractă. Multe 
eforturi au fost puse, în ul
timul secol, în slujba preci
zării noțiunilor, generalizării 
loi (și deci abstractizării), a 
rigorii, și a sistematizării cu
noștințelor. Orice neclaritate 
se cere înlăturată, totul se 
cere înlănțuit într-un edificiu 
armonios, fără confuzii între 
noțiuni, dar cu stabilirea pre
cisă a legăturilor dintre ele. 
Opera „Elemente de Mate
matici' a colectivului cu nu
mele N. Bourbaki este exem
plu și îndrumar pentru mate
matica de azi.

A171 
celelalte 
pagini:

DOCUMENTE
INEDITE

(pag. 6-a)

YASUNARI

KAWABATA
(pag. 12-a)

ANCHETA 
„CRONICII"

(pag. 3-a)

Dar acest efort de clarifi
care și precizare nu duce nea
părat la o înțelegere mai u- 
șoară.

Trebuie să mărturisesc că 
la prima vedere pare foarte 
ciudat. De ce ar fi greu de 
înțeles o definiție atît de cla
ră ca: ,Se numește cores
pondența (sau relație) între 
mulțimea X și mulțimea Y 
un triplet (se înțelege : de
mulțimi, adică o mulțime de 
trei mulțimi) (G, X, Y) unde 
G este inclusă în mulțimea 
perechilor de elemente unul 
din X altul din Y*.

O definiție clară trebuie 
să satisfacă cerințele logicii : 
să conțină genul proxim și 
diferența specifică. Dar în 
matematică, ca și în alte do
menii, putem zice că am în
țeles o definiție atunci cînd 
ne-am dat seama și intuitiv 
de conținutul ei. înțelegerea 
intuitivă (a unui fenomen, sau 
a unei teorii) presupune o cu
prindere globală a fenomenu
lui sau teoriei.

Acad. M. Haimovici
(Continuare în pag. a 10-a)



jurnal M î H N I R E
Vorbim de multe ori despre cililor, spectator, auditor 

etc. Și vorbim întotdeauna cu respect. Nu ezităm să ne 
acuzăm pe noi înșine, menajîndu-ne judecătorul, iertîn- 
du-1 chiar și atunci cînd ne respinge, cînd trece nepăsă
tor pe lingă statuia noastră sau pe lingă cartea noastră, 
cind ne etichetează tendențios, cînd ne uită pentru fot
bal, în sfirșit, cînd declară că ceea ce facem este aberant. 
Fiindcă sperăm că îl vom opri și acolo unde n-a stat 
o clipă, că va înțelege ceea ce-a declarat astăzi de neîn
țeles. Fiindcă, într-un anumit iei, nu existăm decît pentru 
și prin acest cunoscut atît de .. . necunoscut.

Uităm de multe ori că dincolo de acest nume de cititoi 
sau spectator sînt oamenii cu profesiile și pregătirile lor, 
cu gusturile și Înclinațiile lor, cu ceea ce este fiecare 
și-l deosebește de ceilalți. II transformăm într-o noțiune 
abstractă, începem să mitizăm și nu îndrăznim să arătăm 
că, la fel ca noi, cititorul ori spectatorul poate să aibă 
deiecte, nu numai calități.

Mă gîndeam la toate acestea luînd parte la sărbătoarea 
celor 20 de ani de la înființarea unei reviste literare de la 
Iași, oraș care în statistici, printre multe altele, apare drept 
centru universitar cu aproape 20.000 de studenți, cu vechi 
tradiții de cultură, cu prestigiu și, deci, și cu obligații in 
acest sens. Mă întrebam nu d? ce, din cei 20.000, n-au venit 
decît vreo zece, ci ce făceau la acea oră cei peste 1.500 de 
studenți de la facultatea de filologie. Dacă celor de la Agro
nomie, Politehnică și Medicină le-am găsit unele scuze, ceior 
1.500 de viitori profesori de limba și literatura română nu. 
Și ne mai mirăm cind, într-un sondaj, un coleg dădea la 
iveală atît de redusele cunoștințe ale unor elevi din clasa 
a X-a, care spuneau că Ion Barbu a fost șahist, iar Kafka 
jucător de fotbal! Sigur, n-ai să înveți ce înseamnă Ion 
Barbu pentru poezia noastră, luînd parte Ia o asemenea 
manifestare, dar bănuiam că există ceva care-1 putem 
numi pasiune, dragoste, respect, interes, oricum vreți 
să-i spuneți, ceva care ține de viitoarea profesie a aces
tor tineri. Absența lor a foșt amplificată și de absen'a 
unor cadre didactice universitare, sau de absența abso
lută a profesorilor de limbă și literatură română de la 
licee. Erau prezenți acolo linii autori trecuți în manua
lele școlare și-mi spuneam că, poate, ar fi fost bine ca 
profesorul care va preda mîine o lecție despre scriitorul 
X să-l fi văzut și cum arată, să-l fi auzit cum vorbește și, 
de ce nu, să-i fi cerut cîteva rînduri pentru el sau pentru 
elevii lui.,.

Luînd parte la un .spectacol prăfuit, Ia „Heidelbergul de 
altădată", un spectacol jenant, pe care Naționalul bucu- 
reștean l-a prezentat la Iași, auzind exclamațiile de sa
tisfacție ale unor oameni trecuți printre personalități, ex
clamații care te mîhneau prin puerilitatea ideilor expri
mate acolo, mi-am amintit ce s-a putut spune și scrie 
despre unele lucrări dintr-o recentă expoziție de artă 
plastică, de specia aceea de snobi care vin la concerte 
ca să doarmă în hainele lor noi, care strîmbă din nas în 
fața unei cărți, știind parcă dinainte ce conține, care poartă 
în buzunar etichete pentru tot ce înseamnă artă, care 
cumpără reviste și cărți ca să-i vadă lumea... Mi-am 
amintit și de ceilalți care nici atît nu fac, cei care umplu 
stadioanele și citesc numai clasamente de fotbal, nelipsită 
de Ia concertele de muzică ușoară, cei care cunosc în 
ce minut fotbalistul X a marcat un gol în campionatul de 
acum zece ani. dar au uitat ultimul vers din Eminesai. 
învățat în timpul liceului, de inginerul acela foarte tinăr. 
care m-a întrebat atît de candid, într-o librărie: _Cu*. 
domnule, Ana Bland iana s-a apucat și de versuri ? O ștmmt 
solistă de muzică ușoară...“ Să ne mirăm cind. uneori, 
găsim în caietele de impresii ale expozițiilor ce artă r es
tică nu știu ce grosolănii, sau auzim lamentările unuia. 
(care n-a mai evoluat ca gust de la poezia lui Alecsarnri) 
că poezia ce se publică astăzi este o aberație l__ De
cele mai multe ori am găsit respectul față de literatură 
și artă chiar dacă pentru moment nu era total receptat, 
repet, m-am întîlnit cu el acolo unde nu m-așteptam. 
Acei oameni, mulți dintre ei, n-aveau in buzunare :i 
diplome de studii superioare și nici nu mai sperau iu 
ele. Stimau însă sincer ațeastă muncă, aveau busul 
simț de a despărți metalul prețios de zgură, intuiau ceea 
ce trebuie să respecte.

Un distins savant, om de catedră și laborator îmi 
spunea pe bună dreptate că r.oi. cei care scriem, pictăm, 
facem film, n-avem dreptul să dăm lecții decît prin cărțile 
noastre, prin filmele noastre, prin lucrările noastre, că nu
mai acestea sînt lecțiile ce pot fi luate in seamă. N-am 
încercat un asemenea gînd, ci doar mi-am scris m h- rea 
venită de la cele relatate. Și mihnirea este mai mare ci 
toate acestea se întîmplă aici la Iași.

Oricum, la Iași sau în altă parte, nu pentru $i prin 
astfel de cititor existăm.

Corneliu Ștefanache

VIVAT ACADEMIA!
Astăzi are loc la Filiala din 

lași a Academiei o ședință fes
tivă consacrată sărbătoririi îm
plinirii a două decenii de acti
vitate.

Ciădirea istorică a primei noas
tre universități va primi nume
roși oaspeți veniți pentru a saiu- 
ta acest eveniment cu o deo
sebită semnificație în viața cul
turală a lașului și a țării. Pre
ședintele filialei, acad. Cristofor 
Simionescu, va expune în am
pla sa comunicare, re’alizările din 
acești 20 de ani, înfățișînd un 
bilanț rodnic și prefigurînd largi 
perspective.

Dincolo de succesele propriu zi
se ale cercetătorilor din institu
tele filialei, faptul că lașul atî- 
tor generoase tradiții are o fi
lială ’academică de prestigiul ce
lei cu care ne mîndrim și că 
această instituție polarizează în 
jurul ei o activitate cultural-sti- 
intifică, an de an mai întinsă 
și mai variată. înseamnă mult. 
Acest ,.mult“ se leferă deooo- 
trivă la poziția lașului în con
textul științei și învățămîntul 
românesc, la sprijinul direct ne 
rare marii* într vieri n.oduc- 
tive din Moldova îl primesc de 
la institutele academice, la -*olu 
pe care Filiala din Iași îl înde
plinește în crearea unui climat 
spiritual de ținută.

Revista noastră — care a con
semnat numeroase Dreocuoări ș: 
succese ale cercetării științific* 
ieșene — își unește glasul c*. 
acela al zecilor de saluturi : 
VIVAT ACADEMIA '

OCTAV BĂNCILĂ
S-a împlinit un pătrar de 

veac de la moartea lui Oct . 
Băncilă. pictor de o mare vigoa
re realistă, unul dintre reprezen
tanții de seamă ai artei militan
te românești.

Continuînd tradiția picturii an
gajate, inaugurată la noi de ge 
nerația artiștilor revoluționari d* 
la 1848, Octav Băncilă și-a pus 
talentul în slujba celor mai înal
te idealuri sociale și politice ale 
vremii sale, îmbogățind — din 
acest punct de vedere — moș
tenirea prețioasă transmisă d 
Rosenthal, Iscovescu și Neguli* 
de Aman. Grigorescu si Luchia^ 
Asemenea lor. dar cu un pro
gram ideologic mai bine 
-~t si *Vtem/*ric «n«xrt. Oc

~ dacă nshc
ridicat la —»•îierr-ie hri *
e» ri Lccfctew — c H
etetsg te r firti-t
țt î-^tdr9e ncv-lf ele r—«-
van. ftmd «wrsxvmiî. pe dre-* 
ewfnt, rictorul protetariatului și 
al țărănimii răsculate.

Memorabilele sale pînze intitu
late „Muncit or in repaus", „Pax". 
„Grevistul", „Flămindul", „1907“. 
„Peticarul". „Zaraful", „Croitor 
bătrîn", „Muncitorul și țăranul 
citind ziarul", „Invalizii", „Bles
temul" etc. s-au impus conștiin
ței noastre atît prin realismul vi
guros al imaginilor, cit și prin 
semnificațiile adinei incorporat? 

acestea.

MUTAȚIA VALORILOR 
ESTETICE

Studiile și eseurile care se pu- 
publică în reviste despre E. Lo- 
vinescu pun în evidență, adeseori, 
idei mai puțin cunoscute. Este 
demn de remarcat în acest sens 
eseul lui N. Manolescu (Mutații 
valorilor estetice sau pa
radoxul unei teorii, „Luceafărul”,

29.III.1969, pag. 8 și 7). Reinter- 
pretarea Mutațiilor valorilor es
tetice îl duce pe N. Manolescu 
la cîteva concluzii deosebit de 
interesante și la cîteva... para
doxuri : ..... teoretic, Lovinescu
pare a găsi un sens revizuirilor 
sale în punerea de acord a ope
relor vechi cu o sensibilitate mo
dernă. în timp ce, practic, el se 
așează în cea mai pură perspec
tivă istorică, neaflînd la Maiores- 
cu. Gherea. Negruzzi și ceilalți, 
decît merite relative la contextul 
istoric în care au scris**. Criti
cul definește conceptul de mu
tație valorică și redeschide dis
cuția cu privire la critica isto
rică. punînd în circulație moțiu
nea de operă reprezentativă.

„NOUA DIRECȚIE * 
ÎN GRAMATICĂ

In loc de motto : „Mărturlsiț. 
că nu vă place matematica și 
nici gramatica, inzrebindu-ne i.t 
același timp cu ce începe o ca
rieră literară : Din nefericire, tot 
cu gramatica*.

tRăspuns oferit unui începător 
la rubrica „Poșta redacției" a re
vistei „Familia*).

Da, intr-adevăr: este vorba de 
o nouă direcție pe care ..Fami
lia" încearcă s-o lanseze în ma
terie de cr-matică^ Noul numă- 
ai revistei o-ddene confirmă 
constaturile și supozițiile pe care 
ni le-a prilejuit lectura prece- 
dentului <2> : unii redactori și cola
boratori ai seriei noi a publicației 
la care a debutat Eminescu pur 
și nmpitt n-au habar de regulile 
elementare ale gramaticii româ
ne. Dezacordul (de pildă > este ri
dicat la rangul de... lege. Și 
unde credeți ? In chiar paginile 
consacrate... elevilor care se 
pregătesc pentru bacalaureat !! 
Cităm din articolul semnat de 
Viorel Faur : „Prin intermediul 
presei, a (!) organismelor cul
turale și a (!) frecventelor tre
ceri de intelectuali și păstori..." 
In același articol : ...s-a înfi
ripez un curent progresist al (f) 
cărui exponențz erau—* șa mă 
Doamne, cumplit sentiment de 
jenă ! Oare ce rțnsn eieri ? Ce 
spMW și despre -aptnl că din 
artirclul publicat in aceleași 
oatrini de către Viorel Horj 
livsesre cel puțin «a— chintal 
de virgule ?

Dar ww credeți că restu 
paginilor este mai breaz. Ci*ăm 
din pagina 15: „—ne simțim
datori să-I felicităm pe toți (!i 
membrii coralei". Ne simțim Și 
noi datori să-l felicităm pe au
torul pircmsdalului dezoeord 
dar nu-i știm decît inițialele 
I. B. Cunoaștem, in schimb, pe 
autorul articolașului „De senec
tute" (demn, oricînd, de gazeta 
de perete a cutărui cămin de 
bătrîni) : loan — George Stoica. 
Cicero — ne informează I. G. 
Stoica — și-a atras simpatia ur
mașilor ,,... pentru care admira
ția față de marele scriitor și 
orator deveniseră o adevărată 
idolatrie". Bravo ! Același au
tor scrie noștri cu 2 (doi !) i 
în situația „iluștrii noștri (i) 
antecesori" (sugerăm sa i sc 
ceară, urgent, colaborarea la pa
ginile pentru bacalaureat), în 
vreme ce dramaturgul (?) Petre 
Țuțea nu știe că se spune a 
introduce și nu a introduce, în 
vreme ce Virgil Lazăr scrie 
mi-e teamă la un loc : „mi2
teamă", în vreme ce Teodor 
Crișan afirmă că G. Grigurcu 
„vehiculează cu o poezie de 
idei”...

Vai, vai ! Bine ar prinde niște 
„consultații pentru bacalaureat" 
și în interiorul redacției !!

N. Irimescu

desen de Const. CIOSU

satyricon
vasille: „critice*

Vasille avea obiceiul să se scarpine în cap cînd vedea un 
critic. El dădea acestui gest valoare de simbol. Criticii nu dă
deau acestui gest valoare de simbol, ei își vedeau de treaba lor. 
Atunci Vasille, ce făcea ? Scria iute o operă de bună calitate 
superioară in care, bineînțeles, prezenta o seamă de aspecte (po- 
zitive. negative, exclamative, internaționale și neutre). Criticii 
citeau și interpretau după cum urmează :

TRADIȚIONALIȘTII

Mergind pe linia Dosoftei^-lenăchiță Văcărescu—Cezar Bolliac— 
Tz Neculuțâ. Vasille V. Vassille ne dă o nouă imagine a sufle- 
tfk.ui neamului nostru care s-a bătut cu romanii, cu pecenegii, 
cu barbar-., cu tătarii, cu turcii și cu alte popoare migratoare sau 
ml In peisajele viguroase Vasille ne redă frumusețea acestor 
plciuri pe care cintă ciocîrlia, cucul, privighetoarea, dorul, mă
măliga și alte animale strămoșești".

STRUCTURALIȘTII

..Opera lui Vasille e o structură, formată din structuri struc
turate structural pe o dezstructurare interstructuralizată. Structu- 
TtMtKuA stmctnmt vede în Vasille un structuralizator structuri- 
zat pe un szructurist lipsit de structurealâ".

CAU.VESCIENII Hr

„Opera lui Vasille e de tot indimenticabilă. Vasille e Pinochio, 
e Pickwick, Picco de la Mirandolla, Picasso, Pindar, Pytzgerstein 
al nostru. E remarcabilă extensionalitatea sa. Vasille e un aspi
rator de idei, e un tire-bouehon de esențe, productiv ca o co
lonie de iepuri, colosal și colorist ca munțit Alpi și jără cultură 
nu vom avea niciodată mare literatură".

ARHIVARO—CHIȚIBUȘARII

„Vasille — pe numele său adevărat Vasille — s-a născut din 
părinți de sex feminin și masculin (nu masculin fi feminin, cum 
afirmă XXX în revista „Cutare și cutare", an cutare, număr cu
tare, pagina cutare, rină cutare). Anul nașterii sale este bisect și 
are patru anotimpuri. Data este neclară pentru specialiști, în 
schimb se știe cu precizie ora (17, după-amiază, 38 minute, 11 se
cunde și cinci zecimi). Opera sa are 8.495 de pagini, dintre care 
una lipsă și una îndoită, 9.432.147 de virgule (numărul punctelor 
și al semnelor de exclamație se studiază în prezent la Institutul de 
etc., etc.), 143 greșeli de tipar, 142 greșeli de mînă, 141 greșeli 
de comportament și 140 de greșeli eronate. In afară de asta op^ra 
sa mal conține puncte-puncte și coperți. La Biblioteca Academiei 
există, sub cota A 19.375—XQ4, o foaie de manuscris complet albă 
pe ambele părți, pe care Vasille a vrut să scrie ce cumpărături 
avea de făcut în ziua ec”ml. f’-nert'r-’le grafologice nu au
stabilit cu precizie ziua, dar cercetătorii afirmă că era ploioasa-

IMPRESIONIȘTII

„Vasille, strigăt în noapte I Vasille, revărsare de culori în ae
rul cafeniu al dimineții de vară, primăvară si toamnă. O, Vasule, 
cîntec al pustiului și al cutiilor de conserve goale ! Opera ta e o 
împunsătură, e o zvicnitură de țișnet, e o țișmtură de zvîc, e un 
pitpalac de elefant scos din apele furioase ale mării. In fața caste
lului operei tale, o, Vasille, îți vine să cumperi bilet de intrare, 
îți vine să strănuți, iți vine soacra din concediu. Vai, ah, o, Va
sille, scriitor nemuritor, întrupare a tot ce este albastru, sălciu și 
foșnitor...“.

George Pruteanu

INVENTAR
Nu cu mulți ani în urmă era 

la modă, în publicistica noas
tră, așa numitul „reportaj li
terar". De fapt, sub aripa lui 
a-tot-ocrotitoare se ascundeau 
ades biete compuneri croite 
după un anume calapod — și, 
doar rar, literatura autentică. O 
dată învățată rețeta, orice gaze
tar cu ceva fler reușea să im
provizeze „reportajul literar" : 
50 la sută cifre (partea de „re
zistență") și cam tot pe atîta 
falsă literaturizare (fraze lirico- 
bombastice despre nori, vijelii, 
munți înnegurați și tractoriști cu 
ochi albaștri). Contrafacerile 
inundînd „piața", pseudo-repor- 
tajul literar s-a autotorpilat 
prin... proliferare, lăsînd loc re
portajului onest (așa zis „infor
mativ"), reportajului-anchetă, e-

seului și, evident, literaturii au
tentice. Ades-citatele scrieri ale 
lui Geo Bogza, sînt. evident, 
Literatură in primul rind. Și cită 
vreme prezența Literaturii (cu I 
mare !) este certă, mai departe 
nu prea mă interesează subca- 
tegorisirile, disociațiile și delimi
tările. Dar, să revenim. Mi se 
pare că, printr-un explicabil re
flex, cronica sportivă a împărtă
șit, pînă la un punct, soarta re
portajului, produeîndu-se apoi a- 
numite reevaluări în funcție de 
preferințe și — de ce n-am spu
ne-o ? — de talent, instruire, 
chemare ș.a.m.d. ; în locul unei 
„rețete" unice și infailibile au 
apărut maniere, stiluri, tendințe, 
fiecare cu susținătorii ei fervenți 
și, se pare, răspunzînd preferin
țelor unor anume grupuri de ci

titori sau ascultători. Partea 
„consemnativă" (care-și trăgea 
seva din așa zisa „poezie a 
cifrelor") a devenit, în gazetă
ria sportivă, numita „cronică 
consemnativă" (cacofonia, ori- 
cît s-ar încerca, nu poate fi 
evitată I) și, la ora actuală, re
prezintă „grosul" materialelor 
de presă publicate de către 
gazetele sportive de pretutin
deni. E bine aceasta ? E rău? 
Nici una. nici alta : e doar 
normal. Chiar și Camil Petres
cu a practicat (uneori) acest 
gen de gazetărie, pentru sim
plul motiv că o știre nudă 
poate constitui esența unui ro
man, dar un roman nu va pu
tea vreodatăl, pentru o mie și 
una de motive, să suplinească 
o știre oarecare. Cronica — să-i

spunem astfel - completă nu 
se va putea limita doar la 
simpla consemnare, dar sînt 
sumedenie de cazuri în care 
relatarea „albă", gen „proces- 
verbal", este arhisuficientă. De
ranjează doar excesele — și la 
ele aș dori să mă refer. Fără 
îndoială, gusturile nu se impun, 
dar sînt și în materia de zia
ristică, anumite elemente cu 
certă existență obiectivă, care 
permit încadrări și delimitări de 
necontestat. De pildă, nu cred 
că poate fi vorba de un simplu 
(și neglijabil) gust propriu a- 
tunci cînd afirm că s-ar cuveni 
dezavuată cronica incapabilă 
să depășească stadiul inventa
rului conștiincios. A înșira doar 
minute și șuturi și bare — iată, 
(cîteodată printre noi 1) vîrsta 
copilăriei gazetăriei sportive. Ce 
ați spune despre o cronică tea
trală care s-ar limita la po
vestirea piesei, despre un re
portaj pe teme agrare ce ar 
inventaria sectorul zootehnic și

nu știu mai care, ce ați spune 
despre o cronică plastică struc
turată doar pe ideea înșirării 
titlurilor și descrierii ramelor și 
culorilor, chiar dacă minuția ar 
cobori pînă la consemnarea di
mensiunilor florii cuielor din 
panouri ? Evident, am mai e- 
xagerat cite ceva, dar, cred eu, 
această „boală a copilăriei" 
cronicii sportive mai face vic
time. Cunosc ziariști care com
bat cu dispreț „intelectualis
mul" (!!), recomandînd ferm 
„relatarea pe fază" și redu- 
cînd, în ultimă instanță, con
diția ziaristului la aceea a con
tabilului ce inventariază, înar
mat cu un abac, cutare de
pozit de jurubițe și mosoare. 
Intelectualismul poate fi o tară 
cînd conduce la stridențe și te
ribilisme (despre aceasta, cu 
alt prilej), dar obiectivismul 
plat este, aș spune eu, chiar 
descalificant. Să ne gîndim

cum ar proceda de pildă, cu
tare cetățean de pe stradă, 
care n-a făcut în viața lui ga
zetărie sportivă și i s-ar pune 
un creion în mînă ori un mi
crofon în față. Fără îndoială, 
ar scrie sau ar spune: „Vasile 
pasează lui Gheorghe, Gheor- 
ghe lui Andrei, Andrei șutează 
în bară". Are dreptul un ga
zetar profesionist să recoman
de o asemenea „manieră" ? 
Cred că, cel mult, s-o prac
tice, atunci cînd este cazul
se întîmplă uneori) ori cînd nu 
poate altfel, dar nu s-o impună 
ca fiind unică și piramidală 
soluție, un fel de „cale către 
adevărul absolut". Un ziarist 
poate face cititorul să retră
iască un meci dar numai a- 
preciind și disociind, în per
manență tinzînd către acel prag 
superior al meseriei care în
seamnă creație. Nu î

M. RJI.



F
ără îndoială că, mai de
vreme sau mai tîrziu, în
trebarea ,ce este înve- 
• chit în activitatea cultu
rală?' se cuvine formu

lată. ȘL pentru a se micșora a- 
cel .hiatus* ce se crează, u- 
neori, intre publicul Brg si 
cutare formă de activitate cul
turală. probabil că întrebarea 
de mai sus se cuvine rostită... 
cit mai devreme. Motiv pentru 
care redacția revistei .Croni
ca" a invitat la o discuție largă 
(pe tema .nou și vechi în ac
tivitatea culturală") activiști 
cu funcții de răspundere în co
mitetele pentru cultură și artă 

J^-ale județelor Alba, Bacău, Ca- 
raș-Severin. Dîmbovița, Hune
doara. Iași și Sibiu. Răspunzînd 
cu amabilitate invitației, parti- 
cipanții la discuție au ținut, în 
primul rînd, să sublinieze fap
tul că pe meleagurile lor, ca 
de altfel pretutindeni în patria 
noastră, pulsează o bogată via
tă culturală ce își trage sevele 
din tradițiile locale valoroase 
și din împlinirile contempora
ne ce au adăugat nouă strălu
cire valorilor folclorice și et
nografice tezaurizate de seco
le. Tîrgoviștenii ne-au vorbit 
cu mîndrie despre cărțile lui 
Coreși, tipărite cu 461 de ani 
în urmă pe meleagurile lor, pre
cum și despre prezența — în 
.cartea de aur" a orașului și 
județului — a unor nume ca a- 
celea ale poeților Văcărești, 
Cîrlova, Gr. Alexandrescu, Io ■ 
Ghica, Eliade Rădulescu, I. C. 
Vissarion, Brătescu-Voinești, 
George Petrașcu, Gheorghe Ma
rinescu ; hunedorenii au amin
tit vestitele „nedei' hațegane; 
sibienii au afirmat că in orașul 
lor, „poezia plutește în aer ca un 
dar al vremurilor trecute, re- 
vitalizat de înnoirile prezentu
lui" ; activiștii culturali din 
Alba Iulia s-au referit Ia stră
vechea și pitoreasca serbare 
„chemarea narciselor', în vre
me ce reșițenii au ținut să afir
me că județul lor înglobează 
„o zonă cu deosebit de bogate 
tradiții culturale", iar cei din 
Caraș-Severin au amintit fap
tul că, pe meleagurile lor, au 
trăit și activat înaintași de sea- 
mâ, cum ar fi Eftimie Murgu, 
Paul Iorgovici, Const. Diacono- 
vîci-Loga, Damaschin Bojinca 
ș.m.a. Chemat să valorifice cît 
mai eficient prețiosul zăcămînt 
existent și să „acordeze" forme
le diverse de activitate cu pre
ferințele și exigențele publicu
lui contemporan, activistul cul
tural este pus adeseori în si
tuația de a se întreba dacă...

...EXISTĂ FORME
DE ACTIVITATE 

CULTURALĂ 
DEPĂȘITE?

Mureș Covătaru: Cineva a 
avut ideea, într-un articol din 
„îndrumătorul cultural", să e- 
numere (după el!) formele de 
activitate culturală existente in 
tara noastră. Cînd a tras linia 
și a adunat, a obtinut cifra de 
32. Dar, oare, cantitatea este 
cea care ne interesează în pri
mul rînd ? Părerea mea este 
că nu există forme de activita
te culturală depășite, atempo
rale. Nu cred că forma este cea 
care conferă valabilitate ma
nifestării ca atare, ci conținu
tul acesteia. Se spune, spre e- 
xemplu, că „seara de calcul" 
(care ia multe cămine culturale 
de peste tot se organiza...dumi- 
neca dimineața! 1) ar fi o formă 
depășită. Dar dacă într-o ase
menea .seară de calcul" s-ar 
veni cu elemente care să con
vingă realmente în legătură cu 
risipa prezentă ici-colo în in
dustrie sau agricultură, ori pe 
tema sutelor de ore pierdute fă
ră rost (mai ales de tineri), a- 
tunci «seara de calcul" ar putea 

„Syea eficiența el.
Aurel Cotu : Și eu aș spune 

că nu atît formele s-ar cuveni 
să ne îngrijoreze, ci modul în 
care ele sînt practicate. De pil
dă. conferința. Adeseori întîl- 
nim conferințe planificate biro
cratic, fără a se ține cont de 
specificul local, lectori lipsiți de 
e.-tuziasm (ca să. folosim un 
eufemism!), texte anodine, ste- 
reotipe și încropite.
Const. Clemente: împărtășesc 

„ ovecmn acest punct de ve
dere. Conferința este o for
tul clasică, ea și-a dovedit 

de mult utilitatea. Să ne 
gîndim numai la celebrele 
„prelectiuni poporale" ale 
ASTREL..Intr-o anumită etapă 
insă, noi am alergat mai degra
bă după succese ..cantitative, 
trimițind (bunăoară) la sate 
50—60 de conferențiari în fie
care duminică. Nu ne Intere
sa dacă tematica acelor confe
rințe răspundea sau nu mo
mentului, cerințelor spirituale 
ale auditoriului, nici dacă, din 
cei 60 abia 10, să zicem, pu
teau face mulțumitor această 
treabă. Primatul statisticii și 
al „monumentalismului" a dus, 
în unele cazuri, la compromi
terea noțiunilor de „conferin
ță" și ;,conferențiar". Cred că 
avem datoria să reabilităm 
conferința, scoțînd-o de sub 
zodia cititorilor de texte.

Augustin Micle : Improviza
țiile se răzbună : pentru o for
mă de activitate culturală com
promisă publicul este recîști- 
gat greu...Și în județul nostru 
se pot întîlni cazuri ca cele de 
mai sus : mai avem cămine 
culturale al căror director nu 
este un animator, nu este sufi
cient de receptiv la nou ; obiec
tivele cuprinse în planurile de 
activitate sînt rezultatul unor 
invenții de titluri pompoase, 
fără a se vedea dacă aceste tit
luri de conferințe sînt sau nu 
cerute de locuitori, fără să tină 
seama dacă cel care este pla
nificat săi, .conferențieze", are 
sau nu competenta necesară.

AUREL COTU

Const. Clemente: Unii sînt de 
părere că și .brigada științifică 
ar fi „depășită". N-as spune că 
această formă ca atare, ci, mai 
ales, modul în care sînt culese 
întrebările pentru membrii bri
ganzii. Să nu ne ascundem du
pă deget și să recunoaștem : 
așa-zisele .întrebări" sînt cel 
mai ades fabricate de... directo
rul căminului cultural! Este, a- 
poi, depășit obiceiul de a veni 
în fața publicului fărăi material 
didactico-intuitiv de factură 
modernă: film, epidiascop.
magnetofon...Și fiindcăi ai venit 
vorba de magnetofoane, permi- 
teti-mi să vă înfățișez un amă- 
nunt: Casele de cultură....nu 
prea posedă magnetofoane. De 
la buget nu pot fi procurate, 
chiar dacă există fonduri, pen
tru că li se aplică regimul măr
furilor din import, iar cu nu
merar (din încasările extra
bugetare), de asemenea: ban
ca nu eliberează în acest scop 
fondurile realizate de institu
țiile de cultură in încasări pro
prii. Poftim de te descurcă !

Eug. Someșan : Mi se pare 
că, la ora actuală concursuri
le menite să stimuleze activita
tea artistică de amatori se po
ticnesc din pricina numărului 
mare al diverselor faze, vizio
nări etc., care se succed de la 
an la an și implică un volum 
de activități și deplasări căro
ra le-ar putea face față even
tual niște formații—profesio- 
niste.

Const. Clemente: După opi
nia mea, în forma în care sînt 
organizate în prezent, concur
surile artistice ale amatorilor 
sînt deficitare. Prea s-au șa- 
blonat, prea s-au uniformizat. 
Incepc-m cu fazele intercomu- 
nale și interîntreprinderi, con
tinuăm cu cele județene, in- 
terjudețene și apoi finale. De 
cele mai multe ori, de la de
clanșarea întrecerii ne ocupăm, 
de un număr restrîns de for
mații, cu care vrem să obți
nem nerformanțe, iar pe cele
lalte le lăsăm săi se descurce 
cum pot. Nu odată, datorită a- 
cestor situații, formații artisti
ce cu tradiție chiar, învinse 
în competiții, au ajuns în situa
ția de a se destrăma. Mult mai 
interesante mi se par festiva
lurile folclorice, unde nu tre
buie neapărat să clasificăm 
formațiile pe locurile I-II-III...
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NOU SI 
VECHI 

ÎN ACTIVITATEA CULTURALĂ
participă:

JUDEȚUL ALBA: MICLE AUGUSTIN-ins- 
pector șef al Comitetului Județean pentru cultură 
si artă
9

JUDEȚUL BACĂU: MUREȘ COVĂTARU - 
inspector șef al Comitetului Județean pentru 
cultură și artă
JUDEȚUL CARAȘ-SEVERIN: EUGEN 
SOMEȘAN - președinte al Comitetului Județean 
pentru cultură și artă
JUDEȚUL DÎMBOVIȚA: IOAN GAVRILĂ - 
președinte al Comitetului Județean pentru cultură 
și artă
JUDEȚUL HUNEDOARA: CONSTANTIN 
CLEMENTE - președinte al Comitetului Județean 
pentru cultură și artă
JUDEȚUL IAȘI: AL. HUSAR - președinte 
al Comitetului Județean pentru cultură și artă 
JUDEȚUL SIBIU: AUREL COTU-vicepreședinte 
al Comitetului Județean pentru cultură și artă

Ion Gavrilă: Să vorbin cite 
ceva și despre biblioteci. Mi 
se pare nejustificată existența 
unui număr foarte mare de bi
blioteci mărunte (așezăminte, 
cooperație, sindicale) în cutare 
orășel, cele mai multe la o dis
tanță de...800—1.000 m. între 
ele! Fondul de carte fracționat 
n-aș spune că poate favoriza 
cititorul. In Tîrgoviște, oraș cu 
29.100 de locuitori, există cir- 
ca...2O de biblioteci, în timp ce 
Biblioteca municipală (cu filia
lele sale) poate satisface deplin 
cerințele publicului. Situația pe 
care v-am înfă>țișat-o conduce 
la inutila fragmentare a fondu
lui de carte, precum și la o e- 
videntă risipă de cadre și spa
țiu.

Const. Clemente. Există, într- 
adevăr. un paralelism. Mă re
fer atît la unificarea bibliote
cilor, cît și la activitatea case
lor de cultură din orașe. Să luăm, 
de pildă, Hunedoara. Nu ar fi 
oare mai potrivit ca în locul 
celor cîteva cluburi, plus ca
sa de cultură, să funcționeze 
an Palat al Culturii ?...Dar, săi 
revenim. In județul nostru, 
fluctuația cadrelor la biblioteci 
este de-a dreptul îngrijorătoa
re: 40—50 la sută anual! Cum 
se întimplă practic ? Un 
absolvent de liceu care n-a 
reușit la facultate (sau care nu 
și-a găsit un loc de muncă mai 
bine retribuit) ajunge direct bi
bliotecar. Această nouă calita
te incumbă foarte importante 
răspunderi pe linia educării 
maselor, a lărgirii orizontului 
de cunoștințe al acestora. Dar 
cum s-o facă bibliotecarul nos

tru, cînd el însuși are goluri 
evidente în pregătirea de cul
tură generală? încercăm să-1 
pregătim prin cursuri scurte, îl 
trimitem la practică in biblio
teci cu o experiență mai bo
gată și, cînd el a acumulat cît 
de cît un număr de cunoștințe 
— să le zicem „tehnice" — ori 
pleacă ila facultate (pentru că 
în perioada cît a fost pasager

EUGEN SOMEȘAN 
la bibliotecă principala lui pre
ocupare a fost...examenul de 
admitere!), ori își găsește alt 
Ioc de muncă. Și procesul se 
repetă!

Mureș Covătaru : Adevărat: 
extrem de greu se realizează 
o stabilitate a cadrelor în ins
tituțiile de cultură și mai ales 
la bibliotecile comunale! In a- 
ceastă privință aș propune nu 
desființarea (așa cum este si
tuația de fapt), ci extinderea 
facultății de biblioteconomie 
cu durata de studii de trei ani, 
gîndindu-mă și numai la faptul 

că un bibliotecar se cuvine să 
fie dacă nu unul din cei mai 
culți oameni din comună, ba
rem cît de cît.. citit!

Eugen Someșan : Se poate •: 
pune ușor. în evidență lipsa u- 
nui profil determinat al acti
vistului' cultural ca profesionist 
— fapt care atrage după sine și 
fluctuația personalului. Pregăti
rea unor cadre de specialiști 
la nivelul universitar, care să 
cunoască în mod aprofundat 
specificul, metodele, procedee
le, într-un cuvint, toate subtili
tățile profesiei, va fi de natură 
să conducă la o substanțială 
creștere calitativă a activități
lor cultural-artistice și educa
tive.

Const Clemente. Și încă o 
chestiune: se vorbește în ul
timul timp, tot mai frecvent, 
despre cercetarea sociologică 
in cultura de masat Ne-am pro
pus și noi o asemenea cerce
tare. nu pentru că este „la mo
dă", ci pentru că este realmen
te necesară. Dar aceasta n-o 
poate face oricine și oricum, du
pă simple impresii personale. 
Părerea mea este că institute
le de invătămint superior pot 
ajuta eficient județele care nu 
dispun de asemenea forte în e- 
fectaarea unor cercetări de fond 
și transpunerea in fapt a con
cluziilor care se desprind în 
urma studiilor respective.

FORME NOI ?
VARIETATE 
INFINITA!

Aproape nu este județ care 
să nu poată oferi, la capito
lul de față al anchetei noas
tre, exemple de noi iorme de 
activitate culturală. De unde 
se vede încă o dată că noul 
nu se înfiripă pe bază de... 
ordine și decizii, ci, simplu, 
firesc, în virtutea colaborării 
fructuoase dintre inventivitate, 
pasiune, cunoaștere, și — nu 
în ultimul rînd — curaj.

loan Gavrilă: Pregătim, la 
Tîrgoviște, un spectacol de 
sunet și lumină cu caracter 
permanent. In afara concursu
rilor inițiate la diferite nivele 
organizăm o ștafetă folclorică 
intitulată „Izvoare fermecate", 
cu scopul de a depista și 
pune în valoare comori spiri
tuale din zona Dîmboviței. 
Consider că abia am făcut un 
prim pas în oprirea degradă
rii sau pierderii acestor va
lori. Munca adevărat științifi
că abia începe.

Const. Clemente: De un 
real succes s-a bucurat Săp- 
tămina poeziei hunedorene; 

otqanizată de noi în luna fe
bruarie. Apoi, să menționăm 
reeditarea vestitelor .nedei' 
hațegane și studierea „pe 
viu* a unui fenomen frecvent 
în satele noastre: șezătorile. 
In ultimul timp cîștigă teren 
și o idee — după părerea mea 
interesantă: organizarea acti
vităților de cerc la căminele 
culturale. Căminul din Baia 
de Criș (de exemplu) dispune 
acum de un cerc de foto-a- 
roatori, unul de învățare a 
muzicii și altul de croitorie. 
In acest an, la Silvaș, odată 
cu pitoreasca nedee cunoscu
tă sub numele de „încununa
rea boului", se va desfășura 
un festival al obiceiurilor de 
vară. Intenționăim să transfor
măm și Tîrgul de pe Muntele 
Găina într-un autentic Festi
val al artei populare din în
treaga Transilvanie. Vrem, de 
asemenea, să reînviem, cu 
titlu experimental, serbarea 
tradițională care marca la 
noi terminarea culesului. Este 
vorba de acea „cunună a 
grîului* — cunoscută mai a- 
les în satele de pe Valea 
Mureșului.

Mureș Covătaru : Aș ține 
să remarc, în județul nostru, 
ciclurile de activități cultura
le, practicate pînă acum cu 
multă eficiență la căminele 
culturale din comunele Luizi- 
Călugăra, Săucești, Cașin, Oi- 
tuz ș.a., sau așa-numitele 
„activități de club" (Răcă- 
ciuni, Sascut .Negri, Livezile 
etc.). In municipiul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej am inițiat un 
ciclu de activități intitulat 
„Spiritualitatea tinerelor ora
șe pe harta țării", iar la Ba
cău importanta manifestare 
„Fcotehnica '69". Apoi, să nu 
uit „Ateneele Băcăoane" — 
primul a și avut loc în jude
țul Vaslui ; următorul este în 
curs de desfășurare la Iași.

Augustin Micle: Săli arhi
pline au „făcut" spectacole!" 
cu caracter oarecum perma
nent, „Cînt și joc ca pe la 
noi": un public numeros a 

tinut să participe la marea 
serbare „Chemarea narciselor" 
de la Negrileasa, ca si la ser
bările cîmpenești organizate în 
Valea Frumoasei din Munții 
Sabarului, la locul numit

I0AN GAVRILĂ

„Oașa". Nu de mult am lan
sat concursul „Pe plaiuri stră
bune", menit să descopere noi 
valori în bogatul folclor al 
meleagurilor noastre.

Aurel Cotu: Pledez pentru 
înființarea unor „Cluburi ru
rale" pe lîngă căminele cul
turale. ..

Al. Husar: După cum se 
știe, la Iași a fost organizat 
anul trecut un mare „Festival 
național de poezie" care a 
purtat numele lui Mihai Emi
nescu.

Experiența primului Festival, 
care s-a soldat cu un complex 
de acțiuni culturale de ecou 
national, cu participarea unor 
reprezentanți ai creației poe
tice contemporane din întrea
ga tară, constituie nu numai 
un stimulent în vederea con
sacrării unei tradiții locale, 
pe linia unor activități perio
dice de aceleași proporții, dar 
și o garanție a reușitei ideii 
oiganizării unor acțiuni Simi
lare la o scară mai largă.

In procesul extinderii. și di
versificării formelor de apro
piere a poeziei de public și a 
căutării unor noi căi de acces 
spre culmile acestei nobile 
arte,—parte integrantă a pro
cesului de dăltuire a profilu
lui spiritual al omului nou, 
care nu poate fi conceput în 
afara unui viu contact cu lu
mea valorilor, într-o societate 
clădită pe bazele celor mai 
adînci exigențe ale rațiunii 
umane, le revine poeților un 
cuvînt hotărît pe plan mon
dial. Maeștri ai verbului îna
ripat, ca odinioară aezii, rap
sozii sau skalzii, poeții pot fi 
solii de pace ai popoarelor 
lumii, înfrățite prin vraja cu- 
vintului scris la nivelul celor 
mai înalte aspirații ale ome
nirii.

Astfel, depășind cu avînt 
perimetrul unor acțiuni cutu- 
miere, fără a face abstracție 
de obiectivele imediate ale 
politicii culturale locale, cîu- 
tînd, deci, noi punți spre ini
ma omului setos de frumos, — 
vedem în Festivalul de poe
zie „M. Eminescu", — onorat 
de invitați din afara hotare
lor (care traduc din poeții 
români sau sînt traduși în 
țara noastră, privesc cu sim
patie progresele poeziei româ
ne, ori prezintă interes pentru 
cititorul român), cu participa
rea celor mai buni poeți ai 
noștri, nu numai un prilej de 
confruntare cu publicul a poe
ziei naționale, dar și plasarea 
acesteia, în formele inedite 
ale unor competiții de înalt 
nivel general.

Există la Iași, vechi vad 
al poeziei naționale, condiții 
ideale în această direcție. 
Nici un oraș al țării nu oferă 
o mai potrivită ambiantă spi
rituală, tradiții cu mai adînci 
rădăcini în trecut, un peisaj 
mai adecuat pentru ca acești 
favoriți ai muzelor, interpreți 
ai popoarelor, să se poată în
tîlni într-un cor mai solemn...

E necesară doar convergen
ța eforturilor, sub egida anei 
largi înțelegeri, ca aceea de 
care dispunem aici, pentru -a 
o acțiune în viitor comparabi
lă cu Festivalul de muzică 
„George Enescu", devenit pe
riodic, în capitală, să-și alle 
un echivalent de prestigiu în 
Festivalul de poezie „M E- 
minescu" reluat în fosta ca
pitală a Moldovei. ..

•

Vom desprinde conclu
ziile după ce, într-unul 
din numerele viitoare, 
vom continua discuția pe 
tema „Nou și vechi în 
activitatea culturală" cu 
ancheta intitulată „Bri
gada artistică de agita
ție Ia ora întrebărilor".

Radu Suceveanu



cIuMTIEJr
CU PRILEJUL achiziționăr 1. pentru Muzeul de artă al A- 

cademiei, a unei lucrări semnate de pictorița Anna Brân- 
coveanu, acad. G. Oprescu arată în „Contemporanul" din 
14 februarie 1969 că această artistă, care a trăit la Paris, a 
pictat puțin. Dintre lucrările ei, a precizat acad. Oprescu, 
„doar două sau trei s-ar afla în țară, despre care însă nu 
se știe unde s-ar afla și nici cui au aparținut pe parcurs". 

Profităm de ocazie spre a arăta că șl Muzeul de Artă 
din Iași posedă o lucrare *a Annei Brâncoveanu, contesă de 
Noailles. E vorba de pastelul „Flori**, realizat în culori dia
fane. Tabloul provine din colecția Toma Stelian și repre
zintă o donație a lui Basarab Brâncoveanu.

concerte
DEȘI proaspăt ubsolvent ul 

Uceuiui de muzică, suvia a 
Ițicovtci a demonstrat o sur- 
winzătoare maturitate in in
terpretarea Concertului pen
tru vioară și orcnestră ue 
Haciatunan, un bun gust șt 
un rafinament cu atît mai 
remarcabile cu cit a știut sa 
ocolească tot timpul orice u- 
lunecare în banal, dând in- 
terpretării sale o viată apar
te si rezolvină cu dezinvol
tură numeroasele dificullap 
ale partiturii. Interpretul a 
reușit să capteze și sa in
cinte auditoriul cu un ton 
cald fi generos. Sub oagneta 
dirijorului Ion Baciu, orches- 
tra (a cărei partitura nu a 
fost mai puțin dificilă) a ur
mărit evoluția solistului cu un 
acompaniament prompt și la 
o tensiune emoționala adec
vată.

Concertul a mai cuprins 
Simfonia a V-a de Beethoven 
și Uvertura Moldova de E. 
Caudclla. Ion Băciu ne-a o- 
ferit din nou prilejul să a- 
preciem inteligența și talen
tul ce caracterizează in mod 
constant toate aparițiile sale 
la pupitrul orchestrei, tem
peramentul și in același timp 
eficiența și simplitatea sa ex
presivă producind momente 
de reală satisfacție estetică 
Regresăm însă, faptul că la 
Simfonia a V-a, orchestra a 
părut mai obosită și, cu toa
tă calitatea și f rumusețea u- 
nor momente, au existat scă
pări destul de vizibile, in 
care partea orchestrală de
venea cenușie, impură, cu 
neconcordanțe ritmice (mai 
ales la partida de suflători)

Includerea in repertoriu a 
Uverturii Moldova ni s-a 
părut deosebit de inspirată. 
Lucrare de început a muzi
cii românești, ea poate fi to
tuși recepționată de public 
(așa cum a și fost de altfe') 
cu un interes ce depășește 
simpla curiozitate.

DAN ANGHELESCU

SURPBJZATOR cum o pie
să refuzată periodic și în 
mod întemeiat mai multor 
scene de către Consiliul tea
trelor, a reușit pînă la ur
mă să fie inclusă, nici mai 
mult nici mai puțin, decît în 
repertoriul primei scene a 
țării.

Surprinzător cum această 
piesă mediocră poate fi mon
tată astăzi într-o viziune fra
zată exclusiv și dezolant pe 
explozii de pirotehnie senti
mentală și pe cele mai uza
te și banale cîrlige la pu
blic.

Surprinzător, în sfîrșit, fap
tul că, hotărîndu-se (nu atît 
de ușor, probabil) să se de
plaseze (după cîțiva ani) la 
Iași, Teatrul Național din 
București nu a găsit nece
sar să includă pe afiș decî* 
un spectacol cu totul nere
prezentativ pentru ținuta și 
menirea sa.

Nenutîndu-ne explica toa*' 
acestea nunem punct, fără 
orice alt comentariu.

4*

LA LYON, vor avea loc, în 
luna iunie, însemnate mani
festări muzicale vrileiulte de 
împlinirea a o sută de ani de 
la moartea marelui compozi
tor Hector Berlioz. Printre 
renumita cîntăreți din întrea
ga lume care-si vor da con
cursul la aceste manifestări ne 
numără si mez^nsovrana Vio
rica Cortez-Guguianu.

PIESA „ROMANȚA" de Mir
cea Ștefănescu, evocare a vie
ții lui Vasile Alecsandri, a 
fost inclusă în repertoriul ac
tualei stagiuni a Teatrului de 
stat din Bacău. Spectacolul 
va fi regizat de Zoe Anghel- 
Stanca.

Ua același teatru se află în 
studiu realizarea unor specta
cole ,,de atelier". Primul ci
clu din această serie, propus 
a se realiza pînă la sfîrșitul 
acestei stagiuni, va cuprinde 
piesele într-un act: ..Exist > 
nervi" de Marin Sorescu, 
„Curierul de seară" de Ro
mulus Vulpescu și „Adio, 
doctore!" de Mihail Sabin.

O SOARTA CURIOASA bă
nește destinele a cel puțin 
trei cărți pe care, în ulti
mul timp, muzicologia noas
tră le socotește — pentru noi 
— fundamentale. Acestea sînt : 
Muzica corală românească 
de D. Popovici, Cvartetele de 
Beethoven de T. Ciortea și 
recenta Creație muzicală ro
mânească (sec. XIX—XX. voi. 
I) de Zeno Vance's. Destin 
curios este faptul că toate a- 
ceste cărți au fost compuse 
din fragmente scrise ocazio
nal — medalioane. însemnări 
și emisiuni radiofonice. Era 
deci inevitabil ca simpla ală
turare a acestor materiale — 
fatalmente eterogene — să nu 
ofere o garanție în ceea ce 
privește unitatea de concep
ție a ansamblului. Dacă a- 
ceastâ deficiență — a lipsei 
de concepție unitară — trece 
neobservată în cadrul unui 
ciclu de emisiuni la radio, 
ea devine însă supărătoare 
atunci cînd este vorba de un 
volum.

Zeno Vancea e cunoscut ca 
un fin analist, ca un om cu 
surprinzătoare intuiții, meda
lioanele despre G. Enescu. 
M. Jora. T. Brediceanu. I. N. 
Ottescu (Par nu Otescu — 
cum apare greșit, în volum) 
A. Alecsandrescu. putînd fi
gura oricînd ca pagini «le 
antologie.

Există două feluri de mu
zicologi : oamenii fișelor șl 
oamenii de condei. Zeno 
Vancea face parte din aceas
tă ultimă categorie, lucrările 
sale trăind mai cu seamă 
prin frumusețea limbii. Tre
buie să remarcăm, totuși, la 
profesorul Vancea o insufi
cientă acomodare cu rigorile 
documentației actuale. Cu 
toate acestea, „Creația muzi
cală românească", este cartea 
care se impune ca o piatră 
de temelie la mult așteptata 
Istorie a muzicii românești.

DOINA MOCA

STUDENȚII SECȚIEI DE 
FRANCEZA a Facultății de 
filologie din Iași au vrezen- 
tat. de curînd. primul lor 
spectacol teatral în limba 
franceză. Pe o scenă impro
vizată. în fața unei „săV" 
entuziaste, studenții au inter
pretat, cu multă vervă si 
fantezie, două piese scurte, 
mai puțin cunoscute, ale lui 
Eugen lonescu: Pour prăpa- 
rer un oeuf dur și Le sa
lon de l’automobile. Specta
colul (realizat sub îndruma
rea asistenților universitari 
Sanda Stavrescu și Al. Căli- 
nescu) e prima manifestare 
de acest gen, dintr-o serie 
pe care o dorim cît mai bo
gată. Nu ne rămîne decît sl 
salutăm cu toată căldura ini
țiativa studenților ieșeni si 
să înregistrăm, în paginile 
revistei noastre, nașterea, u- 
nul nou teatru studențesc.

UN MOMENT AL CONȘTIINȚEI CREATOARE
A

proape neluată in 
seamă a trecut împli
nirea a 25 de ani de 
la moartea lui Ed
vard Munch. împre

jurarea nu mi se pare cu to
tul lipsită de semnificație. Cînd 
a murit, la începutul lui 1944, 
artistul despre care s-a spus 
că „a avut, pentru pictura 
germană, importanța lui Ceza
nne pentra cea franceză' fu
sese ui at. Supraviețuise unei 
mișcări pe care, cu o jumăta
te de secol mal devreme, o 
influențase profund, ale cărei 
temeiuri teoretice se consti- 
tuiseră făcînd, printre altele, 
apel Ia exemplul picturii aces
tui norvegian, „pictură a dra
gostei, a geloziei, a morții și 
a tristeții*, cum o numise 
Sirindberg.

Munch și-a început studiile 
la școala de arte șl meserii 
din Christiania, într-o vreme 
în care „avangarda* artistică 
norvegiană se definea ca o 
variantă a Impresionismului 
francez. Peisajul aspru, cu 
stincl cenușii scobite de ghe
țuri, cîmpiile întinse sub soa
rele palid, cuprindeau în pic
tura lui Christian Krohg sau 
a lui Frits Thaulow — un sen
timent de stranie însingurare, 
atît de diferit de cel al artei 
impresioniste a lui Monet. De
și unele lucrări de tinerețe ale 
lui Munch dezvăluie o anume 
Influență pe care a exercitat-o 
asupra lor acest impresionism 
de factură cu totul particula
ră. mult mai decisivă a fost, 
pentru formarea viitorului ar 
tist, înrîurirea literaturii șl a 
unor curente filozofice. Era 
vremea dramelor sociale ale 
lui Ibsen, a tendințelor de în
toarcere spre sursele naționa
le, evidente în literatura lu! 
Bjbrnson, a poeziei filozofice 
a lui Hans Jaegev. Mai ales 
acesta din urmă, cu ideile sa
le nihiliste, contestînd nu nu
mai bazele societății burgheze 
ci înseși principiile etice ale 
comportării sociale, descope
rind pretutindeni tristețea e- 
xistențel umane, avea să-I a- 
tragă pe tînărul artist Jae
ger (prieten al lui Munch care, 
în cîteva rînduri. îl va picta 
portretul) socotea — ca și 
Strindberg — că adevăratul 
sens al vieții îl dă, în primul

rînd, impulsul erotic. Dar, in 
afara concepției despre rela
țiile între sexe (decisivă, în
tr-o măsură, pentru evoluția 
artei sale), Munch va desco
peri în ideile grupului „Boe
ma din Christiania*, condus de 
Jaeger, orientarea evident an- 
ti-burgheză, violența cu care 
erau negate fetișurile unei 
„lumi ipocrite și crude, lume 
ce-și pierde omenia și instau
rează, în loc, cultul banului și 
al minciunii*.

Prin 1885—1886, Munch se 
dedica reprezentării unor teme 
care evocau, din perspectivă 
autobiografică, destinul copii
lor orfani pe care îi aștepta 
o existență dureroasă; expe
riența lui tristă, adolescența 
petrecută în cartierele sordide 
ale unui oraș cețos șl rece 
il vor face m?l receptiv la 
ideile lui Strindberg, arta Iul 
va exprima o dramă căreia — 
de acum înainte — nu îl va 
afla rezolvarea. Crescuse or
fan de mamă, in apropierea 
tatălui, un om tăcut și trist, 
medic al săracilor, pe care îl 
însoțise adesea în vizitele pe 
care acesta le făcea pacienți- 
lor săi. Astfel încît apropierea 
de arta Iul Lautrec (pe care o 
cunoscuse în anii de ședere în 
Franța, între 1889 și 1892) nu 
va fi determinată numai de a- 
flnități stilistice. De altminteri, 
sînt convins, influența lui 
Gauguin este, în bună măsură, 
explicabilă prin universul des
coperit de artistul francez, un 
univers al purității originale, 
al inocenței, în care omul na
tural — opus civilizației me- 
caniste — căuta permanențele 
naturii. Un univers pe care 
Munch însuși l-a căutat întot
deauna cu disperare, întreză- 
rindu-1, plin de speranțe, în 
arta lui Gauguin.

Portretelor de copii neferi
ciți, ale adolescenților tulbu
rați de neliniștile soartei, le 
urmează compoziții mai am
ple, cu caracter narativ, mar
cat cu precizie, închizînd Sim
boluri ale vieții umane. Dan
sul vieții de pildă, tratat în
tr-o desfășurare epică în care 
se deslușesc ecouri ale artei 
Iul Gauguin, înfățișează mo
mente ale dramei unei umani
tăți ce încearcă, zadarnic, 
să-și împlinească visele de fe

crojnica teatrală

DUBLĂ PREMIERĂ 
LA BAIA MARE

„MARIA STUART" de Fr. Schiller
Dacă ar fi să acordăm de la bun început un calitica- 

tiv premierei băimărene cu Maria Stuart, am spune că ea 
este, înainte de orice, un spectacol modern. Păstrînd pa
tosul poetic al autorului — excelent redat In tălmăcirea 
lui Radu Stanca — regizorul Ion Deloreanu s-a ferit de 
ispita reconstituirii de epocă, soluție comodă, dar care 
ar fi transformat cele trei ore ale spectacolului într-o 
discursivă și obositoare reprezentație. Căutînd sensurile 
mai adinei ale piesei, regizorul s-a ferit, implicit, să ac
centueze drama reginei scoțiene care urcă „inocentă' pe 
eșafod. In general, cele două personaje feminine princi
pale, Maria și Elisabeta, au fost privite dintr-o perspec
tivă istorică obiectivă, relieiîndu-se la amindouă latura ipo
crită, veleitară, crudă a caracterelor. După acest prim pas 
făcut spre eliminarea oricăror efecte de melodramă, regi
zorul a deplasat conflictul piesei asupra tuturor persona
jelor. Ne aflăm în fața unui spectacol de umanitate sub
stanțială în care personajul principal devine istoria, iar 
protagoniștii simpli purtători ai meandrelor și imperative
lor acesteia. Conflictul dintre catolicism și potestantism este 
menținut pe primul plan, libertatea și suveranitatea statu
lui devine pivotul central în jurul căruia se poartă dez
baterea scenică. Ni se revelează, astfel, alți doi poli ai 
dramei, care, deși inegal serviți actoricește, susțin calita
tea modernă despre care vorbeam la început: Burleigh, 
omul de stat, interesat în susținerea legii și a binelui ob
ștesc, și Leicester, oportunistul laș și egoist, înfrint de pro
pria sa ambiție meschină. Dar și dincolo de acest cuplu, 
regizorul a știut să scoată în evidență încărcătura drama
tică a fiecărui personaj, să transforme fiecare scenă într-o 
luptă strInsă de interese opuse, dintre care se elimină, de 
la sine, acelea care tind doar spre fericirea individuală, în 
favoarea celor care vizează binele colecții/ al Angliei epo
cii. Să mai adăugăm că, dincolo de toate acestea, versu
rile sînt rostite, cu mici diferențe, admirabil, prin descom
punerea și recompunerea logică a ideilor, fără a impieta asu
pra frumuseții cuvlntului, prin care Schiller poetul ne este 
restituit integral.

Intr-un foarte frumos decor stilizat, care crează im
presia de monumentalitate, faciliiînd, deopotrivă, schimba
rea locului acțiunii (Mircea Matcaboji) și în costumele 
subtil armonizate coloristic, create de T. Th. Ciupe, evo
luează o distribuție omogenizată prin factura jocului, din 
care desprindem mai întîi reușitele certe : artista eme

ricire. Pîndlte de lăcomie, de 
vulgaritate, de prefăcătoria u- 
nei lumi a cărei imoralitate e 
transformată in suprem prin
cipiu de viață, aceste vise cad 
retezate și se prefac în scrum. 
Ritmul siluetelor, rezolvarea 
problemelor de integrare a 
spațiului anunță o viitoare di
recție a monumentalismului 
german care s-a revendicat, a- 
desea, din viziunea Iul Munch.

Cam în aceeași perioadă, u- 
neie portrete ale sale preves
teau arta de tensiune tragică 
a lui Nolde ; de altfel, Munch 
a fost proclamat întotdeauna 
ca unul dintre artiștii care au 
înrîurit în modul cel mal di
rect pictura expresionismului 
german. Tinerii artiști ai aces
tei mișcări regăseau în arta 
singuraticului norvegian expre
sia aceluiași tragism, a încor
dării lăuntrice, explozia dure
roasă a sentimentelor, nevoia 
patetică de frumusețe și de 
adevăr, în permanență con
trariată de evidența lucrurilor. 
Tema morții, „supremul inamic 
al fericirii umane, care ne 
umple de spaimă întreaga e- 
xlstență", apare foarte frec
vent în opera Iui Munch. In 
compoziții violent angulare, 
relevînd acest sentiment al in
imiciției, artistul compune 
un adevărat „ciclu al morții*, 
în care — însă — respinge 
lirismul, construind imagipi ce 
par a prevesti, apăsător, sfîr
șitul. Sînt imagini în care su
prafețele albe șl cele negre se 
despart, tranșant, cadențînd — 
sumbru — o melodie aspră.

Omul lui Munch trăiește 
într-un spațiu asaltat de ne
norociri, de tristeți, aflat sub 
stăpînirea atotputernică a mor
ții și a groazei. Țipătul, pic
tură din 1893, esțp — fără 
îndoială — una di.-tre opere
le definitorii ale artei lui 
Munch; pe un pod, undeva 
între pămînt, ceruri și ape, un 
personaj singuratec trece, cu 
fața schimonosită de groază 
cu ochii lărgiți. Strigătul lui 
nu se aude de vreme ce oame
nii din preajmă își continuă, 
impasibili, drunrnl. Mai tîr

ziu Munch va face o descrip
ție aproape exactă a acestei 
scene, într-o povestire intitu
lată Alfa si Omega: „Alerga 
pe țărm. Cerul șt apa aveau

culoarea sînqelui. Auzea stri
găte străbătind aerul. își as
tupă urechile. Pămîntul, cerul 
și marea tremurau și el se 
simți stăpînit de o imensă 
groază*.

Sînt puține trăsături speci
fice ale artei lui Munch pe 
care să le regăsim, apoi, pre
luate întocmai de expresionis
mul german. Dar împrejurarea 
că expoziția sa din 1892 de 
la Berlin a fost interzisă de 
oficialități a provocat o am- -4. 
plă mișcare de protest care 
a determinat precizarea unor 
principii teoretice. In confrun
tarea cu academismul, cu arta 
idilică a post-impresionismului 
berlinez, arta expresionistă, a- 
firmată ca o pătimașă aspira
ție de eliberare din atmosfera 
îmbîcsită a Germaniei wilhel- 
miene, a regăsit în Munch un 
punct decisiv de sprijin. în
toarcerea spre valorile purită
ții, ale frumuseții ultragiate, 
dorința de a înlătura urîtul 
apăsător al lumii burgheze 
constituie caracteristicile fun
damentale ale acestei arte

Prin 1921, cînd lucra la o 
frescă vastă destinată ‘unei 
cantine muncitorești. Munch 
spunea : „Cred, din ce în ce 
mai convins, în rosturile ar
tei de a răspunde unei nevoi 
sociale de frumusețe șl de 
adevăr. Resping cu hotărîre 
orice tentație de a evada din 
determinările sociale ale qîn- 
dirii artistice. Arta este, fără 
îndoială, o confesiune; dar o 
confesiune care se adresează 
cuiva. Nu e un monolog, nu 
are dreptul să rămînă un stri
găt în deșert. Ea trebuie să 
emoționeze, să convingă. In 
cele cîteva luni de cînd mă 
aflu aici, printre muncitori, 
am deslușit sensuri profunde 
ale unei existențe sociale pe 
care nici atelierul, nici pei
sajul nu ml le descoperiseră 
în întregime*. Dar revelația se 
produce prea tîrziu pentru 
Munch.

Arta aceasta, chinuită, îndu
rerată este, desigur, așa cum a 
numit-o Kokoschka, unul din
tre! cel care i-au continuat 
direct sugestiile, „un moment 
al conștiinței creatoare, con
fruntată cu marile întrebări a- 
le societății modeme*. '

Dan Grigorescu

rită Lulu Savu (Elisabeta), Dorina Stanca (Teatrul Național 
Cluj — Maria), Vasile Constantinescu (Leicester), Dumitru 
Drăgan (Mortimer). Virgil Fătu (Burleigh) nu izbutește să 
creeze decît în unele momente imaginea dorită de regi
zor, printr-o abandonare inexplicabilă a mijloacelor acto
ricești de care dispune, în favoarea concentrării exage
rate pe rostirea cuvlntului. Emoționant pe alocuri, Ion Să- 
săran (Amias Paulet) conturează în genere un bun per
sonaj; apreciem apoi creațiile lui Radu Dimitriu (MeIvii) 
și Romeo Mușețeanu (Davison), executate cu acuretețe. 
Corect, dar fără să-și „iubească' personajul, Teolil Tur
turică (Shrewsbury) și inegală, destul de plată Tzenka 
Velceva-Binder (Hanna). Un corp destul de numeros de 
figurație, completează în bune condițiuni acest ansamblu, 
care, integrat unei mișcări scenice sobre și expresive, 
topește, în realitate, într-o imagine globală impresionantă, 
de fină reactualizare a clasicului, diferențele de joc și 
de capacitate de transmitere a textului.

SPECTACOL COMPUS LA STUDIO
Tot în regla lui Ion Deloreanu, Studioul experimental 

prezintă trei piese în premieră pe țară: Curierul de seară 
de R. Vulpescu, Rîpa albastră de Leonida Teodotescu și 
Banda de magnetofon de Ch. Fraikin. Cu o unitate evi
dentă a mesajului, în ce privește dramele de conștiință 
pe care le prezintă, cele trei piese au servit ca demon
strație pentru intenții și sarcini scenice deosebite, dobln- 
dind, astfel, ifecare, o precis conturată personalitate. Efor
tul în acest sens a aparținut deopotrivă regiei și sceno
grafiei (T. Th. Ciupe) care ne oferă un triptic organizat 
cu indiscutabil rafinament intelectual. In prima piesă se 
experimentează o modalitate regizorală care depășește, dar, 
implicit, ridică la o sporită elocvență ideea textului, rea- 
lizind prin mișcare și gestică o confruntare de conștiință 
„în oglindă'. Cuplul format din Const Tănase și Romeo 
Mușețeanu traduc, cu pasiune artistică și disciplină inter
pretativă remarcabilă, această intenție a regizorului. Cu a 
doua piesă ni se prezintă un. autor tînăr, de o factură 
personală marcată. Aplaudăm creația lui Vasile Con
stantinescu, care trece cu dezinvoltură de la rolul atît de 
deosebit al lui Leicester ia rolul unui băl rin paznic de i 
dovedind o largă gamă interpretativă. II acompaniază E 2^ 
mitru Drăgan și Romeo Mușețeanu, conturînd fiecare un 
tip convingător, din care nu lipsesc sinceritatea și forța 
dramatică (la primul) și o notă bine plasată de pitoresc 
(la al doilea). In fine, în Banda de magnetofon, tinăra ac
triță Manuela Marinescu dă măsura înzestrării personale. 
în materie de forță dramatică și experiență scenică.

Dacă Maria Stuart este un spectacol de mare montare, 
realizat cu rigoarea neabătută a unei concepții moder-e. 
sobre, demonstrînd vitalitatea teatrului clasic atunci cînd 
este supus unei interpretări adine și personal gindite — 
tripticul de la Studio este o reprezentație de finețe artis
tică în care primează exigența intelectuală și strălucirea 
teatrului de idei, în deplină concordanță cu problematica 
ideologică șl estetică a zilelor noastre. ,

Monica Lazâr



PORTRETE ROMÂNEȘTI 
v ÎNTR-0 COLECȚIE 

AMERICANĂ

Aurel BÂEȘU — Portretul d-rului O. K. Cosla

Jean Al. STERIADI — Portretul d-rului 
O. K. Cosla

Camil RESSU — Portretul lui A. Clarnet
In muzeul bisericii sfînta Maria din 

Cleveland—Ohio se află o seamă de opere 
ale unor pictori români. Fac parte din
donația doctorului O. K. Cosla, om de 
știință și colecționar de artă din New
York. „Cronica4* a publicat unele schițe 
de Luchian din aceeași colecție. Acum 
prezentăm trei portrete din donația Dr. 
Cosla, ’aflate la Cleveland.

Desenul înfățișînd bustul unui bărbat, 
semnat și datat „Băeșu, 1919, Iași**, re
prezintă pe însuși d-rul Cosla în tinerețe. 
Aurel Băeșu își termina, în 1919, studiile 
la Școala de Belle Arte din Iași și tot 
în acel an, în toamnă, a avut o expo
ziție la București, iar apoi a Dlecat în 
Italia pentru completarea studiilor. Doc
torul Cosla l-a prețuit încă de cînd Băeșu 
era student, iar mai tîrziu acesta i-a 
făcut alt portret, tot la Iași, probabil 
spre sfîrșitul scurtei și dramaticei sale 
vieți, încheiată la 32 de ani, în 1923. Și 
al doilea portret al colecționarului se află 
în muzeul de la Cleveland. Bustul re- 

. produs aici arată marele talent de de- 
7*' senator al regretatului Aurel Băeșu, știin

ța sa de a construi prin fine umbre și 
lumini figura, de a caracteriza, prin apro
fundare, psihologia modelului.

Prezentăm, de asemenea, un potret- 
schiță al doctorului Cosla, făcut de J. Al. 
Steriadi, lucrat mai liber, mai fugitiv ; 
fiind o schiță, dovedește o mai puțină 
forță de definire caracterologică. E un 
portret desenat la București, cînd modelul 
era profesor de farmacologie la Faculta
tea de Medicină.

Altă operă portretistică de valoare este 
aceea a lui Camil Ressu, lucrare în acua
relă. înfățișînd pe ziaristul și criticul tea
tral A. Clarnet.

Mulțumind doctorului O. K. Cosla pen- 
tru amabilitatea de a ne fi comunicat 

L aceste opere, ca și hltele, vom mai re- 
țraâKe, cu noi prilejuri, alte piese din 
Importanta sa colecție de artă românească 
S •r^ver-sală.

PETRU COMARNESCU

a*

CAR AGIALE

PE SCENĂ
Sînt încă mulți spectatori care vin 

la teatru spre a face cunoștință cu un 
text, cu o piesă inedită sau cu una 
care s-a reprezentat mai puțin și încă 
nu a ajuns un bun de circulație lar
gă. Autenticii iubitori ai Thaliei nu 
rămin, bineînțeles, aici, și ar fi stu
pid să-și manifeste cineva reținerea 
de a frecventa sălile de spectacol 
sub cuvînt că povestea tragică a 
lui Romeo și Julietta sau evoluția 
Avarului lui Moliere le sînt cunos
cute. Dacă. în perimetrul dramatur
giei românești excluzi nd premiere
le absolute, e destul de greu să ma. 
afli lucrări încă necunoscute celei 
mai mari părți a publicului, in ceea 
ce privește creația caragialeană o 
asemenea situație ni se pare de-a 
dreptul imposibilă. Așa dar. venim la 
teatru spre a vedea un Caragiale. 
una din piesele pe care școlarii înva
ță să le savureze încă din primele clase. 
Spectatorii cunosc nu numai subiectul 
fiecăreia din sintezele definitive ale 
artistului Caragiale. ci — adesea — 
scene Întregi și replicile care au tre
cut în uzanța cotidiană prin capaci
tatea k>r de a caracteriza moravuri 
și reacții umane fundamentale. In 
asemenea condiții, apare normai ca 
misiunea interpreților — actorii si 
mai ales regizorii eventualelor versi
uni spectacoiogice de astăzi — să 
intimpine pretenții mai dificil de 
stisfăcut Spun eventualele versiuni 
— pentru că în ultimii ani. Caragiale 
nu e jucat, sau cel puțin nu e jucat 
cu frecventa justificată de valoarea 
națională și universală a operei sale. 
Două spectacole bucureștene D-ale 
carnavalului și O noapte furtunoasă, 
viu discutate, cu meritele și cu nou
tatea lor, sînt, poate, mai puțin 
caragialești decît le-ar fi vrut auto
rul, în sensul căi ele sînt realizate 
pornind de la regizor în primul rînd, 
și mai puțin pornind de la autor. Ele 
sînt gîndite, adică, sub zodia unei 
preocupări întrucltva febrile, în ul
tima vreme, căreia i se zice demiti- 
zare. Grotescul e accentuat, sensuri
le se dilată și rafinamentul, culoa>- 
rea, detaliul stilistic care este ori- 
cind expresia unui mod de a înțele
ge sau de a privi viața, dispare sub 
tușa groasă a farsei. Poate, dintre 
toti dramaturgii români, Caragiale se 
pretează cel mai puțin demitizării. 
tocmai pentru că el a cunoscut, încă 
In secolul trecut, acest drum cu fer
tile soluții care la el nu erau numai 
procedee, ci decurgeau dintr-un ne- 
astîmpăr al spiritului, dintr-o struc
tură atît de aparte și care i-au adus 
reputația, luată de el în glumă, a 
unui cinic. Opera lui Caraaiale nu 
mai suportă demitizare In plus, pen
tru că autorul însuși a demitizat prin 
ea societatea unei epoci, și nu nu
mai societatea și nu numai moravu
rile, dar și mecanismul intim, dezu- 
manizant, care duce la absurda des
compunere a personalității în ges
turi căzute In reflex, în demersuri 
prestabilite și ticuri verbale. A ac
centua în grotesc, înseamnă a elimi. 
na nuanțele Intr-o operă in care 
oricît s-ar părea de paradoxal, nu
anțele, cuvlntul aluziv, gestul suge
rat ocupă un loc de primă importan
tă.

Apare evident că, spectatorilor 
care au văzut și au aderat la subtili
tățile interpretative ale unui spec
tacol Caragiale realizat în spiritul 
autorului, nu li se pot propune cu 
insistentă modele de serie. Pe ae 
altă parte, trebuie precizat nu toa
te spectacolele zise tradiționale sînt 
și spectacole fidele spiritului cara- 
gialesc. Uneori, in acestea se vede 
canonul, sn vede strădania de a ur
mări un model, lecția învățată. Nota 
de autentic in creație dispare atunci, 
și reprezentația devine greoaie, ri
gidă, rutinieră.

Care e, atunci, calea de urmat? Mi 
se pare că aceasta nu se poate înde
părta de Caragiale, dar de un Cara
giale redescoperit mereu, de fiecare 
dată mai adine, mai minuțios urmat în 
labirintica întîlnire de sensuri. Tre
buie să se vadă că în textele lui Cara
giale nu zace numai o lume pe care 
autorul o osîndește, dar veghează un 
spirit universal neadormit, o perma»- 
nentă umană care ne salvează de 
multe ori de ridicol și opacitate.

In linia aceasta, am văizut în de
cursul anilor cîteva spectacole de 
mare autenticitate nu numai ca ta
blou social de epocă, dar și ca trăire 
artistică. Citez dintre acestea: O

noapte furtunoasă al Teatrului Na
tional din București în 1950—51, O 
scrisoare pierdută în prima și cea 
de a doua versiune bucureșteană de 
după război. O scrisoare pierdută 
la Teatrul National din Iași, cu N. 
Șubă (Cetățeanul). Remus Ionașcu 
(Agamiță) Miluță Gheorghiu (Far- 
furidi). St Dăncinescu (Cațavencu), 
M. Grosariu (Trahanache) ș. a. Am 
văzut și multe spectacole oneste, 
corecte, bune lecții pentru școlari, 
dar lipsite de spiritul unicității. 
Acestea din urmă, mai degrabă, sint 
tradiționaliste in sensul rău. pentru 
că păstrează numai o formă goală 
sint epigonice. lipsite de miezul ade
vărului artistic. Firește că pentru un 
spectator ma. puțin exersat și exi
gent spectacolele elogiate de noi 
pot apărea pe același plan cu altele, 
mai îndepărtate de harul creatoru
lui. pentru că se receptează mai 
ușor aspectele de suprafață, acelea 
care se și imită mai ușor. Dar partici
parea publicului la un spectacol 
Caragiale devine cu vremea, și e 
firesc să fie așa. un fel de .concer
te obbligato* — cum li spunea, nu 
de mult Beligan. Este, poate, prima 
condiție a înțelegerii adevăratului 
Caragiale. pentru că, acel care ur
mărește replică cu replică rostirea 
și gestul actorului nu poate fi decît 
un îndrăgostit al subtilităților de 
text și de subtext Or, pe acest sen
timent care e viu și prezent cînd 
este. In adevăr, viu și prezent nu 
se prea pot placa banalități improvi
zate.

Acest sentiment, această* partici
pare a spectatorilor și a interpreți- 
lor, Încălzesc «trupul și inima" unui 
vechi spectacol — cerință exprima
tă cîndva de Jouvet — și-i dăi aripi.

♦

Toate aceste gînduri mi-au fost 
prilejuite de onorabilul spectacol al 
Naționalului din Iași cu O noapte 
furtunoasă. Este, numai în linii mari, 
reluarea, din inițiativa interpreților 
vechi, a reprezentației din 1952, regi
zată atunci, cu o dublă distribuție, 
de N. Al. Toscani. In orice caz, i-am 
regăsit pe Mihai Grosariu (jupîn 
Dumitrache) și pe G Cadeschi (Ipin- 
gescu) într-un amuzant dialog acto
ricesc, de care ei înșiși sînt în pri
mul rînd amuzați, ceea ce reprezin
tă, desigur, un mod de a participa, 
de a fi prezenți în afara tiparelor 
știute. Regia lui Ion Lascăr nu pune 
probleme deosebite în ce privește 
modul de abordare al comicului 
caragialean. însă tinde la perpetu
area unor fiorituri tradiționale, adău
gate din belșug, nu totdeauna, cu 
efectele scontate. O bună imagine 
(ca înfățișare și decizie a mișcării) 
a lui Chiriac a dat-o Ion Schimbi- 
schi. dincolo de șablon și poză. Vir
ginia Raidu dozează ironia și umo
rul, intr-o interpretare a Vetei în 
care, nu o dată spectatorului i se 
atribuie un rol de complice. Zlța 
tinerei actrițe Aurora Roman este 
încă grevată de emotivitate și de 
un contur al personajului pe care 
mai mult îl ghicim. Insă care, insu
ficient asimilat, Împiedică dezinvol
tura. Am remarcat în schimb adec
varea jocului Silviei Popa în Spiri
don, travesti pe care-1 realizează cu 
vivacitate și cu tot .năduful' comic 
specific acelui .băiat de procop- 
seală' în casa lui Titircă. Valentin 
Ionescu realizează, în același timp 
cu atributele-i cunoscute ,un Ricăi 
Venturiano reușit ca linie, cu evi
tarea cabotinismului, cu atitudini de 
efect, studiate și cizelate atent. Cu 
un oarecare rodaj pentru armoniza
rea interpreților, cu o mai mare se
veritate în dozajul poantelor șl mai 
ales în cernerea .cirligelor", regia 
lui I. Lascăr poate ajuta spectaco
lul să treacă din zona unei restitu- 
ții ce privește mai mult îndărăt, în 
zona unei contribuții creatoare. Exis
tă multe date ce permit această 
depășire. In primul rînd, — actorii, 
cei care ne-au prilejuit această re- 
întîlnire cu Caragiale, cam întîmplă- 
toare (piesa nu figurează în reperto
riul oficial al teatrului) și deci par
cimonios servită sub raportul timpu
lui de pregătire și al condițiilor 
materiale.

N. Barbu

TV ; ABSTRACTS LE VEDETE
La Festivalul de la Brașov, am stat în preajma vedetelor, 

fără să-mi pot reprima un vog sentiment de jenă. Ce căutam 
acolo unde profesiunea nu mă trimitea, de ce încercam să 
mă pasionez, mimînd adolescența ? Se afla lingă mine un 
băiat de vreo cinsprezece ani, imbrăcot în uniformă școlară. 
Privirile lui, in care sclipeou o admirație aproape tragică, un 
elan rătăcit, m-ou umilit. încremenit intr-o halucinată, pier
dută adorație, se ținea drept Uniforma școlară îl înnobila 
neașteptat. Nu l-om văzut niciodată zimbind. Vîrstă și ex
periența mea deveniseră ridicole, impudice, în fața acestei 
preferințe pure, ce exploda cumplit în ochii lui. Ce mai 
puteam eu pretinde să înțeleg din ceea ce se petrecea î Mă 
uitam la el paralizat, uitînd de ce venisem acolo. Cei trei 
lustri ce mă despărțeau de vîrstă lui mă aruncau într-o pos
tură incompatibilă.

Dar nu era cșa. mă înșelam. Cei treizeci de ani ai mei nu 
mă interziceau prin ei înșiși atmosferei de fervoare ce creștea 
acolo in mod miraculos. Dovezile se înmulțeau în jurul meu 
și mă determinau să mă aindesc că am o infirmitate estetică 
sau că sint un iremediabil neconcordant. Un bărbat de vreo 
patruzeci de ani mă uluia. Nările îi tremurau, era cuprins de 
voluptatea conversației, punea întrebări vedetei cu o plăcere 
fantastică : s-ar fi zis că, atunci cînd dialoga cu Tereza 
Kesovja sau cu Udo Jurgens, se realiza fulgerător, compensa 
o întreagă existență neautentică. In timp ce adolescentul acela 
în uniformă școlară tocea hipnotizat, pe el îl cutremura o 
plăcere extraordinară. Bărbați în vîrstă, poate trecuțl bine de 
o jumătate de secol, erou contaminați de această bucurie, 
ce năvălea pe lingă mirarea mea. întineriseră, mișcările le 
erau ușoare și suple, ridurile le dispăreau sub o îmbujorare 
juvenilă. Aruncau punți de o efemeritate oțelită, oonstruiau 
poduri de o clipă spre omul ocela celebru, binevoitor, distan
țat in mod ciudat tocmai de naturalețea și de degajarea lui.

!n acele momente am început să înțeleg. Bărbații din jurul 
meu nu puneau întrebări cuiva, ei creau clipe de conversație 
cu însăși popularitatea, ei discutau cu succesul. Cine era 
acest om ce ne zîmbea cu dezinvoltură, nederanjat deloc de 
microfoane sau de fulgerele blițurilor ? Pe stradă, în valul 
anonim al pietonilor, n-ar fi atras atenția decît poate prin origina
litatea vestimentației. Aici insă, numele lui cunoscut de toți 
• utura triumfător in oerul sălii, își trimetea tentacule irezistibile 
în conștiințele noastre.

Poate că mă înșel, poate că bărbații ocela erou niște admi
ratori fervenți ai muzicii ușoore și în ocele momente cele
bre e meiodii ansote de omul din foțo noastră le răsunau 
in memorie. De ce erou atunci atît de posesivi ? Cum se 
făcea că întrebările lor avide țișneau ca niște chingi metalice, 
bnzind cu deznădejde să-i lege, pentru cîteva clipe măcar, de 
omul cunoscut pe întreg globul ? Strania lege a succesului 
ope<a : omul de succes era natural și degajat, suportînd si
tuația cu resemnore și tact, nea vi nd sou nepărînd a avea 
conșfința vreunei superiorități ; odmiratorii vădeau o crispare 
de neînchipuit, refocind parcă, în ocele momente de conver
sație, toate eforturile făcute in timp de omul de succes. Fer
voarea lor reușea să dedubleze pe artist Fizic, el râmi nea 
in fața noastră. Din el se ridica insă, ca un abur, abstracțiunea 
vedetei. Spre ea cătou ochii de posedați ai întrebătorilor. Spre 
ea se îndreptau seara oplouzele, modelind-o spre o ipos
tază aproape concretă, investind-o după fiecare cîntec cu tot 
mai multă materialitate. Acest uluitor fenomen l-am trăit mai 
ales în ultima seară a festivalului, atunci cînd s-au înmînat 
premiile. In fracțiunea de secundă a preluării trofeelor om sim
țit cum acele simpatice concurente deveneu altceva, se trans
formau în niște entități noi protejate de priviri printr-un stra
niu zid de sticlă apărut pe neașteptate. Deasupra capetelor 
lor flutura o aureolă care îmi amintea de cea a „sfîntului*. 
Concurentele, pe care le văzusem adesea pină atunci în ho
lul hotelului și la repetiții deveniseră personaje. Simpatia cu 
care le privisem înainte de anunțarea rezultatelor se transfor
mase într-un respect curnva fricos

Voicu Bugariu

CALEIDOSCOP
Poate că nu numai în domeniul prezentării muzicii șl 

dansului popular funcționează cîteva clișee-tlp, afirmate 
mereu ia televiziune. Dar aici ele sint mal izbitoare, subli
niind contrastul între valoarea și farmecul unor piese iol- 
clorice și montatele confecționate. In timp ce piesele in
cluse în repertoriu sint de o notabilă varietate tematică 
și cromatică, iar dansurile de o neobișnuită bogăție în ce 
privește ritmul și caligrafia mișcărilor — modalitățile în care 
r.e sînt prezentate par să se silească a le aduce la ace
lași numitor, prin monotonia cadrului și, hal sd zicem, can
doarea scenariului.

Firește, guparea unei formalii muzicale nu se poate 
face decît în semicerc, dansatorii nu pot apare în cadru 
decît venind dintr-o margine sau alta a studioului, dar 
camera de luat vederi trebuie oare neapărat să înregis
treze toate acestea numai din cele cîteva obosite unghiuri- 
tip, oferind într-o banală alternare prim-planuri amorf în
sușite și decupaje fugare, uneori luate la întîmplare f 
Și-apoi, de ce totul trebuie să respire, în cadru, dacă 
nu a Mirtil și Chloe, atunci a operetă șugubeață, în care 
dintr-un același tablou vivant se desprinde un fel de 
matur elev premiant, gătit pentru serbarea de sfîrșit de 
an, elev care, după ce interpretează bucata sa, se pierde 
cu o demonstrativă sfială printre ceilalți, în timp ce 
altul îi ia locul ș.a.m.d.

Indiscutabil ,se poate mai mult. In primul rînd, mal 
simplu — ceea ce ar exclude iadul conventionalism. In 
al doilea rînd, mai îndrăzneț ca gîndire scenică și ea 
stilizare plastică, mai aproape de spiritul cîntecelor șl 
dansurilor noastre. Și-atunci, Caleidoscopul — muzical, în 
care rubrica de muzică populară este plasată între cea 
de muzică ușoară și respectabile ilustrații coregraliae 
ale unor bucăți muzicale notorii, și-ar omologa o mult 
mai firească și mai veritabilă coloană vertebrală.

♦
Desfășurată mai pu/in spectaculos decît ar merita, 

emisiunea-concurs „La șase pași de o excursie' reeditea 
ză, la nivelul unităților școlare, somptuosul și disputatul 
„dialog de la distantă" din anii trecufi. Cu o nronunlată, 
poate necesară, notă didactică, acest concurs lasă în urma 
sa umbra unor tot mal persistente nedumeriri, datorate 
labilității criteriilor în baza cărora sînt stabilite întrebă
rile și apreciate răspunsurile. De la a recunoaște auto
rul, interpretul și titlul unei lucrări muzicale clasice (re
date fragmentar), și pină la a numi „un alt text de Emi- 
nescu pus pe muzică", după ce s-a indicat unul, este o 
apreciabilă diferență de dificultate. E de Ia sine înțeles 
că aceia cărora li s-a adresat ultima întrebare au primit 
o bilă albă, dar e foarte explicabil că cei care au avut 
de răspuns la prima au primit una neagră, deoarece a-1 
recunoaște pe interoret — fie el Dan lordăchescu sau al
tul — poate ii eventual o probă, dar nu pentru un ase
menea concurs, ci pentru Conservator 1

Emoția cu care preadolescenta pășesc în fata camerei 
de luat vederi, trăind febril alternativa unui onorant sau 
dezonorant rezultat, implică responsabilități care r.ti se pot 
sprijini decît pe foarte ferme, consecvente șl echitabile 
criterii. e T



DO C U M E N T E

Convinși fiind că nu tot ce produce oral șl chiar scris un 
literat, oricît de talentat ar-fi, merită să fie reținut, vom 
nota totuși că majoritatea scriitorilor noștri au desfășurat și 
destule activități să zicem.-., extrallterare, dar avînd ade
rență la talentul lor; Respectivele articole de ziar, cuvîn- 
tări, pledoarii, referate, convorbiri, polemici, epigrame, scri
sori etc. — unele uitate prin cine știe ce publicații efeme
re, altele rămase prin colecții particulare sau dosare arhi- 
vistice — ' întregesc oglinda în care se reflectă personali
tatea autorilor respectivi ’ și ne dezvăluie aspecte inedite. 
Chiar dacă e vorba de producții minore, restituirea lor sus
ține în paralel opera literară propriu zisă. Poate fi depis
tată în ele geneza unor lucrări literare, pot fi descifrate 
atitudini revelatoare pentru convingerile scriitorului respec
tiv în anumite perioade ale existenței sale.

Iată de ce ne propunem o asemenea acțiune de reactuali
zare a unora dintre producțiile scriitorilor ieșeni de pres
tigiu, pagini ce au valoare de inedit începutul îl facem cu 
Al. O. Teodoreanu, aiias Păstorel.

Aurel Leon

AL 0. TEODOREANU

O NOUĂ TERAPIE

Prof. dr. Gh. Năstase din 
lași /ntrind în posesia unei va
loroase...colecții din vestitul soi- 
de vin .Băbească de Uricani", 
elixir pentru care Al. O. Teo
doreanu avea o recunoscută 
slăbiciune, l-a trimis urgent o 
probă, prin Romeo Drăghicl, 
primind din partea lui Păstorel 
următoarea gratulafie :

Ifi mulțumesc doctor Năstase 
C-ai introdus în România 
Printre rețetele faimoase 
Si...uricanio-terapia I

OMUL SPIRITUAL

In februarie 1930, la o sera
tă a Asociației studenților .Mi
hail Eminescu" din lași. Al. O. 
Teodoreanu a rostit o scurtă a- 
locufiune despre .omul spiri
tual". Reproducem un pasaj:

„Nu există mijloc mai sigur 
de a discredita pe cineva decit 
lansînd zvonul că e un om spi
ritual. Căci nu există flintă o- 
menească, aricită fantezie ar ti
vea, care in timp de 24 de ore 
să nu aibă cel puf in 24.000 de 
ocazii lin care sd se mani
feste nespiritual.

S-a găsit un mizerabil cure 
a scornit un asemenea zvon 
șl pe seama mea. Numai eu 
știu cite îndur de-atunci. Cfnd 
1(1 spun doi cd ești beat, du-te 
și te culcă. Cînd lfi spun doi 
că ești spiritual, sparge-te 
capul. Dacă nu ai curajul sd o 
faci, alunei trage consecințele".

GEORGE ENESCU

In prezenfa lui George Enes- 
cu, la 20 noiembrie 1931 a a- 
vut loc la Conservatorul din 
Iași dezvelirea unui bust al ma
relui muzician. Din partea scri
itorilor Ieșeni a cuvîntat Al. O. 
Teodoreanu :

,Mă gîndeam aseară In sin
gurătatea odăii mele la clipa 
de fată. Mi se părea că un 
singur imn de slavă ar 11 ex
primat mai bine decit toate 
vorbele sentimentele de unani
mă Iubire și admirație care te 
Înconjoară, scumpe maestre. Și 
cum nu găseam vorbele care ar 
fi trebuit rostite, gindul m-a 
adus în aceastâ said in care 
am fost și eu cindva un trîndav 
și prost elev. Privirea mi s-a 
oorit fără vrere pe bustul din 
coif al bunicului meu, Gavriil 
Musicescu, și m-am apropia!
de el cerîndu-i har. Piatra a 

tresărit primind viafă, dar o- 
chii lui nu mă priveau. Și l-am 
auzit atunci vorbind bustului 
domniei tale:

.Strălucit vlăstar al eternită
ții, din eternitate te saluți Sute 
de ani te-a așteptat tara mea 
Si sini fericit c-a fost îngăduit 
urechilor mele sd te audă, o- 
chilor mei să te vadă și miinii 
mele fraterne să strlngă măias
tră ta mină. N-ai avut precur
sor și desigur că multă vreme 
nu vei avea nici urmaș, căci 
aricit de bogate ar ii zăcămin
tele de simfire ale unui popor, 
oameni ca tine nu se nasc des. 
Te-ai ivit deodată si tocmai 
clnd trebuia ca și celălalt, ca 
Mihai Eminescu, care a izbuc
nit pe neașteptate, ca un havuz 
de apă vie intr-o pustietate 
stearpă. El a făcut limba româ
nească să clnte. Tu ai făcut 
cîntecul sd vorbească. Fii bine 
venit în casa tal"

SFATURI PENTRU MELOMANI

(culese din programe de said)
Dacd mama dumnevoastră a. 

fost melomană și dacă tenorul 
e bătrln, nu rldeți de el în gu
ra mare. S-ar putea să tie 
propriul dumnevoastră tată și 
s-ar putea ca lumea sd știe.

•

Dacd vă place sd vă lăudat! 
șl nu cunoaștefi la perfecție 
biografiile compozitorilor inter
pretați nu spunefi la întlmpla- 
re despre nici unul dintre ei 
că vd e prieten personal. S-ar 
putea întîmpla sd fie vorba de 
Beethoven, Chopin sau Mozart.

Nu-i adevărat cd to fi flautiș
tii sint sentimentali. Unii înva
ță flautul din calcul.

Nu există instrument Ingrat, 
ci numai executanfi sadici.

•*

Dacd afi fost Ia Moscova șl 
1-afi auzi/ pe Șaliapin, nu po
vestiți că în timp ce termina 
o arie cu nota cea mai profun
dă ce s-a atins vreodată, un 
cazac de la galerie a strigat 
.bravo" cu un semiton mai 
jos. Anecdota figurează în 
toate almanahurile.

Dacd ave fi un clntdref cele
bru la dejun și dacd refuză sd 

cînte pentru că are ochii in
jectați de răceală și gltul prins, 
nu spunefi:

— N-are-a face, merge și 
așa, noi nu sin tem pretențioși!

VIN ȘI APĂ

Intre 18—24 mai 1936 s-a 
sărbătorit in Moldova .săptă- 
mlna vinului". Cu acest prilej, 
scriitorul a făcut o...documen

tare la Cotnari, scriind în 
cartea de aur următoarele:

La Cotnărelul ce-a-nvechit 
E-o cale-atît de lungă, 
Cd zile cinci i-au trebuit 
Fiat-uiui s-ajungă.

Deși pornit de mult pe drum. 
Dar pe șosele proaste, 
Buchetul lui abia acum 
Zîmbi narinei noastre.

Cotnarul vostru din Maxut 
încet la cap se sue, 
Era pe cînd nu s-a băut. 
Azi l-am băut și nu e.

Și astăzi ca-n atîtea seri 
Cînd plvni/a-i adîncă. 
Tăria vinului de ieri 
Ne urmărește încă.

INTRE GRETA SI MARLENL

In vara lui 1932 ziarul ieșean 
„Lumea" întreprinde o anchetă 
cu privire Ia preferințele spec
tatorilor de film: Greta Garbo 
sau Marlene Dietrich I

Ai. O. Teodoreanu răspunde: 
.Sînt neconsolat că mă văd 

silit să supăr majoritatea citi
toarelor prin felul în care mă 
voi rosti despre cele două stele 
de întlia mărime care strălu
cesc pe firmamentul de pirtză : 
Greta și Marlene.

E drept că în materie de as
tronomie m-am oprit la stelele 
de pe sticla de cognac, dar 
nu-mi displac nici stelele de ci
nema ci nd sînt ceva mai ti
nere decit cognacul. De-ar fi 
bătrîne, n-ar răscoli atîtea pa
timi și nici un star amator de 
stele nu s-ar fi lăudat:

Si la nunta mea 
A căzut o stea

In concluzie: Greta Garbo e 
o femeie frumoasă, Marlene 
Dietrich o mare actrijă. Mar
lene e și ea frumoasă, Greta e 
și ea artistă, dar la Greta pri
mează frumusețea și la Marle
ne accentul cade pe talent".

UN SIMULANT

In mal 1931 fiind sărbătorit 
la lași actorul Ion Mortun, 
locfiitortil directorului Teatru
lui National, respectiv Al. O. 
Teodoreanu, [inu următoarea 
alocuțiune:

„Nu cunosc împrejurare mai 
jalnică decit reprezentația de 
retragere a unui artist iubit de 
public și ajuns la limita pute
rilor fizice. In lăsarea definiti
vă a cortinei, care va despăr
ți pentru totdeauna de public 
pe cel plecat, nu văd nici un 
motiv de entuziasm. Aplauzele 
îmi fac impresia lugubră a 
bulgărilor de pămînt care cad 
pe un sicriu. Din fericire, nu 
acesta e cazul dumitale.

Te-ai retras de pe scena Na
ționalului bucureștean pentru a 
continua pe alte scene o glo
rioasă carieră și în plină stră
lucire. Trecerea în statul pen
sionarilor nu e decit o formă 
legală, o consecință a unui 
drept cîștigat prematur. De a- 
ceea, pensionarea dumitale 

mi-a stirnit o amintire veselă:
La liceul Internat, unde am 

urmat cursul superior, mai tot
deauna apropierea lucrărilor 
scrise la obiectele mai grele 
corespundea cu un mare număr 
de bolnavi la infirmerie. Diag
nosticul II punea directorul, 
așa că doctorului nu-i rămînea 
decit să-l confirme la fafa lo
cului. Prima Întrebare pe care 
o punea suferinzilor era :

— La ce ai teză mline?
— La matematici.
— la să vedem.
Și, unul cite unul, pacientii 

erau trimiși la cursuri cu ace
eași formulă adresată Lenu/ei, 
infirmiera:

— Dă-i hainele și scrie In 
condică: simulant.

Publicul, iubite maestre, a 

ADI CUSIN

jucat în cazul dumitale, rolul 
doctorului de atunci. Prin a- 
plauzele cu care te primește, te 
trimite înapoi la scenă și cu 
multă satisfacție a însemnat 
în sufletul lui: .simulant".

CATREN

Unui epigramist care-1 ironi
zează pe violonistul Ionel Ghica 
pe motive de...chelie :

Cînd de Ghica vrei a scrie 
Sare-n ochi un adevăr:
El o fi avînd chelie,
Dar tu tragi rima de păr I

PLANETE DE GASTRONOM

Notate pe șervetele la resta
urantul bucureștean .Hanul 
Ancufei", deschis de scriitorii 
ieșeni sub patronajul lui Mi- 
hall Sadoveanu, mare maestru 
fiind Păstorel:

In ziua nuntii, romanii își 
întîmpinau soțiile cu apă și 
toc. Moldovenii preferă vinul 
si ghiaja (progres 1)

Nu sînt bucătarii sub cirma 
stăplnilor, ci bieții stăpini sub 
bucătari (vezi Miron Costin)

AMURG
Amurgurile din copilării
Pe ziduri vechi de se mai pot citi - 
Silabisire ți ingindurare,
Mirări de umbre, răzgmdiri de soare..

Pui miinile pe var și-ți pare rău ;
Te depărtezi și iar il simți al tău.
Ceva iți pierde numele ți crește. 
Prin trup o virstă, blind, se prăbușește i

Cauți o piatră caldă - să te-ațezi.
Ești ostenit ți incă vrei să vezi. 
Demult întors la ce se-ntimplă-n spate
Vezi umbra unei punți adine surpate

Pe care-așa de fericit un sol
Spre datoria lui o calcâ-n gol, 
Și-anume parcă, să-i sfințească zborul
Vin tinere femei ți pun piciorul

Și alte lucruri cad — si-ai vrea ți tu
- Ascunde-te sau iată-te sau nul 
De-acum e prea tîrziu, rămii aici.
Pe limba ceasului adorm furnici...

DE PROFUNDIS

Deodat-ața... cine sint...
Nu c-aț ri apă, nu că părnîm
Dar ața... cine sînt...
Deschid o ușă și spun :

i Bună seara I 
Iar omul se tulbură-adinc din citit 
De parcă-o lumină prea mare s-ar face 
Ori un stilp de-ntuneric s-ar fi

prăbușit.
Nu-i așa că ți se pare-o greșeală,
Nu-i ața că o teamă, pe scări,

urcă sus î
Din degete picură clipe de smoală 
Și cauți cu spatele uși care nu-s. 
Domnule, susțin că a fost o eroare, 
Eu de pe stradă, din piață eu vin ; 
Uite, am urme de glod pe picioare, 
Am miros de cîine plouat ți de crin I 
N-ai geamuri, n-ai ochi pentru cartea aceea, 
Nu-ți place cum plouă pe crupe de cai ; 
Pe după geamuri pîndește femeia 
La aburul crud ce se urcă spre rai.
Nu m-ai văzut pin-acum niciodată,
Și dacă nu vezi, ce citești dumneata ?

- Citesc niște fire de iarbă uscată.. 
Dar dacă ți-e atita de greu — 

poți pleca.

ION CHIRIAC

înainte de a primi să vie la 
un rendez-vous (stricto sensu), 
femeile acceptă totdeauna o 
invitație la un supeu (lato 
sensu)

SCRISOARE UNUI TEI

Pruna : un pas spre țuică.

•>

Nebunia: o stare a spiritului 
In care omul nu mai știe de 
mînîncd.

împărtășania: originea ape
ritivului.

9

Benedictina a lansat popii 
cu aceiași nume.

«•
Punînd stomahul înaintea 

creierului, știința a știut ce 
face. Naturaliștii clasifică ani
malele nu după modul cum 
glndesc, ci după ceea ce md- 
mlncă: ierbivore, carnivore etc.

Viata: timpul în care fiinfa 
caută, găsește și consumă ali
mente.

Noul născut: un tacîm în 
plus.

Un tei splendid, ca o femeie
Iubit frumos, hu.it, vindut
Și risipit pîn-s-a simțit seînteie *
Și-n propriul lui parfum s-a ți pierdut.

Un tei îmbolnăvit de lună
Ca de un aer straniu colorat, 
îndurerat că trebuie cu tot cu flori să-apună 
El, pentru veci, in locul soarelui, ciudat

Și-ndurerat de groaza — înțeleg —
A celor ce-l cătau ca lemn de sfinți
Nevrînd să i se-nchine lui intreg
Ci numai așchiilor lui, fierbinți.

Un tei ucis astfel pentru iconostase,
Pentru-a sluji credințe altuia decit a lui
Și chip de dumnezeu făcut ți mrini de sfrnt ți oase 
Intr-o biserică a nimănui,

Htr-o biserică ținînd în turn
Vînt amețit ca-ntr-o ureche surdă
Cu-aureolele la sfinți tăioase precum inelul lui Saturn 
Și flacăra făcliilor prea scurtă,

Un tei cu-asemenea destin croit
Să nu mai poată lui nici el să I se-nchlne
In contra voiei lui de oameni fana‘ic dus ia infinit
Și pus catapetearmă fricii la marginile ei divine

Și folosit pentru-a feri de gheață
Polul gindirii ridicat in gol
El nu mai poate singur miez de viață
In măduva acestui pol

Și in sfârșit un tei mai mult uman
Decit copac sălbatec atîmind cerceii
Auriferi ai florilor în von
Lingă auzul rece al ideii

Un astfel zis, de tei îmi pare
Că sînt prin sufletul meu dulce Wmd
Ca țârna îndelung amestecată cu praf de came pe circ-» 
Și mîngiiată-amar numai de vînt

Și chiar dacă eu sînt astfel de tei, mă rog. 
Nu m-oi lăsa ușor legat, cioplit 
Și ideal făcut pentru un joc, 
Pentr-o halucinație născirtă-n vid

Nu m-oi lăsa ucis pentru iconostase
Pentru-a sluji credința altuia decit a mea
Și chip de dumnezeu făcut ți mîini de sfint ți oase 
Oricită lume mi s-ar închina ața

Căci știu, există și rămine, știu 
Sufletul meu ca un popor, integru 
Oricît s-ar face-n lume de pustiu 
Și oricît timpu-ar deveni de negru.



O ȘTIINȚĂ CARE NU EXISTĂ
Literatura critică a lui C. 

Dobrogeanu-Gherea, exaltată 
de unii în termeni amețitori, 
respinsă de alții în propozi- 
ținnî tot atît de energice și 
lipsite de justificare critică, 
intră înaintea altora în acțiu
nea de revizuire și trebuie 
văzut la Lovinescu, efortul 
de obiectivitate. Ii respinge 
metoda («științifică"), îi laudă, 
în schimb, inițiativa, îi con
testă stilul, talentul etc., îi 
recunoaște rolul în orientarea 
criticii spre adevărata ei țin
tă : interpretarea, explicarea o- 
pereL Afirmațiile succed nega
țiilor violente și în timp ce 
un ochi al criticului se lumi
nează celălalt devine neguros.

Aflăm, așadar, la Gherea 
«toate slăbiciunile autodidac
tului : nestăpînirea unor cu
noștințe elementare, a valorii 
noțiunilor și termenilor știin
țifici, o rară impreciziune de 
gîndire și de expresie, o logică 
impetuoasă dar nesigură", dar 
el rămîne, cu toate acestea, 
«omul generației noi" j opera 
lui e lipsită de orice distinc
ție intelectuală, de «orice rece 
speculație", dovadă a lipsei de 
cultură temeinică, „tăgadă a 
oricărui talent literar", ceea 
ce nu împiedică de a rămîne 
«cea dinții încercare de critică 
literară română".

Avem, astfel, pe de o par
te — «un galimatias simili-ști- 
ințiflc de autodidact fanatic", 
an „stil de sub-chirurg vorbind 
despre cele din urmă teorii me
dicale", „un monument de vul
garitate — în ce privește as
pectul artistic' și, pe de alta, o 
operă totuși de nedispretuit. căci 
din ea pornește linia criticii 
adevărate ; «independentă., pu
ternică, îmbrățișînd multe și 
felurite probleme, o critică ie
șită din scutecele criticii cul
turale și merglnd cu pași pro
prii și siguri".

Lovinescu are, în fapt, în ve
dere aspecte dițerite și frazele 
sale se bat, numai la suprafață, 
cap in cap. El judecă o datai 
talentul, stilul, opera sub as
pectul speculației intelectuale 
(și concluziile sînt cit se poate 
de defavorabile), altădată caută 
formula și, pe aceasta, fără, a o 
aproba în litera ei, o socotește 
a fi. în aplicația la obiect și în 
efortul de interpretare, punc
tul de pornire al criticii româ
nești. Dar tot el manifestă fa
tă de metoda lui Gherea cea 
mai adincă neîncredere. Punînd 
opera literară sub semnul „de

terminismului economic" și 
dîndu-i o „aplicare genetică" 
silnică, Gherea ar părăsi tere
nul adevărat al criticii: emo
ția estetică. In această ches
tiune Lovinescu. cu toate sem
nele de simpatie, e intratabil: 
critica nu poate fi decît es
tetică, ceea ce nu înseamnă că 

Sutri ACONTZ: Flori1

CORESPONDENTA EITERARÂ
Brîndușoiu C-tin. — Reșița: Aveți predilecție pentru 

a uza de ceea ce este de neiertat în poezie: exoresli 
comune, prozaisme, împerecheri ciudate de cuvinte, toate 
acestea pe scheme compoziționale false.

Anton Stanciu — Galați: Mai trimiteți. Dar mai întîi 
trebuie să limpeziți limbajul poetic; folosiți expresii ca 
nechezat de vrăbii, dimineți ghizdave, raze conabii etc., 
prețiozități ca demotic mesianic, dezlănuțire haotică de cu
vinte, un anume retorism supărător etc.

Rapsodul de la Săbăoani: Din păcate idei generoase 
sînt exprimate naiv, in afara gramaticii.

N. A. Pleșu — Huși: Deși inegale de la un vers la 
altul (metafore citabile alături de banalități exprimate re
toric), poeziile dv. vădesc semne de talent. Acordați mul
tă atenție lecturilor și reveniți cu bucăți selectate cu 
grijă.

Cooperator Matache Gh. — Sihlea: Maniera poeziilor 
dv. versificate vioi, este de multă vreme depășită. Totuși 
ar putea fi acceptate ca texte pentru brigada artis'ică de 
amatori din comună.

V-le Filioreanu — Cotnari: Rugămintea dv. de a vd 
difuza versurile „înaintate în alăturare și în manuscris' 
este de neîndeplinit, deoarece sc află Ia o distanță de 
arii lumină de poezie. Vd sfătuim sincer: nu stăruiți în 
a alcătui și a ne trimite .poezii" de acest gen: Tot 
pămîntu-i negru, frate / In el, semințe-s băgate".

A. B. — Botoșani : Prozele dv., vădind certe însușiri 
artistice, ne-au reținut atenția. Vd așteptăm cu alte bu
căți ce depășesc temele comune, cum este cea din Va
canta. Atenție la neglijențele de stil.

Ioana Cosmin

ea întoarce spatele altor disci
pline cu care, în chip fatal, se 
întretaie. Autorul revizuirilor 
ajunge, atunci, la ideea criti
cii complete, susținută și de 
Ibrăileanu și de G. Călinescu, 
reluată și astăzi cînd e vorba 
de posibilitățile criticii. „Critica 
pentru a fi completă, spune, în 
1915, Lovinescu — trebuie să 
Îmbrățișeze și alte chestiuni ce 
se ridică în chip legitim în ju
rul unei opere de artă. Ea se 
întretaie adesea cu Istoria, so
ciologia și psihologia". Va res
pinge însă, ori de cîte ori se 
ivește prilejul, confuzia criti
cii cu aceste științe. Lui G. 
Ibrăileanu li reproșează tocmai 
substituirea criteriilor sociolo
gice. istorice, morale în critică 
sub amenințarea de a o înde
părta de la ceea ce este ea în 
realitate: „critica estetică — 
adevărata critică". Chestiunea 
s-a mai pus în definirea no
țiunii de artă. Lovinescu o re
ia, arăitînd consecințele practi
ce ale acestei confuzii. N. 
Iorga, confundînd esteticul cu 
etnicul (cît de adevărată e a- 
ceastă identificare nu discu
tăm acum — reținem doar as
pectul teoretic al demonstrați
ei!), a însîngerat, zice Lovi
nescu, întreaga literatură mo
dernă. In aceeași subtilă ipo
crizie cad și Ibrăileanu, Stere. 
Chendi. H. Sanielevici, M. Ra- 
lea, adică întreaga critică sămă
nătoristă și poporanistă, față 
de care Lovinescu. înțelegind 
altfel lucrurile, sub aspect te
oretic, se arată necruțător. Tot 
așa fată de estetismul și știin
ța rigidă a lui M. Draqomires- 
cu. deși recunoașterea de către 
acesta a primatului esteticii In 
critică ar fi trezit speranța u- 
nei atitudini de simpatie din 
partea lui Lovinescu. Ea s-a 
manifestat la un moment dat 
(in faza colaborării la Convor
biri critice), dar s-a reprimat 
repede și, pînă la sfirșit, cei 
doi critici, puși Sub aceeași 
paternitate spirituală.: T. Maio- 
rescu, se vor nega reciproc. In 
ce privește pe Lovinescu, aces
ta nu admite excesele științei 
literaturii, cum nu admite, în 
genere, ideea unui frumos — 
„tot atît de universal și obiec
tiv, neschimbător și adevărat, 
ca și Adevărul". El persiflea
ză știința capodoperei și sis
temul esteticii integrale, dind 
exemple de judecăți critice de
lectabile prin lipsa lor de mă
sură. Ii recunoaște însă lui 
M. Dragomirescu îndreptățirea- 
și curajul de a fi luptat împo
triva criticii „științifice" a lui 
Gherea, apăirînd, astfel, ideea 
autonomiei artei. Detașarea 
personalității artistice de per
sonalitatea omenească și trans
formarea criticii într-o știință 
tot atît de neînduplecată, fere

cată în legi de fier, ca și aceea 
pe care o combătea, reprezintă, 
după Lovinescu, spirit moderat 
în toate, semnul unei rătăciri 
spirituale de neacceptat. Criti
ca „științifică", astfel înțeleasă, 
izolează opera literară de timp, 
spațiu și cauzalitate, și cade 
în „abuz de estetism", combă- 
tînd alte abuzuri: sociologis
mul, istorismul, psihologismul. 
Displăcea lui Lovinescu nu nu
mai ambiția unei științe tota
litare dar și spiritul didactic 
al criticii lui M. Dragomirescu. 
Nu-i poate tăgădui capacitatea 
de analiză nici (in deriziune) 
«valoarea acestor preparate 
anatomice, folositoare in sălile 
de disecție literară", ii regretă 
Insă (din toată inima!) igno
rarea a două elemente esențiale 
In actul critic: Intuiția și sensi
bilitatea estetică. Lovinescu. a- 
ducînd și exemplele trebuitoare 
decide atunci că KL Dragomi
rescu face critică «pe cadavru* 
in timp ce veritabila critică e 
pe «corp viu", o operație pe 
inimă, luind măsurile de pre
vedere ca pacientul să nu su
combe pe masa ce operație.

Una peste alta. Lovinescu nu 
e de acord cu metoda .ratio
nalists* a lui M. Dragomirescu. 
cu transformarea criticii intr-o 
«știință a 'literaturii*. cum 
înainte nu se arătase inc:stat 
de cealaltă .știință", sociolo
gică a criticii lui Gherea. Cu 
toate acestea ii place să coche
teze cu termenul — foarte 
agreat altfeL de spiritele aca
demice și chiar de o parte a 
publicisticii literare — de ști
ință. Am semnalat textul din 
1915. Critica e, s-a reținut, nu 
numai poezie, istorie, ci și 
știință. In Memorii (III), pre- 
zentînd cea de a treia fază a 
criticii sale (cea de la Sburăto- 
rul), Lovinescu reia magica 
formulă. Limbajul, scrie el, ieșit 
din confuzia criticii cu litera
tura, renunță la qrația aproxi
mației, în favoarea preciziunii 
„științifice". De la o etapă la 
alta a evoluției s-a petrecut ce
va si anume „conversiunea 
criticii de la literatură la știin
ță „un rezultat pozitiv și apre
ciabil". Adevărat, dar de ră»- 
mînem la întrebarea de mai îna
inte. sub care cer mai zboară 
atunci critica ? Sub cerul liber 
al artei sau sub acela al știin
ței — mai limitat, dar care dă 
o mai mare posibilitate de a 
repera traiectoria năzdrăvanei 
muze ? ! In volumul al treilea 
al Memoriilor, cind Lovinescu 
face „ultime considerații despre 
critică" (nu chiar ultimele: 
preciziunile revin în Aqua for
te și T. Maiorescu și posteri
tatea lui critică!), frumoasa 
ambiguitate dispare: critica nu 
e o știință. De această fatalita

te, criticul nu se mai îndoieș
te : «Critica nu este o știință — 
scrie el — și, probabil, nu va 
fi niciodată. Iată adevărul. Toa
te criticile de ordin obiectiv, 
chiar cind sint temeinice, n-au 
o vau abilitate universală ; în
dărătul lor stă gustul, variabil 
de la epocă la epocă, de la 
loc la loc, de la om
la om. Instrumentul cri
tic nu este un instru
ment de preciziune ci e supus
la aproximații simțitoare chiar 
și In miini pricepute și oneste, 
pentru că gustul e o ecuație 
personală, determinată de un 
element mobiL Sub semnul ce
lei mai desăvirșite bunecre- 
dmte. seismograful critic nu 
înregistrează încă judecăți uni
versal valabile,- eroarea e tot
deauna posibilă. In dosul aces
tei mobilități și impreciziuni 
regretabile, dar legitime, poa
te opera In voie nu numai ne
priceperea ci și reauacredintă. 
lot asa. după cum tn dosul 
suspiciunii qenerale. cu care 
e Învăluită viata noastră publi
că. operează șt universalitatea 
calomniei, profită numai ne
cinstea ".

Știind . cu certitudine, că 
nu-i știintăk Lovinescu ezită 
totuși a mai numi, după 1919. 
critica o formă de artă. E lim
pede doar că e o formă de 
creație a spiritului ce presu
pune. ca oricare alta, vocație, 
adică talent (gust, intuiue) și 
capacitate de expresie. Sint 
noțiuni de care Lovinescu a 
vorbit iircă din faza Pașilor pe 
nisip. Conceptul de critică a su
ferit, cu toate acestea, modi
ficări, și de la 1906 la 1933, 
cind Încearcă a da o ultimă 
definiție, în Memorii (HI), for
mulei sale critice, drumul e 
considerabil. Căutînd o formu
lă fericită, Lovinescu pornește 
de la premize foarte lairgi pen
tru a le restringe, apoi, pro
gresiv, pînă a nu mai rătnîne 
decît cîteva idei fundamentale, 
de care valul îndoielii spiri
tuale se izbește fără a le măr 
cina. Această nestatornicie... 
creatoare se pune sub semnul 
unei idei mai generale și a- 
ceasta e mutația valorilor. Pro
cesul mutației implică nu nu
mai valorile literaturii, ci și pe 
acelea ale criticii. Intră sau ies 
din umbră nu numai operele 
pe marginea cărora medităm, 
dar și ideile noastre despre 
critică. A o fixa o dată în pe
rimetrul artei, altădată în a- 
cela mai strimt al științei, e, 
în acest caz, in firea lucrurilor. 
Lovinescu dă în Memorii gra
ficul acestei evoluții, cu o se
veritate, uneori, pe care trebuie 
să o temperăm.

Eugen Simion

INTERVIU CU
N. BARBU

mo— Se poate vorbi în 
mentul actual de „mode* 

în critica literară? Au 
vreun rol efectiv în dirija
rea spiritului critic ?

— Ca si literatura, critica 
literară există sau nu exis
tă. A vorbi despre modă sau 
mode în acest domeniu, în
seamnă a privi lucrurile 
dintr-un unghi oarecum pe
riferic, exterior actului cre
ator. încâlcind teritoriul so
ciologilor ori al specialiști
lor în psihologie socială. 
Discuțiile pot fi, aici, fo’ar- 
te antrenante, foarte... știin
țifice» dar ele se referă la 
altceva, nu la literatură. 
Cred că. in critica uieraiA, 
nimeni nu primește deliberat 
mei și nu mamiestă preie- 

numai spre 
— 'așa cum 

___  __bună știință, 
p.rui imorăcam un sacou mai 
long

rmțe arLujtice, 
a ii la moaă 
procedam, cu
ung sau o fustă mini... 
Cme se avintă astfel in cri
tica literară nu e critic, nu 
e scriitor. Chiar d. 
uu multe opere s 
și dispar in timp, 
iunie acelui praf 
acoperă treptat și 
comțxm nu numai 
pr.u, literatura as; 
perenitate. La fel, 
ticului care consacr 
man, un poem, o
Cei mult, pornind de ia presu
punerea generală ’ “
cxalul e nevtabX 
criticii s-ar putea 
ie speculații cu 
modalitățile a 
vitale. ca modalități, 
«ub semnul 
țialul stă Ii 
tatea actului 
eății de ral 
teles, în
Bodeau e d 
sul superior, 
spune că e si demodat T Cri

le 
des- 
p ro

la

că artifi- 
in cazul 

face une- 
privire la 

căror longe- 
, e pusă 
L Esen- 
valabili- 
a jude- 
blneln- 

susținerea lui. 
iogmate în sen- 

dar putem

tica mai no'uâ nu tine cont 
de reguli, dar nu din acest 
motiv Jules Lemaître nare 
desuet. în vreme c° Lovi
nescu rămîne fermecător si 
interesant în ceea mai mar? 
parte a lucrărilor sale. Modo 
rămîne, așadar, un fenomen 
social, șt nu unul estetic. 
Interferența planurilor ră
mîne posibilă, dar nu e con
diționată neapărat, nu esto 
certă și cu atît mai puțin 
necesară. De aceea o atitu
dine pornită exclusiv din 
tr-un asemenea imbold exte
rior, cum e moda—să zicem, 
glosările poematice, adulato
rii, gongorice, dacă nu se 
distinge și prin calitățile fun
damentale implicate de ac
tul judecății de valoare, nu 
noate avea nici un rol e- 
fectiv în dirijarea spiritulu 
critic, tot nșa cum barba 
și pipa unui vlasttcian nu 
vor înlesni niciodată anar*«-. 
unui stil a unui curent
nou în n’ctură.

— Există o etică a pole
micii ?

— Fără îndoială. Aici pu
tem vorbi chiar și de reguli 
deduse din experiența mul
tiseculară a conviețuirii so
ciale, între oameni care au 
învățat să se respecte ca oa
meni. Prima regulă cred că 
ar trebui considerată reco
mandarea de a lua act cu 
probitate de ideile preopi
nentului, și de a nu-i pune 
in sarcină aprecierile pe 
care noi am dori să le aibă 
De aici decurge că discutăm 
nzYmai,, ?deile’ M $1 însuși
rile fizice, metehnele sau... 
șireturile de la pantofii ad
versarului. Șl ar mai fi și 
cerința argumentării. Șl...
-- Care dintre tinerii cri

tici pi vare cu nerspee- 
tive mai promițătoare ?

— Dintre tinerii critici am 
încredere în maturitatea Iul 
Matei Călinescu si a lui Eu
gen Simion. Mă refer la ce. 
afirmați pentru că a vn-'S’ 
de perspectivele celorlalți în
seamnă a face simnle spe
culații. utile în cîmpul do- 
dagogiei redacționale, indife
rent de publicație, însă ne- 
concludente si mai puțin 
interesante în afară.

— In ce măsură vaioarei 
judecății critice este deter
minată de valoarea obiectu
lui cercetat ?

— In nici o măsură. Va
loarea unei judecăți — fie 
ea și judecată de valoare — 
e dată de adevărul pe care 
îl afirmă, nu de valoarea 
obiectelor la care se referă.

Biaga 
debutant. A 

cazul lui Maiores- 
prestigiul său a- 
mult de rîndurile 
lui Eminescu șl 

de studiile O cer- 
sau Oratori,

Cînd spun : sfera e o for
mă perfectă, nu mă intere
sează dacă sfera concretă 
pe care o am în față e 
confecționată din carton, din 
argilă sau din aur. E pur 
și simplu sferă. Criticul 
poate fi tot atît de intere
sant scriind despre 
sau despre un 
se vedea 
cu. Oare 
tîmă mai 
consacrate 
mai puțin 
cetare critică...
retori și limbuți ? Există o 
prejudecată, în adevăr ne
teoretizată, a unor comen
tatori literari, după care 
valoarea operei discutate, 
permițînd divagații și glo
sări ce se doresc inspirate, 
presărate de imagini chinu
ite, ar înlesni ecloziunea ta
lentului critic. La mijloc 
este o confuzie, provenită 
mi se parte din practicarea 
unui anumit mod poematic 
de a face critică. In orice 
caz. e un mod facil, scu
tind documentația, obligații
le (șl satisfacțiile !) culturii 
înalte, și ferindu-1 pe cei 
în cauză de diferite riscuri. 
De pildă acela de a avansa 
o judecată asupra 1 
pere cu mal outine sense de 
a deveni 
ceasta se 
critică T

unei o-
clasică.
mai poate numi

Insă a-

RFP.

VREMEA LUI
CERVANTES

Redau așa cum mi-o amin
tesc, netravestită, sper,. de 
uitare, o rară mărturisire a 
profesorului și omului de 
cu. tură Edgar Papu :

In anul 1615 (una mie șase 
sute cincisprezece), in Spa
nia. la Madrid, editorul 
Juan de la Costa a puu.i- 
cat o carte. Cartea era 
„Quijote*-.e lui Miguel di 
Cervantes Saavedra. Ea a 
fost publicată intr-un tiraj 
de aproximativ șase mii ae 
exemplare. Autorul o termi
nase la sfîrșitul lunii ianua
rie a anului, iar în martie 
al aceluiași an putea fi gă
sită pe piață, nai urindu-ne 
retroactiv de faptul că o a- 
seme.ie^ capodoperă $i-a gă
sit în epocă un editor pe 
măsură, generos, înțelegător 
și harnic, nu ne putem to
tuși opri o surpriză.

Insă ce trebuie să ne sur
prindă mai întîi? Recordul de 
acum trei sute cinci zeci 
ani ? Ori poate anomaliile 

care se observă uneori în 
ritmul editorial chiar în ziua 
de azi ? Să ne întrebăm 
dacă ce s-a îrtîmplat atunci 
era anormal, sau dacă, dim • 
potrivă era foarte normal, 
fiind mai anormal ce se în- 
tîmniă uneori în vremea 
noastă? O editură ro-"'- 
nească contemporană, spriji
nită de o industrie tipogra
fică care face hilară com
parația cu tehnica lui Ju^n 
de la Cos^a, cum își poate 
explica încetinelile și ne- 
funcționa'itătVe? Ce condițio
nare obiectivă mai poate 
fi invocată în legătură 
cu ritmul absolut patriar

hal, cu fetișismul planului, 
cu îngustimile de vedere, 

ale unora, cu H^sa d* c^'i- 
fi^are, cu uitarea ^el^r mai 
elementare principii de cz- 
rere și de ofertă, cu negli
jarea pietii cărții? St, mai 
ales, c ohii'-ntoriu ca
o carte să avară într-un an. 
uneori chiar în mai mu't, în 
medie de cinci sau șase or 
mat încet decît pe vremea 
lui Cervantes ? Toate aceste 
realități, care fac azi pe 
scriitor să nu mai fie preo
cupat de modul cum scrie o 
carte, ci de cum și în cî 
timp o noate puolica, să nu 
mat aibă drama aestației, ci 
aceea a transmiterii, ar că
păta poate un alt relief 
dacă toate editurile noastre 
le-ar studia în comparație 
cu detaliul în aparență atît 
de mic, în sine atît de sem- 
n: fier tiv al anarițl^i unei 
cepodope^e universale, acum 
350 de ani, în numai două 
luni de zile. Dar, se rare 
că se întrevăd anumite 
perspective încurajatoare: a-
P'iriția editurilor din pro

vincie...

Petru Popescu
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ION OMESCU
One se întîlnește cu opera 

dramatică a Iul Ion Omescu în
țelege că formula de „teatru 
istoric" începe să devină ana
cronică. Căci ieșirea din tipa
re constituie caracteristica 
furdamentală a volumului Dra
mele puterii. Nu este vorba de 
o simplă demitizare a eroilor 
venerați de istorie, așa cum se 
Jntîmplă în teatrul lui Euripide, 
Voltaire, Shaw, Giraudoux, ci de 
tentativa de a sustrage faptele 
idin chenarele concrete ale cro
nicii spre a fi reconstituite după 
noi coordonate, pe scara ele
vată a simbolului artistic. Au
torul suprimă de la început po
sibilitatea identificării tipologi
ce la nivelul diferitor generații 
și, se înțelege, sînt eliminate 
elementele biografice comune, 
Iar dacă uneori face trimiteri la 
cronici, faptul nu este decît o 
cochetărie arhivistică, pornită 
dintr-o binevenită diversiune es
tetică. In schimb, constituenții 
protagoniști ai pieselor sint 
comprimați în două tipuri fun
damentale de caractere : bun, 
rău, după o schemă extrem de 
simplă, care esențializează pe 
planul ficțiunii istoria țărilor ro
mâne. Astfel Domnitorul din 
prima piesă nu este ca perso
naj nici identificabil, nici tipic 
pentru un anume segment de 
timp, ci un erou — simbol, ca
racteristic pentru toată întinde
rea istoriei trecute, însușindu-și 
rolul de vier, de unde și cali
tatea sa caracterologică, în 
condițiile „veacului de iarnă". 
Acesta este un domnitor ideal 
în vremurile dramatice, cu sorți 
să supraviețuiască în ciuda com
promisurilor de circumstanță pe 
care le face din prevedere și 
bună știință. Mihnea ori Duca 
slnt insă in totală opoziție cu 
Domnitorul din piesa de debut.

Surprindem apoi la Ion Omes
cu și o tentativă, specifică teh
nicii basmului, privind structu
rarea acțiunii în funcție de cele 
două tipuri de opozanți carac
terologici. Desigur că cineva ar 
putea să observe că faptul se 
regăsește intr-o anumită gradu- 

alitate oriunde în literatura 
cultă, ceea ce este adevărat 
întrucît altfel nu pot fi concepu
te conflictele violente. Numai 
că la autorul volumului „Dra
mele puterii" transpare intere
sul pentru accentuarea portre
telor într-o manieră extrem de 
discretă. Acest lucru s-a impus 
ca o necesitate tehnică pentru 
că personajele protagoniste se 
află în ipostaze fundamentale și 
se echivalează, pe planul sim
bolului, cu semne esențiale.

Dar dacă privim lucrurile prin 
această perspectivă, întrezărim 
ideea că Ion Omescu s-a sal
vat dintr-un impas de caTe de
pindea in extremă măsură des
tinul său creator. Dacă viziunea 
dramatică proprie l-a îndemnat 
spre restringerea maximă a ti
purilor de actanți, acest lucru 
ne amintește de tehnica stereo- 
tipiilor, care iscă deseori mo
notonie și sărăcie în invenție și 
numai un mare artist reușește să 
intuiască dozajul ideal în așa 
fel incit aceleași elemente po
etice să pară mereu inedite. 
Gestul gordian a fost sărvîrșit de 
autor mai întîi prin posibilita
tea creată personajelor de a 
putea trece dintr-o poziție în 
alta. Astfel Petru Cercel, ade
văratul erou din piesa Vlad A- 
nonimul, deși debutează ca tip 
malefic din categoria lui Duca- 
Vodă, Mihnea ori Scarlat, de
vine recuperabil în sensul lui 
Vlad. La rindul său, Vlad este 
o reanimare a lui Radu din 
Veac de Iarnă, în vreme ce 
Hîncu reface în sens invers des
tinul lui Petru Cercel. Toate a- 
cestea sînt perfect plquzabile 
de vreme ce personajele se 
înrolează voluntar în funcții bi
ne stabilite. Pe de altă parte, 
schema caracterologică cvasi- 
formalizată, cum s-a văzut, per
mite mularea celor mai variate 
subiecte, încît autorul își poa
te asigura libertatea de inven
ție iluminînd în ipostaze impre
vizibile aceleași chipuri de opo
zanți.

Astfel, teatrul lui Ion Omescu 
ore un vădit caracter modal. 
Adică autorul este interesat „de 

ce" și „cum" acționează eroii 
săi, iar aceștia subsumează 
toate elementele constituente 
ale pieselor, determinînd armo
nizarea lor in compoziție. In fe
lul acesta ne putem explica li
nele atribute romantice .prezen
te mai eu seamă la persona
jele malefice, dezumonizate în 
chip monstruos. Ele au o poftă 
acută de aventură, pretext care 
dinamizează acțiunile și pune cu 
aprindere caracterele în mișcare. 
Acolo unde aventura își înce
tează pulsul, piesa însăși este 
consumată, ca în Săgetătorul. 
Un exemplu evident îl consti
tuie și Petru Cercel, care în 
scena confruntării cu sultanul, 
o scenă excelentă, poate cea 
mai bună din teatrul lui Omes
cu, suferă o modificare de func
ție și, automat, aventura se 
schimbă în reversul ei. Dovada 
că autorul a conceput catego
rial și deci cvasiformalizat, cum 
spuneam, personajele, o con
stituie și faptul că cele așa zise 
pozitive nu sînt nici o dată a- 
venturiere și deci nici poftitoare 
de tron. Și Vlad Anonimul, și 
Radu nu rivnesc să se înco
roneze, iar Domnitorul din Veac 
de lamă se socotește, cu mo
destie „vier" și păstrător al da
tinilor pentru vremuri mai bu
ne. In schimb Htncu își spune 
cu trufie „Io Mihalcea Voievod", 
înainte de primirea firmanului.

Pe de altă parte, fiecare pie
să este o demonstrație cu ca
racter parabolic. De pildă, prin 
Săgetătorul Ion Omescu dezvol
tă în termeni dramatici răspun
sul la ipoteza ce se întîmplă 
unui erou ideal care se lasă 
furat de patima aventurii și a 
măririi, asociindu-și carieriști 
lipsiți de virtute ca lani. îndrăz
neala lui Petru Cercel de a-l 
înfrunta cu demnitate pe sultan 
era o utopie în acele vremuri. 
Că autorul a țintit sensuri ex
plicative ne-o dovedește acțiu
nea care nu se încheie cu si
nuciderea lui Vlad. acela care 
dă în chip, aș crede, nepotrivit 
titlul piesei. în schimb aceste 
două piese vin să sublinieze în
țelesul imaginii de domn ano

nim și îngrijitor de țară, con
știent de sacrificul greu al în
genuncherii, rău ales dintre al
te lucruri mai rele.

lată prin urmare că și pe 
plan paradigmatic piesele Iul 
Ion Omescu se află în perfectă 
corelație în sensuj lămuririlor 
reciproce. Autofut a reușit să-și 
fixeze un limbai artistic propriu 
și aceasta nu este o formulă 
retorică, ci un adevăr care tre
buie recunoscut cu toată serio
zitatea. Oricine, la o cercetare 
mai la obiect, poate sesiza de 
altfel anumite elemente distinc
te pe care autorul le cultivă 
cu predilecție pină la structu
rarea acestora in formele stilis
tice de un rafinament deosebit 
Pe de altă parte, volumul Dra
mele puterii cuprinde o concep
ție de teatru extrem de intere
santă și probabil că nu va ră- 
mîne fără ecou în mișcarea 
noastră teatrală. Ea este inte
grată manifest în sensul para
bolic al pieselor și în caracterul 
compozit al eroilor care sinte
tizează categorial tipuri funda
mentale. de unde și înțelesul 
lor simbolic de mare generali
tate. Piesele își extrag esența 
faptelor nu dintr-o biografie ori 
un segment individual de tîmp, 
pentru că în acest caz ele ar 
fi simple reconstituiri de eveni
mente, iar inventivitatea ar fi 
minimă, ci din întreaga expe
riență a istoriei. In felul acesta 
materialul de compoziție devine 
cu totul nou șl capabil să în
chidă în chenare destine pro
prii unor tipuri multiseculare. Pe 
de altă parte autorul ocoîește 
replica narativă omniprezentă în 
teatrul istoric de pînă acum și 
preferă vorbirea echivocă, am
biguă sau aforistică, perfect 
justificată pentru personajele 
mereu suspicioase și care sînt 
preocupate nu numai de cei din 
jur, cit de interiorul lor labi
rintic.

Titlul pare o enumerare. Deci 
după Dramele puterii se cuvi
ne o altă categorie de piese. 
Desigur că acest lucru este 
extrem de interesant pentru a 
vedea în ce măsură Ion O- 
mescu este fidel propriei sale 
concepții de reabilitare a tea
trului istoric, unde tehnica eroi
lor opozanți reclamă lărgirea 
fondului general-uman.

Magda Ursache
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Luni 21 aprilie — ora 19
Va avea loc ședința de lucru a cenaclului

.CONVORBIRI LITERARE'

Citesc:
Angela Traian — Poevfe
Const. Mădular — Proză

V emarcam In romanele Iul Al. Ivasiuc (Vestibul și Inter- 
LJ? val), capacitatea scriitorului de a analiza per-

S ® cepția personajelor, experiența lor și, mai ales, des- 
coperirea dramelor spirituale, fondul ascuns al conflic
telor interioare, un stil și un puternic simt al realului 

psihologic. Totul era suficient de limpede că ne aflăm in preajma 
unui scriitor remarcabil, a unui fin analist. Evoluția lui nu
trebuie privită ca neașteptată. Cunoaștere de noapte e un ro
man exceptional, poate singura carte de proză apărută anul a- 
cesta care ne Îndreptățește să spunem că romanul românesc 
actual are Încă un an... deschis. Există și în această carte 
un puternic și analizabil flux psihologic, o descriere meticu
loasă a reacfiilor personajelor și senzafia de viată trăită, ne
cuprinsă de nici o artificialitate, domind. Romancierul Al. I- 
vasiuc este printre pufinii scriitori de la noi care concepe 
creația artistică ca pe o continuă întrebare, ca pe o continuă 
descoperire de valori umane, în care conilictele funadmen- 
tale, extrem de bine prinse în spectacolul epic, sînt de esenfd 
socială, iar analiza psihologică e un mijloc de restituire a 
vie(ii eroilor.

Cunoaștere de noapte este romanul lui Ion Marina al că
rui destin 11 aflăm chiar de Ia început : „Ion Marina, Înalt 
funcționar intr-un minister cheie, era poate pe pragul de u 
gîndi despre moarte. Nu trecu. Insă, pragul, pentru că de în
dată ce primi știrea, începu să vadă, mult, detailat, și mai 
ales misterios". Romanul crește și se desfășoară din momentul 
In care Marina află ceea ce se va întîmplă cu Ștefania, sofia 
sa, aflată într-un spital. Viaja îi va fi întreruptă și telul va fi în
locuit cu amintirile, cu rememorările. Este un fenomen de re
trăire a unei vieți care s-a consumat și înaltul funcționar îi 
recaută formele, senzațiile, plăcerea de a și-o însuma din nou, 
ev ițind ceea ce a fost insucces. Amintirile se lasă ușor che
mate căci cineva va dispare și trebuie ca Marina să-l 
retrăiască viata, să învingă impresia de inutilitate de care 
este cuprins. AI. Ivasiuc nu urmărește amintirile ca fapte ale 
ac/iunii, ci ca posibile meditații asupra unui destin. Paginile 
romanului sînt extrem de dense și impresia care nu te pără
sește e că autorul n-a vrut să-i scape nimic. Toate gesturile, 
toate reacțiile sînt descrise cu o răbdare rar întîlniiă. Medi
tație asupra vieții, romanul este în același timp și un discurs 
asupra morfii retrăită la nivelul memoriei afective. Excepțio
nală. e putința de a restitui într-un limbaj intelectual variatele 
și Inepuizabilele reacții psihologice ale lui Marina. Persona
jul își trăise viața dominat de anumite reguli, totul i 
se păruse normal, via/a i se supusese și el o stăpînise 
în exclusivitate. Cînd sofia e la un pas de moarte, Marina 
se descoperă și mai cu seamă se lasă descoperit, își analizează 
existenta în raport cu sentimentul merții care și l-a însușit Je 
la Ștefania. De-acum se produce un eveniment neașteptat : 
știe că viața lui există, n-are cum să se teamă de ea, de a
propiata ei dispariție, e o realitate, pe cînd a Ștefaniei începe 
să se apropie de sfirșit. Pînă aici nimic deosebit în roman
Neașetptatul se află în altă parte: cele două existente 
(una va dispare inevitabil) au concurat și s-au de
pășit, dar ele n-au comunicat de-a lungul anilor, au 
rămas străine, depărtate de ceea ce aș numi sentimen
tul de comuniune structurală. Viata Ștefaniei nu s-a coborlt 
pînă la a lui Marina care, cum era de așteptat, judecind strict

AL. IVASIUC:
etic, e un personaj care nu disprețuiește biruința, succesul 

moral, ci e chiar fascinat de el. Realitatea vieții Ștefaniei este, 
într-un sens, anulată de cea a sofului printr-o acceptare poate 
convențională dar cu care s-a obișnuit. Moartea vine să lim
pezească lucrurile, să stabilească raporturi noi. Marina va a- 
lege amintirea, singurul, hotărîtul și poate inevitabilul mijloc 
de a analiza faptele și de a se dezvinovăți. Romanul e și o 
justificare morală, efectiv realizată estetic, a unui destin. El 
este și un dialog, o imensă scenă unde actorul Marina se con
fesează fără mască. Noutatea dialogului stă în felul cum jus
tificarea se răsirînge asupra personajului și-l transformă în 
același timp cu rostirea. Al. Ivasiuc își construiește persona
jul fără a avea ambiția de a-l salva de la o dramă care i se

potrivește și pe care și-o recunoaște. Mai mult: romanul ne în
credințează, dincolo de orice limbaj ușor eseistic, că vorbirea 
literaturii vine djntr-o posibilitate de a găsi realitatea literaturii 
în existenfa personajelor, în viața lor socială, ori intimă, înlr-un 
proces misterios al asociațiilor, al experienței fără teama că 
realul va fi înlocuit de invenție Semnificativ e că Al. Ivasiuc 
se reîntoarce la un adevăr al experienței, percepției perso
najelor și, nemărturisit, crede în puterea lor de a gîndi adine 
și de a nu-și pune probleme false. Spuneam altundeva cu toa
tă sinceritatea, că experiența percepției duce la creație, la un 
dialog al adevărurilor posibile. Nimic nu mă oprește să spun 
că Marina e un egoist al experienței. Altfel spus: el se Încre
dințează că viafa lui este o realitate, nu și-o reimaginează, 
iar a Ștefaniei îi e subordonată. Ceea ce știe, ceea ce trăiește 
e exclusiv al lui și nu are cum fi și al altcuiva. Cînd se apropie a- 
cel neîncercat sentiment al dispariției definitive se întîmnlă 
un fenomen foarte ciudat dar explicabil: lucrurile și ființele 
din jur capătă o existentă secretă, neobișnuită, concretă, de 
care nu mai pot scăpa. Negația lor e imposibilă căci forfa, 
atraefia lor e mai puternică decît orice amintire. E un iei de 
recunoaștere multiplicată la infinit, spectaculoasă prin desele 
schimbări de decor a faptelor ce nu mai au cum fi ascunse, 
nerelevate, a senzațiilor, stărilor ciudate pe care Marina ;e 
trăiește. Este un proces de acumulare a senzațiilor și apoi de 
explicare a lor. Personajul se cenzurează, se întreabă ce se 

Întîmplă cu el și de ce nu reușește să se înțeleagă exact. E în 
joc via/a Ștefaniei, retrăirea ei, și cercul pare a se închide 
pentru o bună bucată de vreme căci apoi „se deschidea o altă 
perioadă din viafa lui, a cărei prim capitol a fost cum a aliat 
el de moartea iminentă...". (Interludiul, I). Narațiunea se o- 
prește negrăbită, să ne prezinte și imaginea Ștefaniei, qîndu- 
rile ei, moment al unei reflecții și al unei atitudini destul de 
profunde: „De aceea ne și îmbolnăvim, ca să ne putem să ne 
gîndim, (s.n.) să privim lucrurile așa cum trebuie, de aceea 
ne este dată boala. Cine ne-o fi dat-o?". Sofia lui Marinj ju
decă nu propria-i viată care devenise repaus, ci starea ei de 
contemplație strivită doar de gîridul unei nereguli ce nu știa 
de unde se ivise, dar dacă nu apărea, ea continua aceeași viafă 
banală și inconsistentă. Reflecțiile lui Marina, umplerea golu
lui ce-1 lăsase știrea sînt fără Îndoială adevărate, chiar ne
cesare stării lui excepționale: „Dacă s-ar ii glndit la toate 
lucrurile acestea la îndemîna oricui, la acest ultimul privilegiu 
al oricărei existente înainte de a nu mai ii deloc, Ion Marina 
poate ar fi ieșit din starea neliniștitoare în care se afla de 
cîteva ore, însă nu numai că nu se gfndea ,nu se plasa deasu
pra întregii situații, la înălțimea lui obișnuită ce-i permitea 
să arbitreze orice eveniment, ci intrase într-o polemică cu 
propria lui stare, se afunda în ea, tocmai pentru că plinătatea 
existentei nevestei sale se cerea, dar nu avea de unde s-o re
constituie, explozia de via{ă de acum nu avea material în a- 
mintirile sale, mult prea palide. Ion Marina trebuia să-și in- 
vente propria nevastă ca să poată să-i suporte moartea, ca pe 
un lucru bine delimitat, și toate eforturile lui eșuau în schemă 
și element de atmosferă. De fapt se întîmplă un lucru foarte cu
rios, femeia devenea misterioasă tocmai prin lipsa ei de consisten
ță, în contrast cu atenția cerută de evenimentul în pragul căruia 
se găsea".

Refluxul neîntrerupt al amintirilor II fine pe Marina intr-c 
permanentă legătură cu Ștefania. El inventă, falsifică unele 
date și se leagă de orice pentru a-și reaminti totul. Esențial 
e pentru el reconstituirea, timpul pe care vrea să-l aducă }a 
prezent și să-l judece. De fapt, romanul acumulează, neîntre
rupt, pînă la sfirșit, întrebări, încearcă să se desprindă de ele 
printr-o justiiicare care s-ar putea rezuma astfel: viafa trebuie 
să fie gîndită înainte de a ii trăită, trebuie înfeleasă ca un 
fenomen al creșterii neîntrerupte de fapte, ca un spectacol 
unde liniștea și ordinea să fie perfecte: „La sfirșit, Ion Marina 
se gîndi că lui de moartea sa, de propria lui moarte, nu-i era 
deosebit de frică, și nu pentru că și-o închipuia totuși înde
părtată, ci doar de faptul de a nu-și trăi viata așa cum tre
buie. Intr-adevăr un fapt, pentru că depindea de el".

Zaharia Sîngeorzan



CRONICA IDEILOR LITERARE

CÎTEVA PRECAUȚII
Citim mereu despre .scheme', despre erorile stu

diului .schematic' al relațiilor dintre literatură și 1- 
deologie, dar unele iormulări rămin încă prea vagi, 
prea nebuloase. înțelegem totuși că este vorba de e- 
viiarea unor generalizări grăbite, de luarea unor 
precaufii de metodă, care pot profita, fără îndoială, și 
de experiența altora. Cind rezultatele sînt concludente, 
■ormulate in spirit sintetic, confruntarea devine chiar 
utilă, cum este cazul consultării lucrării Ideas and 
Literature de Newton P. Stallknecht (Comparative Lite
rature : Method and Perspective, ed. by Newton P. 
Stallknecht and Horst Frenz, Southern Illinois Uni
versity Press, 1961, p. 116—152). Observăm în treacăt, 
că uceastd culegere de studii este atribuită, în prefața 
traducerii Literaturii comparate de Paul van Tieghem 
(Buc., E.L.U., 1966, p. 8), prin nu știm ce mister, .cu
noscutului cercetător american W. P. Friederich". Dar
asta este altă poveste ....

Dificultățile problemei ce ne preocupă sînt nu
meroase, începînd cu o foarte necesară prudență în 
traducerea literaturii prin termeni conceptuali. Dacă 
prin .idee' înțelegem .concept', atunci versiunea 
abstractă a literaturii corespunde, din plin, doar a- 
legoriei și speciilor didactice. In toate celelalte cazuri, 
izolarea limpede a .ideii' echivalează cu slărîmarea 
unității organice a operei, cu separarea pe altă cale 
a .fondului' de .formă'. Fără îndoială, opera literară 
m*lude idei. Dar acestea rămin fnfuze, sensibilizate, 
latente în imagini. Extragerea lor nu se poate face. 
In nici un caz, cu prețul anulării realității estetice a 
literaturii. Operația a reușit dar... pacientul a su
combat. Accident cu totul regretabil.

Chiar dacă admitem că la mijloc n-ar fi vorba de- 
ctt de «sublimarea" ori .transfigurarea' ideii, posi
bilitatea surprinderii sale înscrie o curbă foarte largă. 
In cazul scriitorilor cu opțiuni ideologice limpezi 
declarate, depistarea este relativ ușoară. Dar. pe mă
sură ce înaintăm în domeniul poetic, aproximația de
vine tot mai mare. Motivația ideologică a creației este 
în genere greu de identificat și de zece ori mai greu 
de demonstrai. Ir, acest spațiu, putem avea iluzii, ori 
păreri preconcepute. A le transmite operei constituie, 
Insd, o eroare, de care estetica și critica noastră se 
ierește. Poezia rămîne în orice împrejurare întîi un 
fapt de existență, apoi de conștiință. Chiar sincere fi
ind, explicațiile intenționale ale poeților se dovedesc 
de foarte multe ori ipotetice, de luat sub beneficiu 
de inventar.

Există, fără îndoială, destule opere literare, în 
special în proză și dramaturgie, în cadrul cărora ideile 
au o existență proprie, vizibilă, discursivă. Eroii ex
pun și dezbat idei, fac .teorii', smt oameni de .prin
cipii'. Pe de altă parte, autorii, romancierii în spe
cial, introduc în proza lor lungi digresiuni ideologice, 
uneori adevărate eseuri. In romanul modern eroii dis
cută mult și cu pasiune ; în cel clasic, balzacian, apar 
adevărate dizertații despre comerț, edituri, ocultism 
etc. In două vorbe, situația se prezintă astfel: dacă 
fragmentul ideologic este încorporat, sudai operei, a- 
tunci prezența sa asimilată (mod de a exista al per-, 
sonajului, de a defini termenii conflictului etc.) de
vine perfect legitimă, dar atunci el cade sub dificul
tatea extracției limpezi. Dacă nu se sudează, rămînînd 
simplu corp străin, cum adesea se și întîmplă, frag
mentul ideologic, oricît de substanțial ar fi în sine, iese 
din cîmpul artei și nu mai interesează analiza estetică.

Interpretarea însăși introduce un însemnat coefi
cient de indeterminism și relativitate. Criticul, oricît 
de vigilent ar ii, .trădează' în oarecare măsură opera, 
și el nu poate să nu o .trădeze', mai ales în cazul 
poeziei. Ideile poetice sînt traduse în simboluri, a- 
cestea sugerează interpretări variate, semnificația lor 
este, cum s-a și spus, polivalentă. Criticul reține o 
semnificație pe care începe s-o exprime prin cuvin
tele sale. Iar rezultatul nu poate fi decît o parafrază, 
o alterare, o deviere inevitabilă a semnificației latente, 
originale. Ceva mai mult : ori de cite ori poezia este 
tradusă în termenii conceptuali ai cuvintelor, ea are 
toate șansele să se altereze, ba chiar să dispară prin 
ea însăși. Experiența interioară, inefabilă, cu greu stră
bate în limba] inteligibil, prozaic. Să zicem totuși că 
.paradoxul poeziei' reușește. A-l reface în limbaj 
critic-convențional, a-l retraduce pentru cititorii de 
critică, înseamnă mai totdeauna a-l mutila, chiar su
prima. O critică integral adecvată, sugestivă, nu poate 
fi decît ea însăși poezie. Dar alunei, ne întoarcem Ia, 
poezia poeziei, adevărat cerc vicios. Oricum am privi 
lucrurile, trecută prin atitea filiere, ideea nu poate 
decît să oscileze, să întunece. Surprinderea sa exactă 
constituie un risc, o aventură.

O certitudine totuși rămîne: orice operă literară, 
reflectă un ethos, o concepție de viață, un Weltanch- 
auung. In această privință, îndoiala este exclusă. Vi
ziunea fundamentală a operei îi dă coeziune, tensiune, 
orientare, mesaj. Trebuie repetat mereu că acest sub
strat ideologic, nu autonom, ci difuz, integrat organic 
structurii literare, constituie adevărata bază ideolo
gică a literaturii, elementul său .teoretic” de carac
terizare. Dar cu o condiție esențială : precizarea rigu
roasă a contextului istoric, fixarea operei și a con
cepției sale în perspectiva istorică ce le sînt proprii. 
Ideile, concepțiile parcurg o curbă istorică și în a- 
ceastă evoluție, Ia un moment precis al traiectoriei 
lor, vin să se înscrie una sau mai multe opere. Din 
care Incidență șl colaborare ideea își schimbă sensul:

Iată de ce, nu este dea juris a spune despre o o- 
,, peră că este .idealistă', .pozitivistă', .materialistă', 

a-l fixa de sus doar categoria, ci devine necesar a-i 
preciza și nuanța specifică, modul propriu de asimi- 
are .de Încorporare, a ideii. Apoi, ideile înseși ur

mează a ii ierarhizate : tipice (pentru epocă și operă) 
și indiferente, dominante și accesorii. De unde nece
sitatea unui examen complex, vertical (coeficientul 
si stilul influenței ideologice) și orizontal (studiul re- 
ilexelor ideologice, in extensiune). Ideea de om, na- 

divinitate, a străbătut din antichitate și pînă azi 
ztit de multe interpretări și formulări îneît, fără de- 

"iri precise, referințele devin cu totul inconcludente. 
:dri colaborarea istoriei ideilor, relația ideologie- 

-••jhJ se pierde în aproximativ și generalități.

Adrian Marino

lohan JURA: .îndrăgostiți!* (gips patinat)

vîrsta 
interioară 
a romanului
Un sciiitor clasic e, pen

tru Caunescu, „un acade
mic care se plimbă (...) 
printre evenimente, căutînd 
a le raporta pe ioc la u- 
niversal“. Și totuși, plimba
rea aceasta nu este atît ae 
indiferentă, pe cît pare mul
tora, proiecția in universal 
a evenimentului presupunînd, 
în primul rînd, participare. 
Insistența cu care se vor
bește astăzi despre clasici, 
redescoperirea lor, demons
trează nu numai că n-a fost 
preocuparea lor exclusivă in
ventarierea și catalogarea 
faptelor, dar că dincolo de 
„mistica întîmplăriior“, au 
deschis adeseori orizont larg 
spiritului de observație, co
mentariului savant. E un lu
cru cunoscut, că orice operă 
literară interesează numai 
prin semnificațiile ei. Căli- 
nescu aprecia la un scriitor 
mai 'ales „talentul de a stir- 
ni contemplația în jurul fap
tului, de a proiecta ziua in 
eternitate, ridieînd-o la va
loarea unul amplu simbol-.

O atitudine clasică îunda- 
mentaiă e chiar momentul 
opțiunii, al alegerii evem- 
mentelor, faptelor de viață, 
care vor intra in structura 
operei literare. In timp ce 
scriitorul clasic va încerca 
însă să le descifreze senstu 
pnntr-o descripție, ce mer
ge aproape întotdeauna para
lei cu tendința de integrare 
și raportare la general și la 
tipurile universale — carac
terele —, scriitorul „moaern" 
se va strădui să desprindă 
ineditul, să distrugă tipicul, 
prin relevarea particularulu. 
diferențial. Punctul de ple
care fiind același, pentru 
ambele modalități de a se 
comporta un creator față de 
realitatea primară a c perei, 
afirmăm că vîrsta ir»îciioa- 
ră a oricărei creații, im. . 
cit a 1 omanului, e una cla
sică. Depinde numai de 
scriitorul respectiv, dacă ră 
mîne la această ipostază fun
damentală sau îl adaugă alte 
valori.

Referindu-ne la romanul 
românesc contemporan, să 
urmărim trei atitudini posi
bile față de evenimente, e- 
lementele clasice ale orică
rei opere literare.

Am ales. întîmplător, pe 
Nicolae Breban, Fănuș Nea- 
gu și Aurel Dragoș Muntea- 
nu. Fănuș Neagu e poate 
cel mai clasic dintre toți, 
avînd în vedere modul în 
care e rezolvat în romanul 
îngerul a strigat raportul : 
fapt de viață-creator. E e- 
videntă o obiectivare, o de
tașare fată de obiectul pro
priei creații. Scriitorul nu e 
surprins de evenimente, nici 
absorbit de ele și. uneori, 
avem chiar imnresia că Jc 
privește distanțat si neutru, 
de pe un plan superior. A- 
titudinea aceasta e împru
mutată, de altfel, și perso
najelor cărții. îngerul a stri
gat este o carte totală, o 
imagine deplin închegară a 
unui microcosmos închis, în 
care viața și moartea, dra
gostei și ura. iertarea și 
păcatul coexistă într-o ha
lucinantă și organică legă
tură. In ritmurile unei e- 
xistențe abisale, cu totul 
singulară prin originalitatea 
ei. moartea nu e decît o în- 
tîmplare ca oricare alta. 
Nimeni nu va comenta în- 
necarea lui Barbu Căpălău. 
ori a prințului Suțu, nici 
uciderea lui Kurt. Faptele 
sînt pur si simplu înregis
trate. și uitate. Realitatea ro
manului este proiecția miti
că a istoriei unor locuri, în

care viața însăși e un ri
tual, adeseori tragic și inu
til, dincolo de care citito
rul descoperă încercarea dra
matică a acestei lumi de 
a-și descoperi un anumit e- 
chuibru al purității și în
țelepciunii. Densitatea mate
rialului, mulțimea faptelor 
reținute, crează o țesătură 
labirintică în efiare se pă
trunde anevoios. Totul e nu
mai consemnat, comentariul 
lipsește, nici nu e întot
deauna necesar, materialul e 
organizat „în avalanșă-, ua 
eveniment anunțîndu-1 întot
deauna pe celăltalt.

Nicolae Breban realizează, 
dimpotrivă, ceea ce spunea 
Călinescu, referindu-se la 
arta romanului. Se lasă a- 
dică „furat de fapte, intuin- 
du-le semnificația internă și 
orîndulndu-le după mișcarea 
lor lăuntrică-. In romanul 
Animale bolnave, participa
rea scriitorului la desfășura
rea epică a narațiunii est» 
de ordinul evidenței și in
tervențiile și comentariul țin 
de un anumit „clasicism-.

Pe Aurel Dragoș Muntea- 
nu, dimpotrivă, faptul nu-1 
interesează ca atare, ci nu
mai ca prilej de introspec
ție și analiză. Este exact 
situația din romanul Lutul 
de C. Stere : „Cînd autorul 
e pus în necesitatea de a 
scrie, el nu face aceasta 
pentru a determina faptele 
ci pentru a le imobiliza 
substratul sufletesc, utilizînd 
așadar nu datele pentru date 
ci ritmica de imagini care 
actualizează emoția. Autoru 
caută in fante gîndi-ea e- 
roilor șt acesta e întiiul pa. 
către creație" (G. Călinescu. 
Fapt și ana'.iză).

Iată reacția Iul Emil, din 
romanul Singuri, după in
cidentul cu Fllip, evenimen: 
amintit numai : ..De fapt ce 
i-am spus ? Vreun cuvînt 
urît ? Sau ce? Ce-o să 
creadă acum despre mine ? 

Ana ? Niciodată n-o să 
mă comport cum trebuie, 
ce-o să creadă despre mine, 
sînt așa un copil și fac gafă 
neste gafă, nu mă știu de
loc purta în lume, nu mâ 
știu".

SI comentariul scriitorului: 
„Emil își face probleme 1- 
nutile... Dar faptele primeau 
întotdeauna o gravitate mult 
mai mare dcît posedau ini
țial. si astfel se produceau 
adevărate cataclisme sufle
tești. într-un soi de avalan
șă de impresii nefavorabile 
la care tinerețea sa rezista 
cu greu".

La A. D. Munteanu eve
nimentul în sine nu mai are 
semnificație. Rolul lui se 
reduce numai la declanșarea 
stărilor de conștiință-

Dezvoltarea sincronică a li
teraturii române cu cea eu
ropeană n-a însemnat, totuși, 
dispariția unui puternic fi
lon clasic, pe care se alto
iesc noile experiențe și ino
vații, care potențează echi
librul șl stabilitatea, mai 
mult decît i le zdruncină.
Fiindcă clasicismul, ^nțele- 

gînd prin el nu norme și 
principii, depășite astăzi, ci, 
în primul rînd, o noțiune de 
valoare care dă operei lite
rare atributul durabilității în 
timp, a fost întotdeauna un 
mod de a crea esențial.

Aurel Sasu

STĂVILAR
LA PACIFIC

Făcînd parte dintre roma- 
ae.e taie ae deouz, „Stâvl- 
xar La Pacific* aauce Mar- 
gueritei Duras binemeritata 
consacrare. Scrii.oarei jran- 
ceze i se descoperă filiații 
cu Nathalie route, M»- 
cnel Butor, Aiain ^iobbe— 
JriUat, jund, astfel, incadra- 

M noului roman. In „Stăvi
lor ia Pacific* insă, peisaj iu 
social și psihologic este tra
tat perfect realist, in ma
nieră tradițională.

Servindu-se de o tehnică 
contrapunctică, scriitoarea 
dezvăluie deopotrivă drama 
existenței umane mizere, cau
zată de inechitatea socială 
ce pare imuabilă in iadul 
indochinez descris, cît și as
pirația umană intrinsecă a 
apropierii sufletești de „pu
terile lumii**, prin iubire. 
Mama văduvă, hotărîtă să 
ămulgă rod pămintului 
sterp, e o „disperată a spe
ranței înseși**. Extravertițl, 
copiii ei urmează cu ar
doare îndemnul cinteculul 
împlinirii, al plecării de

parte de neant. Peisajul so
cial se completează prin pro
filarea șarjată, la antipod, a 
lumii oamenilor de afaceri, 
in care orice e „noblețe**, 
unde banul trebuie să nu 
servească la nimic și unde 
totul e de o strălucitoare 
albeață, (culoarea „imunității 
și a inocenței"!) Un motiv 
greu de sens, acel al copi
lului — „calamitate", e re
petat obsesiv în roman; per
ceperea exacerbată a dure
rii e descifrabilă în reflec
ții amare : „Mureau atiția, 
incit nămolul de pe cimp 
conținea incomparabil mai 
multi copii morți decît cei 
care aveau timp să cînte 
cocoțați pe bivoli", ..Pe bună 
dreptate trebuiau să mai și 
moară..." și : ..Prea multe 
guri muritoare de foame, 
ștrioind. cerînd, avide de 
orice. Asta-i făcea să moară. 
*rea mult soare pe pămînt. 
Si trec multe flori pe pă- 
mint. și re? Em ceva care să 
nu fie p-ea mult?".

DOINA F LOREA

MORETTI
Editura Mondadori a lansat 

zilele acestea un nou volum 
de Marino Moretti: „Ultima 
vară".

Născut în 1M5, Moretti a 
debutat ca poet în 1910 cu 
volumul: „Poezii scrise cu 
creionul". Criticul G.A. Bor- 
geșe a definit, atunci, lirica 
lui Marino Moretti drept „cre
pusculară", ca fiind un ultim 
reflex al iii tomului din 
secolul al XVIII-lea.

Ulterior, Moretti a fost a- 
preciat mai ales pentru scri
erile sale în proză, în majo
ritate romane.

Tocmai de aceea reîntoar
cerea lui M. Moretti la poe
zie a constituit pentru citi
torii Italieni o surpriză, si
milară cu aceea produsă în 
Franța de apariția romanului 
lui F. Mauriac „Un adoles
cent de altădată", după o 
tăcere de peste 20 de ani.

„Ultima vară- atrage prin 
prospețime și o profundă an
corare în contemporaneitate, 
poetul referindu-se la cele 
mai diverse aspecte ale so
cietății noastre de azi. Din
tre sursele de inspirație pre
ferate: muzica de jazz, zbo
rurile cosmice și transplan
turile de inimă.

UN VIZIONAR:
ALECU RUSSO
(urmare din pag l-a)

Deși restrînse ca număr in
tervențiile în problemele li
teraturii și folclorului, ca și 
controversele lingvistice cu la- 
tinlzanțli, relevă la romanticul 
autor al Cîntării României 
cealaltă latnră, spiritul lucid, 
realist și perspicace. Cum în 
perioadele de tranziție, exage
rările de fot felul pot abate 
lucrurile de la dezvoltarea fi
rească, personalitățile clarvă
zătoare, apte să mențină echi
librul, au un rol excepțional. 
Nu se știe ce ar fi devenit 
programul Daciei literare fără 
susținători cu temperamentul 
lui Russo, fericit aliaj de en
tuziasm și raționalism, care 
recomandă „să luăm ce este 
dreaptă chironomla noastră ca 
să o adăugăm avutului nos
tru*. Specific național și exa

men sever privind „bunătăți
le scrierilor și tăria sisteme
lor', iată elemente cheie ale 
concepției acestui foarte meri
tuos premergător al criticii 
literare românești. Valabilita
tea ideilor despre limbă, din 
Cugetări și alte pagini, a fost 
confirmată de evoluția ulte
rioară. Denunțător ingenios al 
„jugului scolastic”, Russo se 
pronunță pentru o limbă care 
păstrînd fondul Istoric, națio
nal să fie receptivă cu elasti
citate la „sporul de idei al ci
vilizației”. Se poate spune că 
în lupta pentru o limbă ro
mână unitară a fost un „mo
ment Alecu Russo".

Definițiile privind un su
biect atît de complex și mobil 
cum este un om sau un grup 
social, sînt totdeauna riscan
te. Dar o definiție dată de 
Russo: „ — Moldoveanul e 
un om cu inima caldă și min
tea rece” — ni se pare cea 
mai cuprinzătoare pentru în
suși portretul scriitorului. Pe 
oameni de bronz și marmură 
ca aceștia, de la Miron Cos- 
tin și Constantin Cantacuzi- 
no pînă la Sadoveanu șl Bla- 
ga a crescut șî s-a afirmat 
conștiința de noi înșine. De 
aceea, stimei postume, cu care 
înconjurăm amintirea Iul A- 
lecu Russo, în acest moment 
comemorativ, 1 se adaugă căl
dura, ca dreaptă răsplată pen
tru lnima-i fierbinte.



CIOHHUl
M-am străduit, cum numai 

eu știu, să scriu despre alt
ceva sau măcar să găsesc un 
alt titlu — corespunzător e- 
xigențelor academice — mal 
puțin brutal, mai delicat, mal 
în consonanță cu dorința de 
a nu zgîria auzul — foarte 
sensibil de altfel — al celor 
învestiți cu puterea de a 
mă judeca, dinlăuntrul sau 
din exteriorul „Cronicii*. Pa
ce! Titlul ăsta s-a înfipt cu 
atîta vigoare în rubrica pen
tru export a gîndurilor mele, 
de parcă ar avea tăria vac
cinului cu care se iscălesc 
doctorii pe braț cînd sîntem 
mici și nu ne putem apăra. 
Pină la urmă, mi-am zis că 
orice îmbunătățiri, orice su
doare a frunții intru expul
zarea acestei adevărate oose- 
sii, nu mă pot izbăvi de tit
lul pe care l-am văzut atît 
de limpede și pătimaș scris, 
în casa unui bun prieten, de 
către două cățelușe și o pi
sică. De altfel, chiar aacă l-aș 
mai îndulci și i-aș spune 
,, Osciorul** în final tot des
pre ciolan ar fi vorba, așa 
incit ... ăsta-i titlul !

Și acum, o dată luată ho- 
tărîrea, povestea devine sim
plă, aproape banală; nu ne
cesită argumentări istorice 
deși belșugul lor nu poate 
fi pus la îndoială — ea se 
edifică din confluența price
perilor, aș zice a pasiunilor 
și a ascuțitului spirit de ob
servație specializat, al meu 
pentru păsărele — în princi
pal, canari — al amicului 
meu pentru pisici și căței cu 
dimensiuni reduse.

De data aceasta, pentru în
ceput, voi reține drept per
sonaj principal o cățelușă cît 
o palmă, blîndă ca o sfîntă, 
cu oricine, chiar și cu pisi
ca, cu care se joacă și pe 
care o suportă și atunci cînd 
îi mănîncă din propia far
furie. Inimic în plus decît sta
tuia blîndeții și gingășiei/ De 
la toate acestea, o singură, 
dar de fond, excepție: nu su
portă să se atingă cineva de 
ciolanul pe care îl roade ; 
face moarte de pisică pentru 
un asemenea act. Intre ea și 
ciolan nare să fie o cores
pondență perfectă, rare de
pășește toate așteptările. So
lidaritatea absolută cu cio
lanul traduce esența sa de 
cîine si ...» după cite știu, 
nu-i cîine adevărat patrupe
dul ce nu-și apără ciolanul.

Și omul își conservă cu gri
jă ceea ce este mutatis mu
tandis. un fel de ciolan al 
său. Cunosc colegi — dascăli 
și slujbași — ca niște îngeri, 
demni de prețuire și respect 
unanim, dotați cu inteligență 
vie. cu un dezvoltat simț al 
ridicolului, dar, care nu su
portă să se atingă nimeni de 
ceea ce pare a fi ciolanul* 
lor: postul, disciplina, cursul
sau m'mua'ul pe care le o- 
norează precum cred. Ai dori 
poate să le oferi un ciolan 
cu mai multă came, mai bo
gat sau mai propriu ..dan
turii" lor. Mușcă și țipă nu
mai la gîndul că le-ar putea 
fi luat. De da*a asta nu e 
vorba de moarte de pisică, 
ci de om.

Cățelușa în chestiune o pri
cep. Ea nu poate prevedea și 
nici nu are motive serioase 
să creadă că pisica poate 
să-t ofere vn ciolan mai de 
calitate decît cel ne care i-l 
ia. Și-apoi ciolanul e solidar 
cu ea. ca blana și coada.

De la om poți cere însă 
mai mult: să se separe de 
„ciolan". să pr^cea'că că pot 
fi ..ciolane" mal h*»ne și mai 
rele — mai proprii — și că 
e important să dispună de 
rațiune si forță sr>*e a se 
desprinde, chiar pentru scurt 
timp, de el. M'd <des că o- 
mnl nu are nici blană, nici 
coadă.

Sînt sincer cînd vă asigur 
că nu m-am referit de loc 
la scriitori. Ponte si ca să 
nu mă asteptafi prea mult 
în paginile „Cronicii*.

Acad.

Crîstofor Simionescu

DEMITIZARE?
In cadrul colocviului in

ternațional „Știință și sinte
ză", organizat de UNESCO 
cu ocazia împlinirii a zece 
ani de la moartea lui Albert 
Einstein și a lui Pierre Teil
hard de Chardin, a luat cu- 
vîntul și Robert Oppenhei
mer. Intervenția lui, intitu
lată postum de organizato
rii menționatului colocviu 
Prezența lui Einstein a stîr- 
nit multe comentarii, domi
nant verbale și, de regulă, 
nefavorabile. S-a apreciat 
de mulți că Oppenheimer a 
folosit prilejul comemorării 
lui Einstein pentru a încer
ca să-i micșoreze gloria, ce- 
dind astfel insatisfacției se
crete de a nu fi fost el 
însuși, cu toată celebrita
tea cîștigată in compania 
bombei atomice, decît un fi
zician obișnuit și nu un des
chizător de drumuri noi în 
fizică. Nu ne propunem să 
formulăm o opinie persona
lă în această delicată discu
ție, ci doar să prezentăm 
cititorilor esența discursu
lui incriminat’) și, eventual, 
textele mai suspecte de con
ținut denigrator, lăsîndu-i 
să aprecieze singuri dacă 
noul proces intentat lui 
Oppenheimer, de data asta 
după moarte, are sau nu 
vrenn temei.

Intervenția începe prin e- 
nunțarea dorinței .de a ri
sipi norii mitului* ce s-au 
format în jurul lui Einstein, 
-spre a lăsa să apară imen
sul pisc pe care aceștia îl 
ascund*. Cu toată frumuse
țea imaginii folosite pentru 
a justifica procesul de de- 
mitizare anunțat s-ar putea 
bănui că, deoarece mitul 
maschează amplificind, în
lăturarea norilor care as
cund .imensul pisc", va re
duce, în ultimă analiză, al
titudinea presupusă la al
titudinea reală a acestuia. 
Dar să urmărim, mai bine, 
norii înlăturați și trăsăturile 
piscului pe care ni-1 face 
vizibil Oppenheimer.

Partea de adevăr in mit, 
spune el mai departe, este 
extraordinara originalitate a 
lui Einstein. .Intr-un mod 
sau altul s-ar fi descoperit 
cu siguranță pină la urmă 
cuantele; dar el a fost cel 
care le-a descoperit. Mai 
devreme sau mai tîrziu s-ar 
fi înțeles semnificația pro
fundă a faptului că nici un 
semnal nu se poate propa
ga mai repede decît lumi

na..... dar această simplă și
briantă comprehensiune a 
fizicii ar fi putut să se ins
taleze lent și să fie enunța
tă sub o formă mai puțin cla. 
ră dacă n-ar fi fost el să o 
facă. Cît privește teoria re
lativității generalizate care, 
nici astăzi, nu este perfect 
verificată experimental, ni
meni în afară de el nu ar 
fi inventat-o lungă, foarte 
lungă vreme". Ne putem de
sigur întreba dacă a subli
nia că o descoperire ar fi 
fost oricum făcută mai de
vreme sau mai ,tîrziu este 
modul cel mai convenabil de 
a elogia un savant, mai ales 
că, pe cît se pare, nimeni 
nu a mai folosit o semenea 
cale spre a pune în eviden
ță originalitatea cuiva.

Oppenheimer insistă în
să și spre sfîrșitul discursu
lui său: teoria relativității 
restrînse n-ar fi fost poale 
așa de frumoasă fără Ein
stein, dar acest instrument 
ar fi fost oricum în pose
sia fizicienilor...

După elogiul originalității, 
autorul marchează faptul că 
Einstein .a amestecat Ia o- 
riginalitatea muncii sale e- 
lemente tradiționale profun
de', reținind in special ro
lul pe care l-a avut 
în descoperirile sale
.tradiția statistică*, atașa
mentul său fără rezervă la 
ideea de cîmp ș.a. Cu aces
te precizări (sau poate co
recții față de imaginea co
mună) Oppenheimer trece 
la analiza ultimilor două
zeci și cinci de ani din ac
tivitatea lui Einstein, acti
vitate care, „deși întristă
toare, nu poate fi trecută 
sub tăcere". O parte din a- 
cești ani și î-a petrecut în- 
cercînd să demonstreze că 
există incoerențe în teoria 
cuantelor, deși pentru rezol
varea dificultăților pe care 
Ie imagina .ar fi fost de a- 
juns să se refere la lucrări
le anterioare ale Iui Eins
tein însuși". Cînd a consta
tat, după multe tentative, 
că eforturile lui erau zadar
nice, nu i-a mai rămas să 
spuie decît că teoria cuan
telor nu-i place, pentru că 
nu-i plăcea să abandoneze 
continuitatea și cauzalita
tea. In ultima parte a vieții, 
Einstein s-a lansat într-un 
proiect foarte ambițios, în- 
cercînd să descrie gravitalic 
electromagnetismul și „ilu
zia" particulelor discrete în 

natură printr-un cîmp fun
damental sau un sistem de 
cîmpuri. Dar este evident as
tăzi, comentează Oppenhei
mer, că teoria lui „neglija 
prea multe date cunoscute 
de fizicieni, dar care nu e- 
rau de loc cunoscute în e- 
poca în care Einstein își 
făcea studiile...Deșî Einstein 
inspira fiecăru a simpatie sau 
mai degrabă afecțiune piin 
hotărîrea cu care urmărea 
programul său, el a pierdut 
aproape contactul cu colegii 
săi fizicieni, pentru că anu
mite noțiuni noi fuseseră 
obținute atunci cînd el era 
prea avansat în vîrstă pen
tru a se interesa de ele".

In restul textului se fac 
referiri la Einstein ca om. 
Era deosebit de amical, dar 
totuși un solitar. Afecțiunile 
omenești puternice nu au 
jucat un rol important în 
viața lui. A avut nenumă- 
rați discipoli, dar nu o școa
lă, adică un număr mare de 
elevi a căror răspundere 
să și-o fi asumat Gloria, 
pe lîngă servituți, l-a adus 
și unele plăceri — ca de 
exemplu plăcerea de a face 
muzică cu Adolphe Busch, 
deși nu era un prea bun vio
lonist. Savant de mare o- 
menie, caracterizat in spe
cial prin dorința „de a nu 
răni, de a nu face rău", a 
fost totdeauna un pacifist și 
numai cind naziștii au pus 
stăpinire pe Germania a re
simțit unele îndoieli și a 
început să înțeleagă, cu me
lancolie, că omul are uneori 
datoria să acționeze. In fi
ne, era simplu, neformalist, 
lipsit de afectare și de mon
denitate. După alte citeva 
precizări, textul se încheie 
astfel: „Așa cum l-am cunos
cut in ultimii săi ani, Eins
tein era un eclesiast al se
colului al XX-lea, spunind 
fără să piardă ceva din bu
na sa dispoziție inalterabi
lă și invincibilă, deșertăciune 
a deșertăciunilor, totul este 
deșertăciune*.

Cred că am prezentat fi
del esențialul. Aș dori, pen
tru a ajuta cititorul in a- 
precierea sa, să menționez 
că W. Heisenberg, criticînd 
și explicind și el insuccesul 
încercării lui Einstein de a 
elabora o teorie a cimpu- 
lui unitar, a încheiat astfel: 
„Cu toate acestea, proiectul... 
a păstrat puterea sa filozofică 
in ciuda, sau, mai bine zis, 
tocmai din cauza tuturor 
datelor noi referitoare la 
particulele elementare, și el 
deschide, poate, cel mai 
pasionant cîmp de cerceta
re al timpului nostru*. Ar 
merita să fie citite și dis
cursurile lui louis de Bro
glie, al Iui Francois Lionnais 
și ale altora pentru a putea 
spune dacă intervenția Iui 
Oppenheimer a fost sau nu 
neobișnuită. Cert este că 
ceilalți fizicieni prezenți au 
discutat cu obiectivitate va
loarea și limitele creației 
lui Einstein fără să vorbeas
că de mit, de nouri și de 
deșertăciunea deșertăciuni
lor.

Ion Curievici

’) Publicat în Science et
Synthese, Gallimard, 1967, 
p. 29—37.

ARTA
PROFESORULUI

(Urmare din pag. l-a)

Poincare făcea o compara
ție : cineva care nu este șa- 
hist, ci cunoaște doar regulile 
jocului de șah, poate urmări 
pas cu pas o partidă jucată 
in doi, dar nu înseamnă ca 
înțelege jocul.

Frumusețea teoriilor mate
matice abstracte constă toc
mai în ordinea lor, în conți
nutul lor bogat, concentrat 
în formule scurte și precise. 
Dar pentru a le înțelege și 
pentru a le gusta frumusețea 
e nevoie să cuprinzi acel con
ținut.

Pedagogia pare o știință 
care înșiră tot felul de bana
lități sub formă de senti
mente solemne: „principiul 
accesibilității* e una din ele. 
O lecție trebuie să fie acce
sibilă elevilor cărora li se 
adresează. Nimic mai simplu. 
Nu e nevoie de un curs u- 
niversitar pentru a ajunge la 
această concluzie. Dar dacă 
ne-am limita la atît, am face 
știință cum făceau scolasti
cii. Cînd nu știm ceva, in
ventăm un nume pompos. 
„Voilâ pourquoi votre fille 
est muette" — cum spune doc
torul fără voie. De ce cutare 
carte, atît de clară, atît de 
frumos și inteligent scrisă nu 
e înțeleasă de elevi ? — Pen
tru că nu satisface principiul 
accesibilității. Dar „that is the 
question" ! Cum să-l ■ satis
faci ?

In toate domeniile sînt lu
cruri care rămîn neînțelese 
de elevi și sînt doar repeta
te pe de rost. îmi amintesc de 
un elev care a răspuns stră
lucit la un bacalaureat despre 
reptilele din era secundară și 
era să capete nota 10, dar la 
întrebarea „cam cînd s-au 
întîmplat acestea* ? a răs
puns : „acum 2.000 ani*. L-am 
întrebat dacă era cam pe vre
mea lui Cezar. Asta l-a ză
păcit complet Nu putea înțe
lege timpurile geologice. Pro
babil că pentru el maximul de 
vechime era: „Cînd era bu
nica fată*. Și altele și altele, de 
același fel. La matematicăînsă. 
dacă cineva n-a înțeles bine, 
asta sare în ochi.

Poate autorii • cărții citate 
mai sus vor exclama cu ui
mire: „Ce e greu de înțeles 
aici ? Ce mare lucru e să 
înțelegi că între elevii și pro
fesorii unei școli există relația : 
„unii elevi urmează cursurile 
unor profesori!" Tocmai a- 
ceasta : definiția ,așa cum e 
enunțată nu evocă în mintea 
cuiva insuficient pregătit ideea 
generală de relație. Nu tre
buie să ne mirăm. E o con
statare de care trebuie să 
ținem seama. Ne poate fi de 
folos să ne amintim de greu
tățile pe care le7am avut 

fiecare din noi cînd am învă
țat prima oară unele lucruri. 
Dar nu e destul, pentru că 
experiența unui om e inevi
tabil foarte limitată și e 
greu să ne amintim cînd și 
în ce împrejurări am înțeles 
un lucru și să le comparăm 
cu acelea ale elevului mediu 
de azi. Ce poate fi înțeles 
de acest elev mediu și ce nu ?

Invățămîntul este un aparat 
greoi. Un profesor a învătat 
în universitate 4—5 ani ma

tematici, se înțelege ‘ mo
derne. Cînd intră în clasă, el 
trebuie să adapteze la ni
velul elevilor ceea ce a în
vățat. Dar nu e deloc ușor : 
cum alegi materia, cum dai 
definițiile așa ca elevii să le 
înțeleagă, cum adaptezi de
monstrațiile ?. Profesorul a 
urmat numai un curs scurt e- 
lementar de metodică și a 
făcut cîteva lecții practice — 
mai mult după șablon. Pentru 
o transformare de program 
nu e pregătit. Și atunci ?

Profesorul poate relua căr
țile vechi, pe care le-a ur
mat și el în școală. Este ca
lea cea mai ușoară. Această 
soluție duce la închistarea 
școlii în programe și metode 
învechite. Efortul de moder
nizare a învățămîntului, luptă 
tocmai contra acestei ten
dințe.

Sau, poate încerca să pre
dea in școală un curs în a- 
celași stil, scurt, concis, 
legant, așa cum l-a învățat în 
universitate (și nici măcar la 
început, ci în anii mai mari). 
Poate fi o adevărată plăcere 
să citești o astfel de carte, 
dacă ai pregătirea necesară. 
Dar nu o înțeleg nici u- 
nii profesori și nici elevii. 
Profesorii, pentru că s-au o- 
bișnuit cu un anume fel de a 
preda ; unii pot să fi absol
vit școala mai de mult (20
— 30 ani) și nici n-au studiat 
vreun astfel de curs și nu 
sînt la curent. Elevii, pentru 
că nu sînt încă maturi ca 
vîrstă sau pentru că pregătW 
rea lor este încă insuficientă 
sau a fost făcută după manie
ra veche, după programe mai 
vechi, sau în stilul unei co
lecții de reguli „pentru a

rezolva probleme*.
Concluzia este aceea la ca

re s-a ajuns și în toamna 
trecută la Colocviul UNESCO
— ținut la București — pentru 
problemele învățămîntului ma
tematic : Didactica și meto
dica învățămîntului matematic 
sînt specialități ale matemati
cii, care trebuie studiate 'se
rios și pentru care este ne
voie de timp, cel puțin un 
an după terminarea studiilor 
de matematici. Există azi, în 
toate țările studii numeroase 
și adînci despre felul cum 
se poate și cum trebuie să se 
predea. Despre capacitatea 
elevilor de anume vîrste de 
a judeca abstract, există în
cercări de manuale și studii 
asupra lor. Ele trebuie cunos
cute. Un manual de școală 
este rezultatul unei cercetări, 
nu o simplă expunere, ori- 
cît ar fi ea de frumoasă. Mai 
ales cînd e vorba de o ma
terie nouă.

Și mai e ceva : In ziua de 
azi, cînd știința se dezvoltă 
atît de vertiginos și tehnica 
se schimbă de la o zi Ia alta, 
a te ține la curent hu e u- 
șor. Un profesor își ține ca
tedra 30—40 ani ; în acest 
timp trebuie să aibă posibili
tatea să-și reînnoiască pregă
tirea. Fiecare profesor ar 
trebui, la anume intervale, să 
urmeze cursuri pentru a se 
tine la curent. Și nu numai 
cursuri de 2—3 săptămini. 
Altfel școala rezistă greu 
sclerozei.

COMITETUL PENTRU CULTURA SI ARTA
AL JUDEȚULUI IAȘI

DE LA ADAS
Doriți să asigurați copiilor anumite sume de bani 

care le vor fi de folos mai tîrziu ? Iată una dintre cele 
mai potrivite posibilități pentru realizarea acestui scop:

ASIGURAREA DE RENTA PE TIMP LIMITAT

La această asigurare suma se plătește — începînd 
de la data expirării contractului — persoanei înscrisă 
în Dolița de asigurare (ca beneficiar) — sub formă de 
rente lunare a 100, 200 sau 300 lei, pe o perioadă 
stabilită de asigurat de 4 la 7 ani.

Obligația Administrației Asigurărilor de Stat de a 
plăti sumele respective chiar dacă asiguratul nu mai 
este atunci în viață. Așadar, încheind o asigurare de 
rentă pe timp limitat oferim copiilor noștri o sumă 
importantă, care va fi folosită pe perioada studiilor, 
la majorat, căsătorie etc.

INSPECTORATUL ȘCOLAR 
JUDEȚEAN IAȘI

ANUNȚ
In vederea stimulării și îmbogățirii patrimoniului mu

zeistic național, pentru valorificarea tradițiilor de cultură 
și artă, în interesul educației patriotice a tineretului șco
lar și a maselor de oameni ai muncii, cu prilejul aniver
sării a 25 de ’ani de la eliberarea patriei, se inițiază 
primul concurs județean al muzeelor, colecțiilor muzeale 
și expozițiilor cu caracter permanent.

Apreciind că organizarea unor muzee sau colecții mu
zeale. expoziții permanente etc. constituie în același timp 
un act de cultură și o formă de activitate obștească de 
interes general, lansăm directorilor caselor de cultură, 
căminelor culturale, școlilor, tuturor intelectualilor din 
județ chemarea de a participa cu avînt la acest concurs 
pentru care se instituie următoarele premii :

— Premiul pentru cel mai bun muzeu de cămin cul
tural 1.500 lei

— Premiul pentru cel mai bun muzeu școlar 1.500 lei
— Premiul pentru cea mai bună colecție muzeală

(casă de cultură, cămin cultural, școală etc.) 1.000 lei
— Premiul pentru cea mai bună colecție muzeală

personală 1.000 lei
— Mențiune specială 550 lei
Cei ce doresc a participa la concurs se vor adresa pînă

la data de 1 august 1969 Comisiei județene de organizare, 
la Comitetul județean de cultură și artă, str. Palat nr. 1 
Iași.

VIZITAT! LIBRĂRIILE!
Cărți din orice domeniu de activitate, albu

me și reproduceri de artă, ilustrate-vederi, car
tonașe cu felicitări pentru toate ocaziile și 

gusturile, jaluzele de modele diverse, pentru 

toate dimensiunile, articole de papetărie, ju

cării, discuri, valize, mape etc., stau la dispo

ziția cumpărătorilor mici și mari I
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CfulR
PĂOFESIE Șl 

PERSONALITATE
interviu cu 
ION HOLBAN

Cercetător principal la 
Institutul de științe 

pedagogice

— Potrivit conținutului co
municărilor prezentate în 
cadrul sesiunii „Tehnica l’a 
zi“, desfășurată în aceste zile 
la Iași, s-ar putea deduce că 
diagnosticul aptitudinilor con
stituie preocuparea principa
lă în orientarea și selecția 
profesională. Este și părerea 
dvs. ?

— Nu în întregime. Dacă 
inteligența și aptitudinile con
diționează posibilitatea persoa
nei de a rezolva tema pro
fesională, în schimb, ele nu 
asigură și posibilitatea de in
tegrare în condițiile speci
fice ale activității. Trebuie 
să- reținem faptul că profe
siunea și personalitatea re
prezintă două realități care 
se acceptă, cu maximum de 
avantaj reciproc numai în 
condițiile totalei lor supra
puneri. De altfel, în eadrul 
celui de al XV-lea Congres 
al Asociației ■ Internaționale 
de Ps:hologie Ap'icată, ținut 
la Ljubljana, s-a remarcat 
importanța factorilor pertur
batori de ordin emoținal in 
procesul de muncă și, de a- 
semenea. s-a făcut precizarea 
că acești factori par acum să 
retină mai frecvent atenția 
psihologilor. decît inteligența 
și aptitudinile.

— Constituie aceasta o ca
racteristică a producției mo
derne ?

— Da. Dinamica profesiu
nilor evidențiază schimbări 
importante în caracteristicii e 
muncii: transferarea efortu
lui de pe plan psihic pe 
plan neuro-psihic; micșorarea 
sferei acțiunilor manuale și 
extinderea prelucrării inte
lectuale; reducerea posibili
tăților de descărcare a ener
giei mobilizate, din cauza 
inexistenței unui travaliu fi
zic; accentuarea procesului de 
singularizare prin extinderea 
conducerii de la distanță ; 
creșterea considerabilă a răs
punderii lucrătorului, dată fi
ind extensiunea proceselor de 
telecomandă etc. Toate aces
te schimbări ridică problema 
adaptării lucrătorului la acti
vitate. nu numai. în sensul 
capacității acestuia de a re
zolva tema profesională, dar 
și în acela al posibilităților 
sale de a se integra condi
țiilor în care se desfășoară 
activitatea.

— Ergonomia are o contH- 
buție în această problemă ?

•*

ISTORIE ÎN IMAGINI

Cu prilejul împlinirii a 25 
de ani de la moartea lui Alex. 
Vasiliu—Tătăruși, apreciat pe 
vremuri de către Titu Maio- 
rescu drept „unul din cei 
mai buni învățători ai jud. 
Suceava**, cred că e cazul să 
amintim generațiilor mai ti
nere munca sa de folclorist 
pentru care a fost atît de 
apreciat de către Mihail Sa- 
doveanu, Artur Gorovei și 
încurajat de Academia Ro
mână. Cele două culegeri ale 
sale, „Cîntece, urâturi și bo
cete*4, dar, mai ales, „Po
vesti și legende** (1928), ti
părite prin grija Academiei, 
conțin un foarte interesant 
material folcloric din regiune 
și atestă calitățile deosebite 
ale culeaătorului.

..Eu fiind fiu de țăran, 
trăind între săteni, suferind 
amarul lor șl bă^îndu-mă și 
pe m*ne multe viaturi. încă 
de cînd eram copil mic am 
învățat a cinta și din copi

— Ergonomia, sinteză de 
principii din științele care 
au contingență cu procesul 
u.e muncă, abordînd pi oolema 
adaptorii mașinii la posioili- 
lățue normale ue lucru aie 
omului, determină, indirect, 
deplasarea atenției cercetăto
rului de la tema profesiona
lă la condițiile de lucru, de 
la posibilitățile de rezolvare, 
la cele de integrare. Cuprin
derea, în diagnosticul psihic, 
a persoanei în totalitate con
stituie o necesitate impusă 
de precizarea și generaliza
rea amintitelor caracteristici 
ale procesului de muncă.

— Există mai multe puncte 
de vedere în ’această proble
mă ?

— Firește. Dar pentru cine 
cunoaște trăsăturile moderne 
ale procesului de producție^ 
este greu să accepte altă 
concepție. Mai ales dacă ne 
gîndim la aspectele practice 
ale respectivei probleme. Du
pă părerea mea. Ministerul 
Muncii, care are în planul său 
organizarea, în cursul aces
tui an, a unor centre de o- 
rientare profesională la Iași, 
C'uj, București, Craiova, Ti
mișoara etc., va trebui, ți- 
nînd seama de această reali
tate, să acorde prioritate se
lecției cadrelor pentru podu
rile de mare răspundere 
tehnică și mare periculozi
tate, în care factorii gene
rali de personalitate au o 
contribuție hotărâtoare. In 
ansamblu, însă, este de pre
văzut că, în condițiile actua
le, orientarea profesională se 
va organiza nu numai r>rin 
trecerea de la un aspect a- 
nalitic la unul sintetic în 
considerarea personalității, ci 
și prin trecerea de Ta abor
darea unilateral-psihologică. la 
colaborarea. în această ac
țiune, a s^ciolo/mlui. medi
cului, psihologului. ne^aoogu- 
Ini. colaborare impusă de ca
racteristicile ^regnant sociale 
ale fenomenului.

AL. COM AN

In Editura Didactică și Pe
dagogică ’a apărut recent, 
„Manualul de limba france
ză, texte de specialitate me
dicină și farmacie**, întocmit 
de Ada Hecht (București), 
Ileana Bodea (Cluj) și loan 
Simionică (Iași). El umple un 
gol resimțit în predarea lim
bii franceze l'a o catedră de 
limbi străine cu profil nefi
lologic și, prin conținutul său, 
e de un real folos nu numai 
studenților, ci și tinerilor 
medici sau farmaciști. Tex
tele alese din tratate cla
sice și din reviste de medi
cină contribuie la familiari
zarea cu lexicul medico-far- 
maceutic, în timp ce capi
tolul „Lecturi** prezintă ’as
pecte din viața medicală o- 
glindite în literatură, com- 
pletînd în mod armonios cu
noștințele de limbă ale stu
denților.

M. C.

lărie am prins dragoste de 
cîntecele satelor.

Culegătorul lor trebuie să 
aibă dragoste față de știința 
și arta poporului, iar cit pri
vește despre cîntece să le 
simtă într-adevărat și să-i fie 
sufletul croit pentru ele. Nu
mai așa vei reuși să răsco
lești inima celui de la care 
culegi, scoțînd și scăpînd de 
la pieire mărgăritarele în
gropate în sufletele acelor 
îngreuiați de amar și neca
zuri".

Crezul acesta, desprins din 
paamile sale, a fost 
vieții și operei lui Vasiliu- 
Tătăruși, învățătorul care a 
purtat toată viața costumul 
oamenilor din satul lui și 
care a contribuit la înscrie
rea întru neuitnre a bucurii
lor și **vmmseților moștenite 
din străbuni.

DUMIT^tt FRIȚESCU 
Fălticeni

SE VA PUTEA APAR A
VIATA INTIMĂ?

„Ca urmare a inițiativei 
juristului francez Pierre Ju
vigny, mai multe țări au 
intervenit la O.N.U. pentru 
apărarea vieții private, an 
de an tot mai amenințate. 
S-a hotărît deschiderea unei 
anchete”, anunță telegrame
le de presă. Un strigăt de 
alarmă similar a fost dat la 
Teheran cu prilejul celei 
de-a 20-a aniversări a decla
rației drepturilor omului; la 
UNESCO urmează a se des
chide un colocviu pentru a- 
părarea vieții particulare.- 
Biroul internațional al mun
cii de la Geneva consem
nează că oamenii tind a de
veni simple piese etichetate 
și sînt invadați de fișe și 
chestionare

„Sintem inventariați, fișați 
și disecați, piesă cu piesă, 
in asemenea mod. incit fai
moasa libertate individuală 
se destramă, devine o dante
lă”, scrie revista franceză 
„Le Nouvel Observateur* 
nr. 222—1969V

Alarma aceasta dată în ță
rile occidentale aduce în 
actualitate o problemă ce 
merită a fi abordată. Dar 
înainte de aceasta, vom cita 
un scurt pasaj din recenta 
carte a academicianului 
francez Pierre-Henri Simon, 
intitulată sugestiv .On el 
homme la science nous pre- 
pare-t-elle?” (Ed. du Sueil):

ȘTIINȚE EXACTE. 
ȘTIINȚE UMANISTE

„Dar toate tentativele înal
te sînt negate din principiu 
sau retezate în realizarea 
lor de către pozitivismul 
de laborator sau de birou 
statistic, care, acoperind 
toate domeniile gindirii, îl 
condamnă pe om să consta
te căi tot ce depinde de na
tura lui superioară,, artă, li
teratură, cultură, pedagogie, 
civilizație, alunecă spre de
clin. Științele asa-zis exacte 
sînt una. iar filozofia alta, nu
mai ea poate conduce la cu
noașterea omului, iar meto
da ei nu poate da cunoaș
terea obiectivă, pentru că o- 
mul, în totalitatea sa spiri
tuală, nu e un obiect.

Printre aforismele hazar
date care abundă în Franța, 
unul rostit de o voce oficia
lă mă îngrijorează: a venit 
timpul de a substitui în cul
tura tineretului științele u- 
maniște prin cele exacte.

A le. introduce în progra
me, a urmări ca noțiunile 
pozitive să contracareze mo
ralismul unei pedagogii li
vrești și retorice, sînt de a- 
cord. Dar substituirea, pu
nerea lor în locul discipli
nelor umaniste, ar conduce 
la lipsirea generațiilor vii
toare de o armă împotri
va barbariei pedante și a 
tehnicismului. Intre științele 
asa-zis exacte si cele uma
niste există această diferen
ță fonciară: primele obser
vă de la exterior si anali
zează metodic comporta
mentele și sentimentele, ju
decate la nivelul existentei 
ordinare și înregistrate cu o 
impersonalitate de ancheta
tor sau reporter, în timp ce 
științele umaniste surprind 
omul în mărturiile lui inti
me, superioare, exprimate 
așa fel, îneît cele mai lu
cide și mai generoase din
tre ele au alimentat de-a 
lungul secolelor literatura 
și arta".

OMUL—PÎRGHIE DE 
ANGRENAJ?

„Omul secolului nostru e 
amenințat foarte serios a 
nu mai avea o viață intimă”, 
constată sociologul ameri

can Vance Packard în car
tea O societate fără apăra
re, oferind fapte și cifre ca
re spulberă mitul unei vieți 
particulare.

Astfel, începind chiar din 
scoală, tinărul american e 
asediat de fișe, chestionare, 
anchete, teste. Un student 
trebuie să răstrundă anual la 
2—300 întrebări dintre cele 
mai indiscrete ; o cincime a 
populației a fost în cursul a- 
nului trecut obiectul unei 
anchete despre loialitate, de 
exemplu: „Retail Credit Co*, 
a fișat in ultimii ani. 42 de 
milioane de oameni utili- 
zind 6.000 de anchetatori 
etc.

Se pare c<k înainte de 
toate, omul occidental al se
colului nostru nu e decît o 
pirghîe de angrenaj, dar 
mai ales un clien‘. In conse
cință. trebuie fișat spre cu
noaștere. Nu e de mirare 
deci, că in America fac bu
ne afaceri anumite birouri 
specializate care vind „oa
meni fișați”, fie pentru pros-

orizont
pecțiune comercialăi (mai
ling), fie pentru alt scop. 
Pentru 15 dolari poți avea 
lista a 84.000 americani ca
re anul trecut au cumpărat 
afrodisiace; „Dunhill Inter
national List Co." va vinde 
la preț curent 500.000 adre
se de tineri căsătoriți, spre 
a le oferi mărfurile de cir
cumstanță.

Pentru a satisface exigen
țele clientelei, asemenea bi
rouri nu se dau în lă
turi de la cele mai indiscrete 
anchete, vînînd cu ardoare 
informația confidențială și 
picantă. O singură firmă de 
acest fel dispune de 15.000 
detectivi care pentru 300 
de dolari îți procură dosa
rul de spitalizare al oricui, 
bat dacă urci suma, chiar 
fotografii compromițătoare 
ca acelea din dosarele 
„Known Sexual Deviats"!

INTERVINE SI TEHNICA'

Se pare că această destră
mare a vieții particulare și 
tratarea omului ca simplu 
obiect, cu acea „impersona
litate de anchetator" de. ca
re pomenește Pierre Henri 
Simon în cartea citată, 
cîștigă teren datorită tehni
cii.. Astfel, săptăimînalul 
„Die Zeii" din R.F.G. face 
caz de experimentarea u- 
nui foarte interesant... bi
belou electronic care, mon
tat discret în telefon, permi
te soților absenți să asculte 
muzica din camera conjuga
lă prin simpla compunere 
a numărului respectiv.

Situația pare a fi destul 
de gravă, de vreme ce, în 
legislația americană), s-a 
simțit nevoia stipulării că 
ascultarea clandestină e si
milară cu violarea domici
liului.

Cu toate acestea, micro
foanele ultrasensibile. ca- 
merele-văzătoare „Peeping 
Tom" sau ascultătoarele- 
ventuze se vînd în orice 
magazin, copiii cumpără ju- 
cării-spion spre a-și asculta 
părinții și colegii, iar într-o 
universitate studenții au în
cercat să compromită un 
profesor progresist prin în
registrări secrete, justificînd 
apoi actul că ei sînt, la 
rîndul lor, spionați prin 
microfoane ascunse în ca
merele din cămine.

Revista „Le Nouvel Obser
vateur" completează lista 
acestor „unelte de efracțiu- 
ne ale vieții intime" cu 
electro-encefalograful as
cuns în pălărie, ochelarii ce 
înregistrează emoțiile privi
rii, aparate de depistat... 
minciuna, atîția spioni teh
nici încă nebănuiți, dar a 
căror sinteză nu o poate da 
decît ordinatorul.

împotriva unui asemenea 
vaL nici instituțiile și nici 
indivizii nu sînt pregătiți 
să se apere Multi dintre 
noi consideră asemenea i- 
mixtiuni similare apariției 
în „presa de scandal" a 
unor fotografii compromi
țătoare. Dar dacă ediția re
vistei „France-Dimancne" 
poate fi confiscată, spre a 
apăra viața particulară a 
Brigittei Bardot și a lui 
Gunther Sachs, ce te faci 
cu ordinatorul înarmat cu 
fise abuzive ?

Nu aveți impresia că a- 
pare la orizont silueta a- 
devăratuhu tiran al imix
tiunii indiferent ce fel d - 
computer ar fi ?

Să nu uităm că, din 
punct de vedere tehnic, 
lucrul e foarte posibil. Și 
iată, mașina definind toate 
secretele noastre, combi- 
nîndu-le în orice fel pen
tru a extrage elemente 
noi; avînd fișate posibili
tățile. inhibițiile, viciile, 
preferințele, ea va ordo
na viitorul nostru pînă în 
clipa morțiu Și dacă în 
fata demodatului ancheta
tor—polițist individul se 
putea apăra ca de la om 
la om, ce va mai putea 
face în fața unui overall
computer glacial și obiec
tiv, fără defecte de me
morie, care îi va desface 
în părți componente tot ce 
crede a avea mai intim ?

Ți-ai cumpătat o cra
vată albastră, ai comandat 
langustă la restaurant și 
suferi de ulcer stomacal? 
E-n regulă. Se aprind cî- 
teva lămpi, ceva huruie 
în măruntaiele mașinii și 
verdictul sosește: va tre
bui să-ți cumperi cutare 
mașină și nu pe cealal
tă, va trebui să divorțezi 
și să locuiești în sud. De 
ce? Pentru că așa a no- 
tărît mega-ordinatorul și 
el știe de ce. Or, a ști 
înseamnă a putea, iar a 
putea înseamnă a acționa. 
Deci, executarea!

In cursul dezbaterilor 
prilejuite de „zilele pen
tru studiul informaticei în 

administrație", desfășura
te la Paris, cineva a ex
clamat :

„Atenție, ar fi de ajuns 
ca 10.000 operatori de 
computeri să declare gre
vă și ei vor fi stapînii 
tării"!

REP.
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diorama
„Programmazione dei calco- 
li alle calcolatrici elettro- 
niche per le soluzioni din 
una classe di sistemi poli- 
vibranti" e titlul lucrării 
datorate prof. Dimitrie Man
gel on de la Inst. Politehnic 
Iași și apărută de curînd 
sub egida Societății Naționa
le de știință, literatură și 
artă din Neapole. E vorba 
de adîncirea studiului pro
prietăților ecuațiilor polivi- 
brante introduse de către 
omul de știință ieșean și 
cunoscute sub denumirea de 
„ecuații Mangeron".

Lucrarea a fost elaborată 
în cursul anului 1968 pe 
cînd prof- D. Mangeron se 
afla în calitate de profe- 
sor-vizitator la universita
tea din Alberta (Canada).

+
Cu prilejul împlinirii a u- 

nui secol de la realizarea 
clasiticării periodice a ele
mentelor, marele chimist rus 
Dimitrie Mendeleev a fost 
comemorat în cadrul 
UNESCO. La solemnitate a 
participat și prof. Kondra
tiev, președintele Uniunii 
internaționale de chimie 
pură și aplicată.

In ziua de 31 martie 1969 
s-'a stins din viață, în mod 
neașteptat, profesorul doctor 
docent ILIE MATEI, membru 
corespondent al Academiei 
Repuolicii Socialiste România, 
om de știință de mare vaioa- 
re și formator a numeroase 
generații de chimiști și ingi
neri cnimiști.

Profesorul ILIE MATEI s-a 
născut la 8 mai 1895 în co
muna Cernicari din județul 
tiaiați. După absolvirea Li
ceului „Coure’anu- chn Binad 
în 1915, a urmat școala mi
litară din București, înnd apoi 
trimis pe tronc, uupa îazooi 
își începe studiile la Univer
sitatea uin iași, obținind li
cența în chimie, intre anii 
1929 — 1931 studiază chimia 
organică la Berlin, unde od- 
ține titlul de doctor.

Asistent, apoi șef de lu
crări (1934) și conferențiar 
(1937) la Universitatea din 
lași, este numit protesor de 
chimie organică (1941) la Fa
cultatea de chimie industria
lă de la Institutul politeh
nic din Iași, funcție pe 
care a onorat-o pînă La pen
sionare în 1965. Pentru meri
tele sale deosebite în cerce
tarea științifică, a fost ales 
în anul 1955 membru cores
pondent al Academiei Republi
cii Socialiste România și a 
condus, pînă la stingerea sa 
din viață, în calitate de di
rector adjunct. Institutul de 
chimie m’acromoleculară „Pe 
tru Poni*4.

Profesorul ILIE MATEI a 
fost un remarcabil organician, 
autor a 99 lucrări științifice, 
apreciate în țară și peste ho
tare.

Ca membru de partid, ILIE 
MATEI a militat eu • energie 
și competență pentru realiza
rea obiectivelor puse de Parti
dul Comunist Român în fața 
științei și învățământului su
perior românesc. Pentru acti
vitatea sa științifică și didac 
tică deosebită, a fost decorat 
în repetate rînduri.

Dispariția profesorului ILIE 
MATEI este -o grea pierdere 
pentru chimia românească si 
îndurerează profund oamenii 
de stiintă. cadrele didactice și 
studențimea din Tașt.

FILIALA IAȘI A
ACADEMIEI REPUBLICII 
SOCIALISTE ROMÂNIA 
INSTITUTUL 
POLITEHNIC IAȘI 
UNIVERSITATEA „AL. L 
CUZA“ IAȘI



profiluri

YASUNARI

KAWABATA
Yasunari Kawabata este cel dintîl romancier japonez că

ruia i-a fost decernat premiul Nobel.
Academia sue.deză, ctnd și-a declarat opțiunea, a făcut o 

remarcînd «măestria de povestitor* a scriitorului japonez, 
«particulara sensibilitate* cu care exprimă .esența însăși 
a spiritului japonez*. La aceste considerații s-au adăugat: 
.Kawabata a transpus la scară morală și socială o profundă 
cunoaștere a patrimoniului cultural, căruia i-a pus însem
nul artei sale j el contribuie, de asemenea, la stabilirea legă
turii spirituale între Orient și Occident*. Academia suedeză 
a manifestat un interes deosebit fată de trei dintre operele 
lui Kawabata : .Țara Zăpezii*, .Norul Păsărilor Albe* și 
.Kyoto*.

Care este, In rezumat, universul literar al lui Kawabata ? 
Comentariile scriitorilor și criticilor japonezi permit să ni-1 
apropiem: «Kawabata privește ceea ce descrie cu un ochi 
necruțător, marcă a orgolioasei sale solitutidini. Paralel, el 
recreează artistic lumea cu un lirism încîntător. Operele sale 
merg întotdeauna foarte departe în descoperirea pateticului 
subiacent întregii vieți umane*.

«El ne vorbește despre Japonia de altădată cu o sensibili
tate acută, oferă subtile sensuri estetice ; ceea ce dă impor
tantă operelor sale este dezvăluirea anqoasei Japoniei de 
astăzi*.

Autoritate în materie de literatură japoneză, Donald Keene, 
profesor la Universitatea Columbia din New York, își ex
primă astfel punctul său de vedere : «Cititorul care îndră
gește operele lui Kawabata este fermecat de tenta unică 
si culoarea pe care le oferă cel mai pur stil clasic japonez. 
Dar ceea ce trebuie, în același timp —- și mai mult —, să-l 
frapeze sînt temele operelor lui Kawabata. care poartă 
pecetea universalității*.

Profesorul E.G. Seidensticker de la Universitatea din Mi
chigan. care a tradus în limba enqleză cîteva romane ale 
lui Kawabata, («Țara Zăpezii*, „Norul Păsărilor Albe* și 
«Dansatoarea din Izu'). apreciind tehnica și stilul scriito
rului, remarcă: «Din punct de vedere tehnic, la Kawabata 
frapează un lucru: operele sale sînt private de ceea ce, 
pînă acum, fusese considerat principiul fundamental al ro
manului în literatura Europei Occidentale — edificiul meto
dic fundat pe trei elemente : expoziție — desfășurare — 
deznodămînt. Romanele sale sînt alcătuite, îndeobște, din di
verse episoade, de un boqat lirism, unite printr-un șuvoi 
de asociații riguros controlate. Pe scară largă, ele realizează 
rareori o gradație și un deznodămînt tranșant. Probabil, 
aceasta este o formă de literatură specific japoneză. Remar
căm un stil de o extremă simplitate ; Kawabata extraqe din 
fiecare cuvînt partea cea mai substanțială. Sensul și atmos
fera nu sînt transmise cititorului la modul explicit, ci impli
cit grație unui stil ce-și conturează obiectul, fără, însă,, a-1 
atinge. Apoi, Kawabata utilizează expresii tipic japoneze"...

Originea universului propriu lui Kawabata trebuie 
căutată în cea mai fragedă copilărie a scriitorului.

S-a născut la Osaka — oraș situat în partea de vest a 
Japoniei, al doilea după Tokio — în anul 1899. N-avea decît 
doi ani cînd tatăl său, fizician, se stinge din viată. Un an 
mai tîrziu își pierde, pe rînd, mama, iar apoi, cînd împli
nește șapte ani, bunica și unica soră. La vîrsta de cincispre
zece ani va purta doliu după bunicul său, căruia i-a fost 
elev. A văzut, deci, moartea abătîndu-se asupra familiei 
sale j unul după altul, părinții și rudele apropiate au dis
părut pe cînd el nu era decît un copil. A cunoscut din plin 
tristețea și sensibilitatea afectată a orfelinului în cursul 
anilor cînd a trebuit să se formeze pe sine însuși. Expe
riența, precum și efortul spiritual depus au dăruit un carac
ter particular operelor sale literare. Asemenea comentarii 
sînt revelatorii: «o atitudine de orgolioasă solitudine', «pri

vire necruțătoare purtată peste tot ce constituie obiectul 
descrierii sale" — ș.a.m.d. Kawabata scrie: ,S-ar putea ca 
sentimentele orfelinului să fie acelea care guvernează, 
din adîncuri, întreaga mea viată și operă*, lată, așadar, de 
ce toate personajele romanelor sale sînt umbrite de soli
tudine.

Se spune că atunci cînd Kawabata a decis să devină ro
mancier, se afla în anul al doilea al ciclului secundar. In 
preajma acestui moment, devine un cititor avid de literatură 
japoneză clasică. Mai tîrziu, amintind influenta pe care cla
sicii au exercitat-o asupră-i, Kawabata va scrie: „In copi
lăria mea, am citit «Genji Monogatari' și „Makurano-Soshi*. 
Ori de cite ori puteam șă-mi procur vreo operă clasică, o 
citeam. Natural, n-o înțelegeam, dar am avut, totuși, de 
învățat din sonurile cuvintelor și din melodia frazelor. Cînd le 
citeam cu voce înaltă, pătrundeam deîndată în lumea pate
tică a adolescentei. Evocînd aceste zile, am impresia că 
această deprindere a influențat puternic stilul scrierilor mele. 
Port totdeauna în inimă melodia cîntecelor clasice care mi-au 
alinat tinerețea, fie cînd scriu romane, fie altădată. Eu nu 
pot trăda aceste cîntece*.

Vederea de ansamblu asupra acestui stil atît de caracte
ristic ■— acela al capodoperelor sale — ne-am format-o dintr-un 
jurnal început după moartea bunicului (publicat mai tîrziu. 
cînd avea douăzeci și cinci de ani, sub titlul „Jurnalul unui 
băiat de șaisprezece ani*) ; este, virtual, prima sa operă.

După ce încheie prima parte a ciclului secundar la Osaka, 
Kawabata se îndreaptă spre Tokio, unde urmează partea a 
doua a cursului secundar, apoi Universitatea din Tokio. In 
1924, la vîrsta de douăzeci și cinci de ani, devine licențiatul 
secției de literatură japoneză. In această perioadă, el răspun
de de rubrica de critică literară a importantului cotidian «Jiji 
Shimpo*. Kawabata va atrage atenția criticii, care întrezărește 
în el scriitorul de talent

In 1926 — avea douăzeci și șapte de ani — apare «Dansa
toarea din Izu*, operă reprezentativă pentru debutul său. E 
povestea emoționantă a unui tainic sentiment de dragoste: 
un licean, în ultima clasă de curs, plimbîndu-se prin stațiu
nile din peninsula Izu, întîlnește o tînără 'dansatoare care 
călătorește din oraș în oraș. Tînărul singuratic, dornic de 
afecțiune, este cucerit de bunăvoința și tandrețea dansatoarei. 
Această, istorie, de un bogat lirism, ilustrează finețea cu care 
Kawabata știe să conducă un conflict psihologic. Este una 
dintre operele literare pe care tinerii japonezi nu uită s-o 
citească măcar o singură dată.

«Dansatoarei din Izu* îi urmează o serie întreagă de opere: 
„Cîntece lirice*, .Valsul florilor* și .Păsări și animale*. Aces
te „vagabondaje literare* culminează, în sfîrșit, cu „Țara Ză
pezii' (scrisă între 1935 și 1936 și apărută, în ediție defini
tivă, în 1947.)

„Țara Zăpezii* descrie relațiile romantice ale lui Shimamura 
cu gheișa Komako și cu Ydko. Shimamura e orășean căsăto
rit, cu o viată solitară. Frumusețea lui Komako, care se va 
dedica lui Shimamura, conștientă de dragostea sa, precum și 
subtilele relații psihologice specific japoneze ale celor două 
femei sînt magnific descrise. Un ochi lucid privește totul de 
departe, cu un ascuțit simt al frumosului.

Ca în aproape toate operele lui Kawabata. nici aici ac
centul nu cade pe intrigă, ci pe un volum de emoții este
tice care, acumulate. înfrumusețează fiecare capitol. Desti
nul personajelor n-are cîtuși de puțin importantă. Progre- 
sînd în lectură, cititorului i se relevă descrieri de o frumu
sețe copleșitoare.

După război. Kawabata declara: .Pe viitor, nu voi mai 
vorbi decît despre durerea și frumusețea Japoniei. Voi trăi 
în munți. lingă ape. acolo unde îmi e sufletul*. Respectind 
această promisiune, va crea o serie de opere remarcabile.

In „Norul Păsărilor Albe* (apărută între 1949 și 1951), von. 
regăsi realitatea unei lumi de o imoralitate rareori întîl- 
nită. Este vorba despre relațiile atît ale tatălui cit și ale 
fiului cu aceeași femeie, în vreme ce mama și fiica iubesc 
pe unul și același bărbat Totuși, universul acestui roman 
nu este acela al senzualității ; estetismul transcends și face 
să nască o lume himerică, o lume de esență fragilă și in
certă, de vreme ce e fondată pe imoralitate ; de aici — 
frumusețea sa particulară. Această operă a fost premiată 
de Academ’a de Arte în 1951.

In „Norul Păsărilor Albe*, în „Țara Zăpezii*, precum șitn 
majoritatea operelor lui Kawabata, regăsim personaje ase
mănătoare. Un însingurat caută dragostea, temîndu-se s-o 
împlinească; el întîlnește o femeie care-i împărtășește iubi
rea, dar aceasta pare atît de impalpabilă, încît cititorul o 
simte îndepărtîndu-se tot mai mult de real.

In acest șuvoi de sentimente incerte, se întîlnesc totuși 
momente în care cititorul, frapat, are revelația iubirii ab
solute.

După „Norul Păsărilor Albe*, Kawabata publică „Sunetul 
unui Munte* ,(1949—1954). In acest roman e cuprinsă trage
dia unei familii din Kamakura, (sud-vest de Tokio). Nucleul 
romanului e constituit de cuplul bătrînul — care merge zil
nic să lucreze la Tokio — și soția lui. Băiatul, împreună 
cu sotîa. precum și fiica lor, care și-a părăsit soțul pentru 
a se reîntoarce cu copilul la părinți, toți locuiesc sub ace
lași acoperiș. Intre „Norul Păsărilor Albe*, „Țara Zăpezii* și 
romanul .Sunetul unui Munte*, există deosebiri nete : aces
ta din urmă încearcă să „copieze* viața rea’ă, moravurile 
si obiceiurile societății japoneze de după război, restituin- 
du-ne, în pagini dense, viata cotidiană. Kawabata a mărtu
risit că după război nu va mai vorbi decît despre .venera
bila durere a Japoniei' ; aici, nenumăratele sentimente nu
trite de personaje, conversațiile acestora, simpla lor des
criere permit autorului să dea glas urii sale ascunse.

In 1960, la șaizeci de ani, Kawabata publică „Frumoasa 
adormită*. Tehnica de avangardă, tema, au făcut din această 
carte subiectul de conversație al cercurilor literare. Ih anul 
următor, publică romanul „Kyoto*, unde se fac vizibile le- 
aăturile romancierului cu tot ceea ce tine de frumusețea 
Antichității japoneze.

-Kyoto* este istoria fermecătoarelor surori gemene care, 
despărțite îndată după naștere și duse departe una de 
cealaltă, nu se întîlnesc decît rareori în drumurile lor. Des
tinul celor două surori însingurate se confundă, îfn final, cu 
tot ceea ce face hazardul si solitudinea existentei umane 
însăsi. Locurile evocînd istoria, moravurile și datinile, pito
rescul marilor sărbători anuale servesc drept cadru prezen
tei femeilor, care primesc și împrumută, la rîndul lor, fru
musețe străvechii capitale.

In romanele lui Kawabata, anumite cuvinte revin obsesiv: 
Kyoto, Kamakura, chanoyo (ceremonia ceaiului), orașe ale 
apelor gheișa (geisha), kimono; ele „reactualizează* aspecte 
tradiționale japoneze; efectiv, acestea formează ades gros- 
planul operelor sale, în care se vorbește despre tară, despre 
datini și credințe. ,

Susținut de o tehnică înrădăcinată în literatura tradițio
nală niponă, atît de bine reprezentată de „Genji Monoga
tari* și „Haiku" (scurte poeme de 17 silabe), stilul său 
evidențiază frumusețea nuanțat particulară a limbii japo
neze. Opera lui Kawabata este considerată drept cea mai 
tipic japoneză din întreaga literatură niponă contemporană.

(După „Nouvelles du Japon")

S-A STINS VIAȚA *
FALNICEI VENEȚII?1111
(urmare din numărul trecut)

In luna februarie a anului 
acesta, au apărut nenumărate 
articole, reportaje și anchete 
despre Veneția, mai ales în 
presa Italiană și franceză: 
.Confere della sera*. ,A- 
vanti", .TUnită*, «La Stampa', 
«Le Monde", in săptămînaiele 
.Vie nuove* și «L'express*.

Să ne amintim: cu prilejul 
celei de a doua opriri la Ve
neția, in 1790, Goethe îi scria 
lui Herder că orașul a deve
nit „intoleranter gegen das 
Sauleben diser Nation", că 
lagunele sînt o băltoacă 
de broaște, iar San Marco se 
scufundă în noroi.

In epoca romană. actuala 
laQună venețiană era uscat 
străbătut de fluviul Brenta. 
al cărui curs urma actualele 
meandre ale lui Canal Gran
de. De atunci însă, marea și 
uscatul au fost permanent în 
luptă, în favoarea sporirii 
necontenite a împărăției lui 
Neptun. Acum aproape o mie 
de ani, la cîțiva kilometri la 
sud de Vene/ia, a dispărut, 
sub apele lagunei Comacchio, 
orașul greco-etrusc Spina. Ve
neția se află și ea de secole 
în luptă cu marea. De trei 
ani insă, apele Adriaticei au 
devenit tot mai aprige. Pe la 
mijlocul lunii noiembrie, ma
rea invadează orașul.

i — «Un timp — a arătat prof. 
Pietro I.eonardi, directorul 
Institutului geoloqic al Uni
versității din Ferrara și pre
ședintele Comitetului pentru 
salvarea Veneției, la Conare- 
sul celor 300 de geologi care 
s-au adunat la 8 februarie 
Ia Verona — fenomenul creș
terii apelor a constituit pen
tru turiști o pitorească rari
tate. Venețienii au fost mai 
puțin entuziasmați, dar nu 
s-au înqrijorat. Acum însă 
sînt alarmați*.

Lucrurile nu sînt deloc sim
ple. In mod normal, datorită 
topirii calotei de gheată po
lare, în fiecare secol apele 
Adriaticei cresc cu 12 centi
metri, și în același timp, din 
cauza mișcărilor tectonice, 
solul Veneției se scufundă cu 
13 centimetri. Asta înseamnă 
<» creștere totală a nivelului 
apelor, in mod normal, cu 
25 centimetri pe secol. Iar 
dacă se are în vedere că în 
prezent pavajul piefii San 
Marco se găsește la 73 centi
metri deasupra nivelului mă
rii, s-ar putea pronostica o 
existentă de încă trei secole 
a cetății dogilor. In realitate 
insă, ritmul de scufundare e 
mult mai accentuat, datorită

forajelor la mare adînclme 
pentru prospectări de petrol 
și gaz metan din Adriatica, 
precum și din cauza multor 
alfi factori, printre care și fo
losirea apelor lagunei în sco- _4. 
puri industriale, la Mestre si 
Marghera.

Alături de venețieni și nu
meroși al fi italieni, persona
lități marcante din toată lu
mea s-au pronunțat pentru 
luarea celor mai grabnice mă
suri In vederea salvării ora- 
șuiui-muzeu. Dar aceasta l-a 
mulțumit prea puțin pe vene
ticul : „Cetatea dogilor nu 
este un muzeu — au replicai 
el —, ci un oraș care vrea 
să trăiască".

Rezultatul ? Se discută des
pre construirea unui metrou 
aerian care să lege Veneția 
cu Padova și Treviso^ cu 
marile Întreprinderi de la 
Marghera, se prevede dezvol
tarea rețelei de autostrăzi și 
a celei acvatice, pînă la 
Triest și Friuli.

In același timp, orașul s-a 
îmbogățit cu noi edificii. Pe 
lingă construcțiile lui Le 
Corbusier șl F. L. W right, se 
'lestășoară în prezent o sus
ținută activitate pentru reali
zarea proiectului dăruit Ve
neției luna trecută de Louis 
Kahn. Noii construcții, ce ar 
urma să se înalțe deasupra 
actualei Grădini Publice (spa
țiul cel mai puțin folosit din 
Veneția), marele arhitect a- 
merican i-a dat denumirea de 
.Palatul Congreselor* — după 
scopul ei: de a găzdui Bie
nala, de a fi locul de întîl- 
nire a celor mai iluștri artiști 
de pretutindeni.

Ce concluzie se poate traqe 
despre Veneția ? Orice vizita
tor se convinge nu numai că 
nu i s-a stins viata falnică 
din trecut, ci și că strălucirea 
ei sporește necontenit. Și stînd 
de vorbă ca venețienii — oa
meni entuziaști. muncitori, 
chibzuit!, răbdători si veșnic 
animați de inițiative — te 
desparți de orașul dogilor cu 
ferma convingere că Veneția 
merită admirată nu numai 
pentru măreția construcțiilor 
și neprețuitele-l comori de ar
tă, ci șl pentru felul cum a 
știut să supraviețuiască seco
lelor, prilejuind celor ce o 
vizitează o instructivă și nea
semuită întîlnire cu arhitec
tura din ultimele 11 veacuri, 
cu sculpturi șl picturi ilus- 
trind 2.300 de ani de artă 
europeană.

'Traian Țanea
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