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S-au exprimat, în ultima vreme 
In repetate rinduri, nemulțumiri 
îndreptățite privind puținătatea 
preocupărilor teoretice în critica 
de teatru, contribuțiile minime 
în teatrologie. Și mai nesatisîă* 
cătoare e situația în sociologia 
teatrului. Disciplină limitrofă, la 
granița între sociologia culturii 
și teatrologie, socio’og'a teatru
lui a beneficiat, pînă acum, la 
noi în țară, doar în mod întîm- 
plător și adiacent de atenția so
ciologilor și a teoreticienilor 
de teatru. Situația este cu atît 
mai paradoxală cu cît, la mo
dul empiric, preocupări pri
vind sociologia teatrului au in
teresat, întotdeauna și, cum 
vom vedea, prin firea lucrurilor, 
pe oamenii de teatru. Exemple, 
în această direcție, se pot da 
destule ; cel mai elocvent este 
acela al relațiilor cu publicul, 
interes determinat de o fina
litate practică : aceea a atrage
rii publicului în sălile de tea

tru. Dar, in nu mai mică măsu
ră, interesează sociologia tea
trului, actuala primen re a spec
tacolului. in cadrul teatrului de 
avantgardă. al teatrului experi
mental. Repertoriul raportul in
tre dramaturgia rmânească con
temporană și repertoriul clasic, 
universal, poate suscita, de a- 
semenea, observații privind so
ciologia teatrului. In sîîrșit, dar 
mai de grabă, pe primul loc, 
dată fiind funcția de educație 
artistică și cetățenească a tea
trului, politica culturală care 
se duce prin mijlocirea acestei 
instituții prilejuiește cercetări 
de sociologia teatrului.

Că asemenea cercetări sînt 
nu numai utile, ci și necesare o 
dovedește însăși structura artei 
teatrului. Intre toate artele, tea
trul este arta cea mai impregna
tă de motivație socială. El poa
te fi comparat astfel cu un seis
mograf sensibil care înregis

trează. cn o deosebită recepti
vitate, seismele vieții sociale. I 
.Actorii sînt — spunea încă \ 
Shakespeare — cronica pe scurt j 
a vremii lor*. (Hamlet. II. 2). j 
.Forma conflictnlui tragic — 
scrie Georg Lukacs — este n- ; 
na din manifestările necesare , 
ale vieții sociale însăși*. (Spe- : 
cificul literaturii si al esteticu- 
lui, EJ-U. 1969, p. 287). Tea
trul este astfel o manifestare 
tipic socială, iar scena pe care 
se desiășoară acțiunea unei pie- ■' 
se de teatru este o societate : 
„in nuce*. Jean Duvignaud ob- 
servă astfel că .-.reprezentația ; 
de teatru pune în mișcare ere- I 
dințe și pasiuni de care este ani. | 
mată viața grupurilor și a_ so- > 
cietății. Arta atinge aici un ni
vel de generalitate care trece ' t

Traian Liviu Biraescu
(Continuare în pag. 4-a)

«ser să vorbești și să serti despre aur, acest metal 
t ■«•.*=£•. si. fa aceiași timp, zeificat, a cărui strălucire, ia 
tezk TorbcadL se datorează poate singeiui omenesc cu 
care a Sos* seccamait scăldat, metal care a pus in miș
care cete zzai ascesc pe: cm ale spiritului omenesc și 
rare a iaat, Modali. • tapartaal* forță motrice în dez- 

șactetMI oBame. Na tatiapUtor poeții au scris 
P*T— r.-L.cx*» desore acea» mirific metal galben, care, 
tacă âa eeie sac vechi tzmpwi. a exercitat o puternică 
lesc-at-e tssri sccntaM aawm Biblia spune, de pildă, 
d vecîal evreu ciad a-ae tadoit de dumnezeul lor, s-au 
yaaleraat ta lata vstetatai de aar. De asemenea, în poe- 
aaeie homerice, aarai ease proslăvit ca o materie de mare 
preț. St aceesra w-s. pixă tn secolul al VII-«ea î.e.n., sin
gura taacbe a acrs _i era aceea a uaui metal prețios prin
tre ceietaBe metale prețioase, dta care se confecționau po
doabe. De-»-.e spre anul tP8 Leau, aurul începe să cu
noască na noa sz co\ Ușilor roi, acela de monedă. Ori
cum. din toate timporile^ aurul — uaui din cele mai vechi 
metale cunoscute de către oa — a personificat bogăția 
socială abstractă sl puterea ia societate. Cine poseda aur, 
poseda boqă’je și petere.

La tatrebarea deci societatea umană ar fi putut să a- 
jurgâ fără aur pe taalleie culmi ale civilizației, pe care 
M afli ta preceM. răspunsul nostru este un categoric: nu. 
Dar. dacă aurul a coutnbutt neîndoielnic la dezvoltarea 
iocteicr de producție și la ridicarea nivelului de civiliza
ție al amor țări, lucrcriie stau tocmai invers în ce pri
vește alte popoare, pentru care prezența aurului în solul 
kr a last o adevărată nenorocire, aducîndu-le uneori piei- 
rea.

Nu ne propunem să intrăm în prea multe detalii isto
rice. Vrem insă să punem, din capul locului, o întrebare: 
se cer.:urează, cumva, în lumea contemporană, o tendință 
de diminuare a roiului aurului în economie ? Ne oferă 
oare perspectiva istorică vreo posibilitate reală de a-I uti
liza, alături de celelalte metale ordinare, spre exemplu, la 
potcovitul boilor (cum se exprima cineva ?). Categoric, nu. 
însăși realitatea de toate zilele confirmă din plin faptul că 
aurul continuă să joace un mare rol în economia mon
dială contemporană, atît pentru reglementarea lichidită
ților internaționale, cît și în scopuri industriale.

După cum se știe, lumea capitalistă contemporană este 
puternic zguduită de criza sistemului monetar internațio
nal, care se manifestă prin crize ale monedelor țărilor 
capitaliste (criza dolarului, a lirei sterline, a francului 
francez etc.). Și, fără îndoială, nu pot fi bine înțelese 
problemele sistemului monetar Internațional, ale crizei va
lutare, ale lichidităților internaționale, ale perspectivelor 
schimbului internațional, problemele de această natură ale 
diverselor doctrine economice, fără înțelegerea rolului au
rului în economia mondială.

Aurul a fost și continuă să rămînă și în zilele noastre, 
un metal prețios, rar. După unele statistici, față de 7.800 
tone argint, se extrag anual 1.600 tone aur. Stocul de aur 
al lumii capitaliste este evaluat la 50.000 tone, cantitate 
care ar putea încăpea foarte bine într-o sală dc 25 m. 
lungime, 10 m. lățime și 10 m. înălțime. In general, re
zervele de aur cunoscute sînt evaluate la 100.000 tone, 
adică la de două ori stocul existent.

Principalele țări producăoare de aur sînt: Africa de 
sud, U.R.S.S. și Canada. După unele statistici occidentale, 
producția de aur, a fost, în anul 1965, următoarea : Eu
ropa Occidentală — 10,9 tone, Canada 112,2 tone, S.U.A. 
— 45,1 lone, America de Sud — 26 tone, America Centra
lă — 6,5 tone, Asia — 30,8 tone, Africa de Sud — 905,5 
tone, Ghana — 23,4 tone, etc.

De notat faptul că, spre deosebire de alte metale, a 
căror rezervă se epuizează lent, zăcămintele aurifere se 
epuizează foarte repede. La aceasta mai trebuie adăugat 
că unele mine, chiar și din Africa de Sud, sînt abando
nate ca fiind nerentablie. E drept, mai există o însem
nată rezervă dc aur pentru viitor, dar exploatarea ei este 
deocamdată, de asemenea, nerentabilă. Această rezervă o 
constituie aurul din apele mărilor și oceanelor, aur care, 
după calculele lui M. L. de Launay, s-ar ridica la nu 
mai puțin de 335 milioane tone. Alți specialiști consideră 
aceaslă apreciere drept exagerată, după ei, rezervele din 
apele mărilor și oceanelor fiind de o sută de ori mai 
mici ca cele indicate de Launay.

Conf. dr. M. Todosia
(Continuare în pag. 12-a)
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MOȘTENIREA LUI

GAR ABET 
IBRĂILEANU

„ZILELE EMINESCU" -
Intre 13 și 15 iunie se vor 

desfășura în județul Botoșani 
„Zilele Eminescu“. In pro
gram : o sesiune de comuni
cări științifice, un concurs de 
interpretare a poeziei emines
ciene. snectacole. expoziții, 
pelerinaje, recitaluri.

Prilejuit de împlinirea a 80 
de ani de la moartea lui Mi
hai Eminescu, interesantul 
CONCURS DE INTERPRETA
RE A POEZIEI LUI EMINES
CU îsi nropune. între altele, 
să continue tradiția interpre
tativă a operei eminesciene, să 
contribuie la dezvoltarea ar
tei recitative în mișcarea ar
tistică de amatori și la dez
voltarea interesului publicului 
pentru spectacolele de poe
zie. Pot participa 1—3 recita
tori din fiecare județ al țării; 
ei vor trebui să prezinte pu
blicului două poezii din opera 
eminesciană. Juriul. comous 
din regizori, scriitori, activiști 
culturali, va acorda următoa
rele premii : premiul Comite
tului de stat pentru cultură 
și artă, în valoare de 2.000 lei; 
premiul Comitetului pentru 
cultură și artă al județului 
Botoșani, în valoare de 1.500 
lei, premiul ziarului ..Clopo
tul-, în valoare de 1.500 lei. 
premiul Consiliului județean al 
sindicatelor (1.500 lei): prem ul 
municipiului Botoșani (1.500 
lei); premiul Comitetului ju
dețean U.T.C. (1.500 lei) — pre
cum șl alte numeroase premii 
și mențiuni. înscrierile la con
curs vor fi trimise pe adre
sa Comitetului județean pen
tru cultură și artă Botoșani 
pînă la data de 30 mai 1969.

Garabet Ibrăileanu a fost, pînă acum cîțfva ani, 
foarte la modă. In acea perioadă, cind unii și-au 
descoperit peste noapte vocația de critici literari și 
chemarea de a face lumină in cultura românească, 
Garabet Ibrăileanu a fost imediat etichetat ca fidel 
continuator al Iui Dobrogeanu Gherea, opus meca
nic Iui Maiorescu, mai tirziu lui Lovinescu și alto
ra, s-a găsit in el un puternic argument de imprăș- 
tiere a norilor tuturor „ismelor", din Întreaga sa 
moștenire au fost evidențiate cu predilecție artico
lele cu caracter strict politic sau de sociologie a 
literaturii (și acestea neînțelese in esența lor din 
pricina acelei optici deformatoare), intr-un cuvint, 
alături de Gherea, a fost declarat criticul de la 
care trebuie să plecăm ptnă și in construcția fra
zelor. Astfel, această personalitate de seamă a cul
turii noastre a intrat, in perioada respectivă, in
tr-o intensă circulație, dar sărăcită complet de ade
vărata ei valoare, făctndu-i-se o nedreptate. Nu
meroase articole și „studii" au concurat la această 
situație, cel mai edificator fiind „Moștenirea lui 
G. Ibrăileanu" a Iui S. Bratu. Recitindu-le nu mi se 
pare de loc paradoxal faptul că aceste „studii" au 
creat, mai tirziu, cind au fost „descoperițl" Maio
rescu, Lovinescu etc. o anumită opinie de minima
lizare și respingere a moștenirii lui Garabet Ibrăi
leanu. Tot mai rar numele său este pomenit acum 
in presa de specialitate, cu greu poți descoperi o 
referire Ia el in articolele criticilor (mai ales din 
generația tinără). Moștenirea lui Garabet Ibrăileanu 
pusă in circulație așa cum a fost pusă atunci s-a 
„devalorizat1, după cum s-au devalorizat în critica lite
rară o serie de noțiuni, cum ar fi realismul. Acceptată 
superficial, analizată de improvizați și, nu o dată, mis
tificată, moștenirea lui Garabet Ibrăileanu este oco
lită pe nedrept de criticii cei mai înzestrați. Cu toate 
oscilațiile sale, intre critica literară autentică și cea 
sociologizantă, cu toate erorile sale de moment, 
Garabet Ibrăileanu, cred, merită o mai mare aten
ție.

Oare nu este momentul să ne gîndim la reedita
rea lui completă, la publicarea vastei lui corespon
dente care Încă n-a fost cercetată in întregime șl 
Ia o monografie de sinteză care, intr-adevăr, să ne 
redea ceea ce este valoare din moștenirea aceluia 
care a fost „spiritus rector" nu numai al „Vieții 
românești*, ci și al literaturii noastre o bună bu
cată de vreme ? Punind o astfel de întrebare, mă 
gîndesc la faptul, paradoxal, că și la Iași, sau de 
criticii formați în acest spirit, Garabet Ibrăileanu 
este acum, ocolit.

Cred că este timpul, și Garabet Ibrăileanu merită 
acest act de prețuire, să repunem în circulație ceea 
ce este valoare în opera sa. Altfel, ne-am afla pe 
aceeași poziție, extremistă, a acelora care au Încer
cat să alunge din cultura noastră atitea nume pres
tigioase. Fiindcă moștenirea lui Garabet Ibrăileanu 
nu poate fi estompată de cea a lui Lovinescu, să 
zicem, ci se întregesc reciproc, se încadrează orga
nic in cultura românească.

Corneliu Ștefanache

UN EVENIMENT
De mai multă vreme, tine

rii cercetători — istorici, cri
tici, critici literari, filologi — 
care au avut ocazia, pe di
ferite planuri de preocupări, 
să abordeze lucrările profeso
rului Alexandru Ellan, și-’au 
exprimat dorința de a le ve
dea reunite într-un volum șl 
devenite accesibile noilor ge
nerații în formație. După cum 
aflăm dintr-o notă apărută în 
„Contemporanul" de vineri 21 
martie, Editura pentru litera
tură vine acum în în- 
tîmpinarea acestei dorințe, 
adunînd, într-un volum, (inti
tulat „istorie și cultură"), tot 
ceea ce — de acord cu auto
rul, căruia îi aparține îngri
jirea ediției — a considerat că 
prezintă interes atît sub ra
portul metodei cît și al va
lorii științifice intrinsece.

Acest volum, în care citito
rul va avea la dispoziție o- 
pera reprezentativă a unui 
savant român de reputație in
ternațională, aflat în plină ac
tivitate științifică, va desco
peri totodată profilul încă pu
țin cunoscut — de alții chiar 
nebănuit — al unui distins om 
de cultură, al unui spirit mul
tilateral, care și-a marcat pre
zența cu autoritate în dome
nii variate. Fiindcă cel ce a 
supus unor analize magistrale 
probleme complexe ale relații
lor româno-bizantine și ro- 
mâno-neogrecești pe plan is
toric și cultural, este în a- 
celași timp autorul unor e- 
minente studii eminesciene; 
iar autorul celei mai serioa
se istorii a epigrafiei româ
nești medievale a înnoit i- 
maginea celui m’ai mare 
poet român al epocii vechi— 
Dosoftei. Cît privește contri
buțiile sale la analiza gîn
dirii istorice a lui N. Iorga. 
ele sînt printre cele mai se
rioase din imensa bibliogra
fie (vreo 20.000 de titluri) 
suscitată de marele savant.

Aminteam de îndoita va
loare — metodică și științifi
că — a operei profesorului

PĂDURE...
Cu nostalgia Deltei, plasăm in apartamentele noastre 

acvarii peste acvarii. Cu nostalgia morilor drumeții, luăm au
tobuzul X pină la cutare motel, sorbim berea de rigoare și, 
ultra-satisfăcuți, ne întoarcem la domicilii, convinși c-am făcut 
turism. Amintindu-ne de Sadoveanu, de cărările neștiute ce se 
deschid tainic, pentru a se închide iarăși, pecetluind lumea 
de stuf și apă a Deltei, plantăm în acvarii Elodeea cana
densis, Cabomba aquatica, Sagittaria sagittifolia, Vallisneria 
spiralis și pîndim ieșirea vreunui botișor de „xifo" ori „guppi*. 
crezîndu-ne în lotcă, la pescuit de sturioni. Cu gîndul la Hogaș, 
ne interesăm la O.N.T. dacă programul excursiei la Piatra Neamț 
are incluse toate serviciile, dacă dejunul se va servi în ccmeră 
și dacă, seara, e deschis barul de la „Ceahlău”, etajul XII. Și 
cînd barmanul înfiripă, din clinchet de pahare și lingurițe, 
sonorități de xilofon, ne închipuim că sîntem sub vîrful Pa- 
naghia și-auzim cum sună sticla crenguțelor de jnepeni în
ghețați izbind stînca bocnă. Riscăm cite o ieșire la 20 de 
km. de loși, la acea pitorească stînă (închisă I), spre a avea 
surpriza, exact cînd am crezut c-am întîlnit pădurea, adevărata 
pădure, să constatăm, pe trunchiul stejarului ce ni se părea 
m'rsterios și falnic și tulburător, existența unei Decizii a Con
siliului popular județean, prinsă zdravăn în cuie : „SE IN
TERZICE..." etc. etc.

Din totdeauna, moldovenii au iubit drumeția.
Oare să fi uitat a hălădui pe creste și văi, urmînd albia 

zimțată a pîraielor și culegind rouă din potire de podbal ?
„Da — zic unii — excursiile sînt la Indemîna oricui, dar 

s-au mistuit peisajele de altădată. Pisicuța se numește FIAT 
1800 sau DACIA sau RENAULT 16, „Pădurea de argint de 
la Văratec* este îngrădită („Trecerea strict oprită I"), ca

bana llișești îți oferă, în loc de urdă, pepsi-cola, la Putna 
trunchiurile brazilor au fost văruite, probabil spre „a se 
înscrie mai bine în peisajul înconjurător", în Șiret n-a mai 
rămas coadă de pește. în grădina lui Alecsandri s-a instalat, 
cu drepturi depline, un grătar special (n.n. : toate grătarele 
din România sînt speciale ; doamne, cum o fi arâtînd un gră
tar obișnuit, un grătar nespecial ?) și la Agapia, în loc de 
caval și fluier, auzi vocea lui Tom Jones țișnind dintr-un 
magnetofon rătăcit între arhondaric și trapeză...".

Ei și?
Sint sute de locuri neștiute și neumblate, la șapte pași 

de noi. Uluitoare-s hectarele de lăcrămioare din pădurea Do- 
brovățului. înfiorate de salturile de vată ale căprioarelor sînt 
pădurile Bîrnovei. Și poate cea mai perfectă copie la scară 
a Deltei se află în bălțile Jijiei și Prutului. Cu ceva efort, 
aceste tărimuri de legendă ne-ar fi mai la îndemînă. Adică : 
un loc de înnoptat la Bîrnova, un autobuz rătăcit anume în 
pădurea Poieni ori Dobrovăț, un punct de închiriat bărci la 
Vlădeni ori Probota.

Vi se pare prea mult ?
Și, cu timpul, poate vom ajunge să citim și asemenea 

invitații la excursie : „DRUMEȚIE IN MUNȚI. DIRECȚIA : UN
DEVA SPRE CRESTE. SERVICII : FOȘNET DE CETINA, ȚÎRlIT DE 
GREIERI, CLIPOCIT DE APE, PLUS TRANSPORTUL PINA-N INI
MA CODRULUI. ATENȚIUNE: POTECI NEMARCATE, STiNE 
FĂRĂ MENIU FIX, IZVOARE GARANTAT FĂRĂ CLOR Șl PĂ
DURE, PĂDURE, PĂDURE...".

Dar, mă tem că mai degrabă voi fi invitat la o drumeție 
în Lună.

M. R. I.

Admirația, 
statornică 

de 
fără 

unui i- 
ideal care 
mare tra- 
Maiorescu. 
Caragiale. 

chinuițl de 
conti- 

domeniul stu- 
Dlmitrle 
Constan-

Elian. Despre autor, regre
tatul Jaques Byck spunea, 
cîndva, că ,,a introdus spiri
tul matematic în cercetări
le istorice", și într-adevăr, 'a- 
ceastă formulă norocoasă de
finește pathosul preciziei e- 
xemplare, al logicii de fier, 
al lucidității ce-și interzice 
orice speculație nefundamen
tată, și al unei probități in
telectuale fără fisuri, pathos 
ce străbate de la un ca
păt te altul o activitate știin
țifică pilduitoare. * J*"“* 
am zice pasiunea 
cu care s-a apropiat 
geniul eminescian este 
îndoială sublimarea 
deal propriu, un 
se înscrie într-o 
di ție, creată de 
de Eminescu.
Creangă, acești 
demonul desăvârșirii, 
nuată apoi în 
diilor istorice de 
Onciul. Ion Bogdan, 
tin Giurescu, Vasile Pârvan 
și Demostene Russo. Tinerii 
care, azi. vor să învețe cum 
se abordează o problemă, 
cum se duce o anchetă știin
țifică. cum se adună șl se 
discută datele pro șl contra, 
și mai ales cum se depis
tează și se înlătură lanțuri 
de erori consacrate 
cerea dlntr-o carte 
au în opera prof. Ellan un 
adevărat manual, prețios în 
tre toate prin faptul că nu 

‘ e- 

P”in tre- 
într-alta.

prețios în

retete ci oferă 
concret.
pune accentul 
metodică

nu

prescrie 
xemplul

Dar a 
valoarea 
ră a onerei. 
a-1 neglija valoarea 
formativă, științifică, 
nîndu-i maculatura 
vidă de rezultate clare, com
pilația vană si vanitoasă. Al. 
Elian a promovat totdeauna 
pasiune pentru cercetarea e- 
xactă, care știe cu precizie 
datele unei probleme.

pe
exemnla- 
înseamnă 

ei in- 
Renug- 
Inutilă,

DAN ZAMFIRESCU

SATYRICON

ROMULUS VULPESCU 
par lui-meme

— Spiritul dumneavoastră a 
fecundat varii domenii : poe
zia. proza, teatrul. Sînteți un 
romantic „refulat-.

— „Mimam romantic o pos
tură".

— Azi nu mai mimați ?
— ..Ce sens m^i are azi 

cu vin tul «curte» ?“
— Așa e. nu mal are. Șl 

atunci. . . ?
— „Să ne Iubim cît sîn- 

tem încă maturi".
— Să ne. Dar, dacă-mi per

miteți să vă nun o între
bare indiscretă : în prima 
tinerele ce preocupări aveați?

— „îmbrățișam spre ziuă, 
pe cîte-un pat îngust, femei 
adolescente dar mature te 
bust.

— Dar acum ?
— „înnegrim sinonim, în

negrim mii de topuri de file 
curate".

— E... un progres... In fine, 
o întrebare foarte grea. Ce 
credeți despre dumneavoas
tră, cine sînteți ?

— „Un bărbos sceptic, a- 
șadar dezabuzat, un iei de 
nobil plebeu. N-’am voce. 
N-am talent. Știu foarte bine 
singur toate astea. Cînt și 
mai fals. Scriu versuri mai 
inepte".

— Sintetic, deci...?
— „Sunt cenușăreasă, făt- 

frumos, babă-cloanță și zmeu"
— Cu un singur cuvînt ?
— Vulpescu.
BIBLIOGRAFIE : „Poezii",

EPL, 1965.
G. PRUTEANU

RADIO IAȘL
programul emisiunilor
5-11 MAI 1969

LUNI, 5 MAI

Ediția de dimineață
5.30; BULETIN DE ȘTIRI. 

5.40 : Cîntece și jocuri populare 
românești. 6,00 : CRONICA A- 
GRARĂ. 6.10: Melodii populare. 
6,20 : Uverturi si coruri din o- 
pere. 6.45: RĂSFOIM PENTRU 
DUMNEAVOASTRĂ PROGRA
MUL, NOSTRU SĂPTĂMtNAL. 
7,00 : In compania muzicii u- 
șoare.

Ediția de prînz
12.0»: REVISTA PRESEI. 12.10: 

Arii din operete. 12,30: PAGINI 
DE ANTOLOGIE LITERARĂ : 
Laudă frumusețiilor patriei —• 
fragmente din „România pito
rească" de Al. Vlahută. 12,45 : 
Muzică instrumentală. 13 00: BU
LETIN DE ȘTIRI: CINCI MI
NUTE PENTRU PIETONI ȘI 
AUTOMOBILIȘTL 13,35: Inter
pret de muzică uoșară româ
nească — Nicolae Nițescu, Lu
minița Cosmin si Sergiu Cioiu.

Ediția de seară
16.00: BULETIN DE ȘTIRI.

16.10 : Melodii de ieri și de azi— 
muzică ușoară. 16.30 : PE TEME 
cetățenești. 16,45: Tineri in- 
terpreți în studio — violonce
listul Ștefan Zărnescu. 17,00 : 
PE TRASEUL ȘTIINȚĂ—PRO
DUCȚIE. 17,20 : Muzică populară 
românească. 17.30 : RADIO AL
MANAH (reluare}. 18,30: RADIO
JURNAL ȘI BULETIN METEO
ROLOGIC. 18.45: Melodii îndră
gite de muzică ușoară.

MARȚI, 6 MAI

Ediția de dimineață
5.30: BULETIN DE ȘTIRI.

5,40: Muzică vomitară româneas
că. 6,00: CRONICA AGRARĂ.
6.10 : ..Poemul primăverii" pen
tru vioară și orchestră de Du
mitru Bughici. 6.25: Muzică u- 
șoară. 6.50 : PE TEME MEDI
CALE. 7.00 : Muz'că de opere
tă. 7.10: VĂ INVITAM Să NO
TAT! TN AGENDA DUMNEA
VOASTRĂ.

Ediția de prînz
12.00 : REVISTA PRESEI. 12.10: 

Muzică instrumentală. 12.30 : 
DIALOG CU NOI ȘI DESPRE 
NOI — emisiune pentru femei. 
12 45: Me’odii nonulcre de dra
goste. 13,00: BULETIN DE ȘTIRI. 
13,10: Concert de prînz. 13,10 : 
ACTUALITATEA PLASTICA.
13,40: Varietăți muzicale.

Ediția de seară
16,00 : BULETIN DE ȘTIRI.

16.10 : Cîntece patriotice. 16,15:
Me'odii de estradă. 16,30: PE
TEME ECONOMICE. 16,45: TEA
TRU LA MICROFON: ..Povestea 
viorii de la Stupea" — scena
riu radiofonic de Dumitru Po
pa. Interpretează un colectiv ar
tistic al Teatrului National ,,Va
sile Alecsandri" din Iași. 18,15: 
Melodii populare. 18.30: RADIO
JURNAL ȘI BULETIN METEO
ROLOGIC. 18,45: Recital de mu
zică ușoară — cîntă Mihaela Mi
hai șl Cliff Richard.

MIERCURI, 7 MAI

Ediția de dimineață
5.30: BULETIN DE ȘTIRI.

5,40: Cîntă formația de muzică, 
ușoară Richard OschovJtzki și 
Gino Mescoll. 6,00 CRONICA A- 
GRARĂ. 6,15 : Cîntece și jocuri 
populare românești — Piese mu
zicale executate de fanfară; Ritm 
și voie bună — muzică ușoară. 
7,10: VĂ INVITAM SA NOTAȚI 
IN AGENDA DUMNEAVOAS
TRĂ.

Ediția de prînz
12,00: REVISTA PRESEI. 12,10: 

Al IX-lea concurs al formații
lor artistice de amatori. 12,30 : 
PE TEME ECONOMICE (relua
re). 12,45: Maeștri al claviaturii: 
organlstul Helmuth Platner. 13,30: 
BULETIN DE ȘTIRI. 13,10: Con
cert de prînz. 13.30 carnet 
cinematografic. 13,40: Con
cert de prînz (continuare).

Ediția de seară
16,00 : BULETIN DE ȘTIRI.
16,10: Muzică populară. 16,30 : 

SĂPTĂM1NA MUZICALA. 17,00: 
OAMENI DE SEAMA: Anghel
Saligny. 17.20: Cîntece patrioti
ce. 17,30: PE PORTATIVUL UN
DELOR, MELODIA PREFERA
TĂ. 18 00: ACTUALITATEA E- 
CONOMICĂ: Noi cargouri ro
mânești se pregătesc pentru bo
tezul apei. Instantanee de pe 
șantierele navale din Galați. 
Carnet de întrecere: din acti
vitatea colectivului Fabricii de 
mobilă din Iași și Fabricii ,.Pro
letarul" din Bacău. Noi cercetări 
științifice în institutele ieșene. 
Redactor J. Mateiaș. 18,15: Pro
gram de lieduri. 18,30: RADIO
JURNAL Șl BULETIN METEO
ROLOGIC. 18,45: Album pentru 
iubitorii de romanțe.

JOI, 8 MAI

Ediția de dimineață
5,30: BULETIN DE ȘTIRI.

5,40: Muzică executată de fan
fară. 6,00: CRONICA AGRARĂ. 
6,10: Cîntece populare româ
nești; melodii distractive. 7,10 : 
VA INVITĂM SĂ NOTAȚI IN 
AGENDA DUMNEAVOASTRĂ.

Ediția de prînz
12,00: REVISTA PRESEI. 12,10: 

Melodii de pretutindeni. 12,30 : 
SPORT. 12,40: Mari interprețl de 
operă: Leontine Price și Giuse
ppe di Ștefano. 13,00: BULETIN 
DE ȘTIRI. 13,10: Varietăți mu
zicale. 13,30: NOUTĂȚI EDITO
RIALE. 13,45: Cîntă orchestra și 
soliștii de muzică populară ai 

Ansamblului „Ciprian Porum- 
bescu" din Suceava.

Ediția de seară
16.00 : BULETIN DE ȘTIRI.

16,10: DIN CREAȚIA MUZICA
LA A SECOLULUI XX. 16,30 t 
DESCRIPTIO MOLDAVIAE — 
oameni și locuri. 16.50: Cîntece 
patriotice. 17.00: O ORA CU TI
NEREȚEA : Tinerețea b^t rinului 
Danubiu — radio-reportaj rea
lizat la Șantierul naval din Ga
lați; Instantanee radiofonice de 
primăvară despre activitatea ti
nerilor de la C.A P. Suceveni; 
Universul adolescenței; Faptul 
divers în relațiile de prietenie 
și colegialitate între elevi — 
radio-anchetă realizată in liceele 
municipiului Iași; Invitatul e- 
misiunii; pictorul Francisc Bar- 
tok; Invitație la estradă — a- 
casă la formațiile artistice ale 
Universității „Al. I. Cuza"; Mu
zică, curiozități. Redactor Ana 
Mîșlea. 18,00; Pagini din opere. 
18,30: RADIOJURNAL ȘI BULE
TIN METEOROLOGIC. 18,45: Mu
zică ușoară.

VINERI, 9 MAI

Ediția de dimineață
5,30: BULETIN DE Șlfall

5,40: Cîntece și jocuri popul're 
românești. 6,00: CRONICA A- 
GRARA. 6.10: Melodii populare 
6,30: Selecțiuni din operete. 6.50. 
Muzică ușoară. 7.10: VA INVI
TAM SA NOTAȚI IN AGENDA 
DUMNEAVOASTRĂ.

Ediția de prînz
12,00: REVISTA PRESEI. 12,10; 

Soliști de muzică populară. 12,30: 
PINACOTECA. 12.40: Melodii de 
muzică ușoară. 13,00: BULETIN 
DE ȘTIRI. 13,10: Album muzi
cal. 13,30: EMISIUNE PENTRU 
ELEVI. 13.45: Program de can
țonete. 13.55: Anunțuri și muzi
că.

Ediția de seară
16.00 : BULETIN DE ȘTIRI.

16,10: ITINERAR CULTURAL- 
ARTISTIC. 16,30: Piese corale de 
compozitori români. 16.45: Mu
zică de iazz. 17 00: EMISIUNE 
ECONOMICA. 17.15: Arii și due
te din opere. 17.30: ODĂ LIM
BII ROMANE. 18.00: CÎNTECUL 
CARE MI-E DRAG — muzică 
populară la cerere. 18.30: RADIO
JURNAL ȘI BULETIN METEO
ROLOGIC. 18 45: PE PORTATI
VUL UNDELOR, MELODIA PRE
FERATA. 19,15: VIATA UNI
VERSITARĂ. 19.30: JURNAL. LI
TERAR: Contente: anuî 1877 în 
literatura noastră — ta microfon 
prof. dr. docent Constantin Cio- 
praga. Ritmuri: versuri de Ion 
Chiriac, Ana Mîșlea și Florin 
Bratu în lectura autorilor. Li
teratura română în circuit u- 
niversal — dialog cu criticul 
Constantin Crlșan. Cronica lite^ 
rară : Al. Dima — ..Principii ca 
literatură comparată". Prezir^l 

N. I. Popa. Redactor: N Tur'- 
tureanu. 19,35: Muzică de estra
dă. 20.00 : SEARA PENTRU IU
BITORII MUZICII SIMFONICE. 
In program Variațiuni simfoni
ce ne o temă proprie de Ionel 
Perlea; Concertul nr. 1 pentru 
plan și orchestră de Liszt; Sim
fonia ..Mathis pictorul" de 
Hindemith. 21,45: Album de ro
manțe. 22,15 Muzică de dans.

SiMBATA, 10 MAI
Ediția de dimineață

5,30: BULETIN DE ȘTIRI, 5.40: 
Cîntece si jocuri populare româ
nești. 6 00: CRONICA AGRARĂ. 
6.10: Muzică ușoară. 6,40: EMI
SIUNE ECONOMICA (reluare). 
7.00: Melodii executate la acor
deon. 7.10: VA INVITĂM SĂ 
NOTATI IN AGENDA DUMNEA
VOASTRĂ.

Ediția de prînz
12.00: REVISTA PRESEI. 12,10: 

Soliști de frunte ai muzicii popu
lare românești. 12.30 PREZENTE 
ROMANEȘTI PESTE HOTARE.
12,40: Raliul melodiilor. 13,00: 

BULETIN DE ȘTIRI. 13,10: Con
cert de prînz. 13,30: SCENA.
13,45: Varietăți muzicale.

Ediția de seară
16,00 : BULETIN DE ȘTIRI.
1610: DIALOG CU ASCULTĂ

TORII. 16.30: MAGAZIN MUZI
CAL. 17,00: LECTURI DRAMA
TIZATE. 17,30: MELODII-CLUB 
(reluare). 18,15 Amintiri, amintiri 
— romanțe. 18 30: RADIOJUR
NAL ȘI BULETIN METEOROLO
GIC. 18,45: Melodii de succes din 
muzica ușoară românească.

DUMINICA, 11 MAI

Ediția de dimineață
6,00: BULETIN DE ȘTIRI. 6,10: 

Valsuri și polci executate de 
fanfară. 6,30: UNDE MERGEM 
ASTĂZI ?! 6,40: Pagini alese din 
opere. 7.00. SATUL ROMANESC 
CONTEMPORAN. 7.20: Cîntă
formația de muzică ușoară 
„Paul Ghentzer". 7,30: Program 
muzical pentru ascultătorii de la 
sate. 8,00: BULETIN DE ȘTIRI. 
8,10: Interprețl de muzică ușoa
ră. 8,30: CUTEZĂTORII — e- 
misiune pentru pionieri și șco
lari.

Ediția de seară
16,00 : BULETIN DE ȘTIRI. 

16,10: Arii de popularitate din 
opere. 16.30: CÎNTECUL CARE 
MI-E DRAG — muzică populari 
la cerere. 17,00: RADIO-ALMA
NAH. 18,00 PE PORTATIVUL 
UNDELOR, MELODIA PREFE
RATA. 13,30 : TOT MAI CITESC 
MĂIASTRA-ȚI CARTE — emi
siune ciclu Eminescu. 18,45: Mu
zică corală românească. 19,09 : 
RADIOJURNAL ȘI SPORT. 19,15: 
MELODII-CLUB — Revistă ra
diofonică de muzică ușoară.



brigada 
artistică 
în impas!
• SUS BRIGADA... JOS BRIGADA! - OPINII 

*PR0 Șl (MAI ALES) CONTRA BRIGĂZII ARTISTICE
• CIND SE RECITĂ Șl... INDICAȚIILE DE 
REGIE! • „E UN TEXTIER PE-AICEA" ? • 
DE LA REALITATE LA TEXT, SAU... INVERS?
• SARCINĂ: S-AVEȚI BRIGADĂ! • CE-I DE 
FĂCUT?

participă:
— Aurel Cotu — vicepreședinte al Comi

tetului județean pentru cultură șl artă — 
Sibiu.

— Virgil Cuțitaru — director al Casei ju
dețene a creației populare — Iași.

— Eugen Someșan — președinte al Comi
tetului județean pentru cultură și artă al ju
dețului Caraș-Severin.

— Mureș Covătaru — inspector’șef al Co
mitetului județean pentru cultură și artă — 
Bacău.

— Const. Clemente — președinte al Comi
tetului județean pentru cultură șl artă — Hu
nedoara.

— Iuliu Moldovan — vicepreședinte al Co
mitetului județean pentru cultură și artă Mu 
reș.

— Ing. H. Marcovici — autor de texte.

.Dăm legătura cu Monte- 
Carlo'; „Transmitem din sala 
Ateneului...'; „Peste cîteva mi
nute vom recepționa primele 
imagini de la San-Remo", Aici 
Brașov. Cîntă, Juliette Gre
co...'.

In ultimii trei ani, populația 
județului Iași a cumpărat 
20.501 televizoare și 43.432 a- 
parate de radio.

In același interval de timp 
s-a putut constata o certă di
minuare a interesului general 
față de spectacolele brigăzilor 
artistice — în pofida faptului 
că numărul acestor formații... 
a crescut. Televiziunea a „sub
minat" brigada? Ușor de spus, 
greu de crezut. Faptele rămîn 
fapte: pădurea de antene se 
îndesește mereu, cele mai în
depărtate cătune fiind astfel 
racordate direct la marele cir
cuit al valorilor culturale au
tentice. Ca idee, brigada nu 
poate fi însă afectată de spec
taculoasa penetrație a televi
ziunii: oricît de strălucitor ar 
fi cutare spectacol de music- 
hall transmis cine Știe de un
de, el va rămîne undeva acolo 
în vreme ce brigada, prin de
finiție, își trage seva din rea
litățile locale, răspunzînd unor 
sarcini cît se poate de preci
se și intransferabile. Televiziu
nea a oferit doar posibilitatea 
nemijlocită a comparației, a 
deschis apetitul pentru acura- 
teță și ținută estetică a spec
tacolului, a pus în evidentă 
indirect și totuși pregnant 
improvizația și — de ce n-am 
spune-o — nivel subintelectual 
caracteristic unor așa zise 
spectacole' de brigadă. Forța 

brigăzii nu poate fi apreciată 
în funcție de numărul forma
țiilor existente și de alte a- 
semănătoare criterii exterioare, 
ci numai și numai în raport cu 
puterea de convinaere car • 
rezultă, la rîndul ei, din va
loarea artistică a programului 
prezentat. Impasul brigăzii — 
fiindcă, în mod cert, se poate 
vorbi de un impas — se cuvine 
cercetat cu atenție șl fără sen
timentalisme sau prejudecăți. 
Motiv pentru care „Cronica* a 
solicitat părerea unor activiști 
culturali din întreaga țară, in- 
vitîndu-i să dezbată deschis 
așa numitele „probleme majo
re" de care depind, în momen
tul de față, prestigiul și chiar 
existenta brigăzii ca gen. Pri
mul lucru pe care l-a pus î n 
evidență discuția noastră a fost 
sentimentul general de insatis
facție prilejuit activiștilor cul
turali de nivelul intelectual și 
implicit, artistic, al multor 
spectacole de brigadă.

Aurel Cotu: Trebuie să vă 
spun că, în județul nostru, 
(Sibiu) brigăzile artistice nu au 
depășit nivelul diletantismului.

Constantin Clemente: Pro
blema brigăzilor artistice de a- 
gitație mi se pare că ar trebui 
analizată ceva mai atent de 
cel care muncesc în domeniul 
culturii de masă, inclusiv și în 
special de către Casa Centrală 
a creației populare. Am răs
puns de acest gen de activita
te artistică mai mulți ani șl 
mărturisesc sincer că mi-a dat 
multă bătaie de cap și puține 
satisfacții.

Vlrgtl Cuțitaru: Apariția 
brigăzii artistice de agitație ca 
gen de artă îmbrățișat de ama
tori nu se depărtează prea 
mult în timp. La vremea ei, 
brigada avea calitatea de a fi 
promptă, mobilizatoare, eficien
tă, operativă.

Aurel Cotu: Da, se vorbește 
de multe ori despre operativi
tatea brigăzilor. Practica do
vedește tnsă că adeseori bri
găzile, din cauza lipsei de tra
diție, sînt depășite de eveni
mentele pe care le comentează 
mult prea tîrziu.

Virgll Cuțitaru: Să nu uităm 
că de foarte multe ori brigada 
a fost impusă unde trebuia si 
unde nu, astfel încît nu există 
astăzi întreprindere cît de mi
că, instituție, cămin cultural 
etc. care să n-o aibă... După 
opinia mea, impasul brigăzii se 
datorește mai întîi absentei 
textelor valoroase și apoi sis
temului șablonard de înțele
gere a genului la un moment 
dat.

Constantin Clemente : — Lu
crurile depind, evident în ma
re măsură de text dar si de 
instructor și interpreți

Aurel Cotu: Dacă nu discu
tăm acum viabilitatea genului 
ca atare, trebuie să remarcăm 
înainte de orice calitatea sla
bă a textelor, care nici pe de
parte nu pot fi numite „artisti
ce", admlțîndu-se nepermis de 
mult calitatea de autori uno- 
textieri fără vocație. Mai apoi, 
instruirea scenică suferă de un 
monotonism inadecvat dinami
cii gîndirii actuale, „regizorul* 
nedepăsind munca unui func
ționar cu remunerație fixl

Intin Moldovan : Este dar 
pentru oricine: textele sînt 
plate. generalizatoare. fără 
vlagă .didacticiste, vădit fac
tice. Brigada artistică este o 
sinteză de genuri, călăuzită de 
o idee conducătoare în cadrul 
aceluiași program, care, prin 
agilitatea si spiritul textului, 
claritatea și conciziunea imagi
nilor, realizează un efect edu
cativ civic, dar și estetic. Or, 
ceea ce se oferă brigăzilor în 
prezent sînt niște surogate a- 
melgamate (iertați expresia 1) 
fără nici o eficacitate.

Mureș Covătaru: Acolo un
de nu există un animator fi
dea! ar fi să existe mai multi) 
care să se priceapă să scrie un 
text pentru brigada artistică 
(observați, nu mai adaug „de 
aqitație*), vom fi puși în «i 
tuația de a ne trezi cu produc
ții „artistice* de genul unui 
exemplu ..clasic* și anume a- 
cela cînd un interpret a debi
tat în cadrul replicii si indi
cațiile regizorale: „Vasfle — 
se șterge La ochi — sade ești. 
Vasile 1* Asudai, unde nu e- 
xistă textier (iX nu are rost să 
trimitem texte de brigadă. Prin 
aceasta se anulează de fapt 
toate caracteristicile acestui 
gen de manifestare (artistică ?) 
(operativitatea, spontaneitatea, 
mobilitatea. Oricît de asemă
nătoare ar fi faptele transfigu
rate artistic de către autorul 
textului de brigadă de la Ba
cău. niciodată nu vor fi aido
ma cu cele ce se petrec la 
Răcăduni. Cleja sau Faraoani, 

chiar dacă cineva le „adap
tează* la condițiile concrete 
ale localității respective. Dacă 
textul nu este concret, atunci 
ru avem de-a face cu o briga
dă artistică, ci. de cele mai 
multe ori. cu un montaj (lite
rar. muzical, coregrafic) vala
bil oriunde.

Rep.: Subsemnatul, răsfoind 
diferite texte, a văzut clar că 
erau ante-confecționate, după 
.metoda puncte-punete*. In fie
care fabrică, instituție, sat e- 
xistă. și leneși, și chiulangii și 
indisciplinați. Autorul „extern”, 
de obicei remunerat binișor, i- 
maqinează o strofă pentru, să 
zicem, chiulangiu, punînd a- 
poi puncte-puncte și lăsînd 
membrilor brigăzii posibilitatea 
să ...înscrie un nume în spațiul 
respectiv...

Constantin Clemente: Cam 
aceeași este situația cu textele 
primite „de la centru*. Prac
tic. ele sînt preluate așa cum 
sînt trimise de către Casa 
Centrală a Creației populare 
sau de către Casa noastră de 
creație. Intervențiile sînt de 
cele mai multe ori minime Șl 
neinspirate, ajungîndu-se la o 
uniformizare nedorită a spec
tacolelor. S-a vorbit despre 
necesitatea existentei pe lîngă 
fiecare brigadă, a unui colec
tiv de creație. Normal, așa ar 
trebui să fie, însă ...

Virgil Cuțitaru': , Acum 
cîteva zile citeam un text de 

loc deosebit de altele. Ascul
tați și dv un fragment: „Va
ca dă un lapte bun / Și tu 
nu-nțelegi măi vere / C-aici, 
în butoniere / Nu poți găsi, 
chiar dacă vrei / Un bumb 
care să-l închei'. Ati înțeles 
ceva 7

Rep: Mărturisesc, nu prea. 
Dar mai ciudată mi s-a părut 
situația la care am fost mar
tor undeva, la un „centru de 
concurs* : pe aceeași scenă, 
brigăzi din trei sate prezentau 
același text (primit, evident, 
de la centru). străduindu-se 
să convingă spectatorii că... 
e vorba .de fiecare dată, de 
comuna lor. In sală, ilarita
tea era aenerală.

Iuliu Moldovan : Textul pen
tru programul brigăzii nu este 
de loc o „problemă minoră*, 
cum socotesc unii, cîtă vreme 
el este menit să servească 
idei majore. Insă scriitorii îl 
ocolesc sistematic, probabil 
pentru că cere o muncă de 
documentare La fata Locului și 
nu prin intermediari. Amatorii 
care încropesc aceste texte, de 
bună credință, reușesc în cel 
mai fericit caz. modeste „sce
narii* de pseudo-revistă. ceea 
ce duce, regretabil la discre
ditarea unui gen. Poate, totuși, 
un concurs, de creație adre
sat scriitorilor profesiocistl, 
stimulativ si permanentizai la 
intervale de 1—2 ani. ar ri
dica prestigiul st eficienta a- 
cestor formarii pe nedrept 
ostracizate.

Mrcrfl Cntitam : Mi se pa
re schematică. errifirială, si 
împărțirea în -Poeitnr' a _se- 
gatrv* ce caracterizează inva
riabil. flecare text...

acestor texte na E se pot coo- 
testa txmele intenrii inițiate 
Realitățile si fapteie care eoe- 
tin prin tie înseîe un cneri- 
derabd potentiti amianxic, 
sînt coastrînse însă să se în
cadreze fn tiparele _nor ver
suri de multe ori neinspirate 
si să urmeze schemele fade 
despre care s-a vorbit aici. E- 
fect’il agitatoric este. în mod 
cert, diminuat prin absența ar
tisticului Dar să nu uităm că 
intervine și problema delimi
tării genului ca atare în raport 
cu montajul literar-muzicaL 
formația de dansuri cu temă 
și uneori chiar cu spectacolele 
de revistă — delimitare nece
sară nu atît din considerente 
metodologice, ci tocmai datori
tă faptului că brigăzile artis
tice de agitație se află !ntr-un 
echilibru rrecer fată de genu
rile mai sus enumerate, neiz
butind intntdeau”a defi
nească un profil, să-și afle 
mijloace de expresie, proprii. 
Deși responsabilitatea nu poa
te fi lăsată doar în seama au
torilor. cred și eu că scăderi
le de ordin artistic ale texte
lor favorizează și amplifică a- 
ceste neajunsuri.

Rep.: Intrucît „focul con
centric* al discuției s-a îndrep
tat în mod clar asupra autori
lor de texte, am solicitat și pă
rerea inginentlui H. Marcovici. 
membru al colectivului de 
creație ce a realizat textele 
unei brigăzi binecunoscute: 
este vorba de brigada Fabri
cii de Antibiotice, care, timp 
de 12 ani, a repurtat succese 
pe numeroase scene, partici- 
pînd la mai multe concursuri 
naționale și obținînd premii și 
mențiuni pe țară.

H Marcovici: Susțin drep
tul la existență al brigăzii ar
tistice. Rîsul public, stimulat 
de pe scenă cu inteligență, 
este o sancțiune severă, cu e- 
fecte imediate. Momentul res
pectiv rămîne mult timp în a- 
mintirea spectatorilor, colegi 
de muncă ai celor cu pricina. 
Textul — mă refer la textele 
autentice, nu la cele despre 
care s-a discutat pînă acum— 
se elaborează nu într-o seară, 
nu într-o săptămînă, nu într-o 
lună, ci după trudnice și în
delungi eforturi. Dar, mai sînt 
destule de pus la punct în ma
terie de îndrumare. încă se 
mai cîntărește cu minutul și cu 
pagina proporția între aspec
tele „pozitive* și negative", ca 
și cum progiamul brigăzii 
s-ar cuveni să fie neapărat un 
fel de pagină muzicală a zia
rului de uzină sau a raportu
lui trimestrial de producție. 
Pe de altă parte, cîte o formulă 
de prezentare mai ieșită din 
contur este automat catalogată 
„estradă", deci, incompatibilă... 
Țin minte că, odată, brigada 
fabricii noastre a prezentat un 
moment în care celebrii detec
tivi Sherlock Holmes și Harry 
Taxon erau puși să dea în vi

leag unele aspecte negative din 
fabrică. Evident că această i- 
dee nu era nici nouă, nici for
midabilă, dar nu acest aspect 
vreau să-l relev, ci replica 
dată de c persoană avînd un 
rol în munca de îndrumare 
culturală din orașul nostru: 
„Cum, tovarăș! ? In fabrica dv. 
pot intra orlcîud doi străini și 
se pot plimba unde vor ? 
N-a veți portari ? N-aveți paz
nici ?' ... Apoi, frecvența re
gulată a spectacolelor, ca și e- 
laborarea programelor, este 
totdeauna și pretutindeni în 
suferință. Apropierea con
cursurilor mai reușește să dez
morțească spiritele și să cre
eze o atmosferă de emulație. 
Dar între concursuri ? Nu știu 
ce s-ar putea propune — dar, 
oricum, e bine că se discută. 
Din discuție, se știe, iese lu
mina.

Constantin Clemente: Păre
rile expuse pînă acum, intere
sante si sincere, au relevat cî
teva dintre cauzele care deter
mină impasul brigăzii. In ju
dețul nostru, la actualul con
curs al artiștilor amatori, ce
le mai slabe formații au fost 
tocmai brigăzile artistice. Dar, 
oare nu s-ar cuveni să privim 
acest gen și în dinamica sa ? 
Noi avem tradiția acelor ves
tite șezători în cadrul cărora 
sătenii își manifestau, printr-o 
varietate de modalități, atitu
dinea față de un eveniment 

AUT ENTICE!
(fragmente din unele texte de brigada)

un druzr frumos 
Mlndru aiiobuz trece 
Cere-: Lr-trece 
AutoenzzuJ ce ccndus este 
Oe tov. Constantin Leonte 
Sceer neînfricat 
St greu Încercat 
Viteza iegată păstrează 
La intersecții cracsonează 
Nu este g.-ibrt de ioc, 
5i-atunci cind trebuie std-n loc 
Nu cd >-ar pMcea sd bea 
Dar cind e re autobuz, 
La misec 
Niciodată n-o ia.
Mii Leonte Constantine 
T ine-autobuzul bine 
Cd dacă 11 ții așa, 
La cnenz.nd ve-i vedea 
Cd vei iua, măi vere, 
Bani destui, chiar o avere.

(Autobaza 1 lași)

~S-au schimbat din temelii 
Mersul vremii, lucrurile 
N-or mai ii buclucurile. 
Au dispărut chiar și cel ce le-au tăcut 
Cd nailonul, relonul 
Amcioare au luat 
Si-așa după cum știți 
Cu toții gindesc,
Mereu derivatele se folosesc ... 
Totul s-a realizat
Azi prin barajul din Bicaz 
Ce-a barat calea un stop 
Apa Bistriței în loc.
Pe la cămine tineri cooperatori 
In nivelul luminii 
Lăptoase de neon
Se pregătește cu sirguință 
Pentru o piesă sau un simpozion.

(Căminul cultura] Chipereșii)

„Un cuier și un alt cuier 
Cel de azi și cel de ieri 
Ele dacă ar vorbi, 
Cite nu ne-ar povesti I 
Ia priviți la cel de ieri 
Poartă nume de cuier 
Ia priviți la cel de azi 
Tot cuier ii zic prin glas, 
Prin cuierul cel de ieri 
Ne vorbesc foștii șomeri..

(I.P.R.O.F.I.L. „Mobila’ — Iași)

COR:

„Noi sintem bolnavi de la spitalul unu, 
Și vom fi cu toții pe rind tămăduiți 
In curind vom fi sănătoși ca tunu 
Căci sintem tratați și bine Îngrijiți".

(Spitalul nr. 1 — Iași)

„Oamenii muncesc de zor, 
La la la la la la 
In cooperativa lor 
La la la la la la 
Si muncesc cu hărnicie 
La Ia la la la la 
S-aducă venit, bădie 
La la la la la la 
Toată lumea ca sd vază 
Cum crește fondul de bază, 
La la la la la la .. .*

(Căminul cultural Comarna)

„E un textier pe-aicea, 
Unde dracu s-a ascuns? 
Dacă mi-ar cădea in labă 
Zău dac-ar scăpa netuns I*

(Spitalul nr. 1)

sau altul, față de colectivitate, 
față do indivizi, punîndu-și în 
evidență, în același timp, și 
calitățile cu care sînt Înzestrați 
în materie de cînt și joc. Aco
lo se spuneau glume, uneori 
destul do usturătoare, care vi
zau anumite aspecte negative, 
se șopteau vorbe de duh, se 
cînta și se dansa. Sau acel o- 
bicei străvechi, cunoscut prin 
părțile noastre sub numele de 
„strigarea peste sat", sau „a- 
limoli", o veritabilă brigadă 
de agitație. Cred că o întoar
cere a genului în discuție în
spre tradiție șl valorificarea 
superioară a acesteia ar fi nu 
numai firească, ci și utilă.

>
Nu intenționăm să încheiem 

cu obișnuitele concluzii; ci
titorul, fără îndoială, le-a des
prins singur. Am vrea doar să 
subliniem că, pentru a reveni 
în prim-planul activității artis
tice de amatori, brigada tre
buie să depășească actualul 
punct critic printr-un mai ma
re respect acordat textului, 
printr-o reevaluare a posibili
tăților genului în raport cu e- 
xigențele contemporane șl — 
nu în ultimul rlnd — prin a- 
bolirea formalismului ta stare 
să confunde cantitatea cu ca
litatea.

Radu Suceveanu



T V

TEATRUL Șl 
TINERETUL

Numărul 3/1969 al revistei 
„Teatrul** abordează, tn des
chidere, mereu actuala pro
blemă „teatrul si tineretul". 
Prefațată de un interesant 
cuvînt semnat de Alecu Po- 
povlci, care afirmă pe bună 
dreptate că „lupttnd pentru 
un repertoriu dedicat tinere
tului, teatrele luptă implicit 
pentru ridicarea propriei lor 
producții artistice" (prin eli
minarea spectacolelor „faci
le si vulgare, frivole, stupi
de". a producțiilor de duzină, 
imitațiilor la modă, adică a 
nonvalorilor), opiniile publi
cate oferă cîteva utile suges
tii pentru o viitoare discuție. 
Astfel, Ion Lucian, directorul 
Teatrului „Ion Creangă" apre
ciază că „trebuie să apărăm 
(literatura) de schematismul 
didactic, pe care spectatorul 
refuză să îl accepte, consl- 
derîndu-1 o manieră de a im
pune ideea prin autoritate, 
metodă protescă, ineficace șl, 
în esență, antlartistică. Dar, 
în același timp, trebuie să o 
apărăm de schematismul teh
nicist, tentație care se face 
din ce în ce mai resimțită în 
curentele noi de dramaturgie 
și snectacologie". O bază de 
plecare o constituie și între
barea cuprinsă în intervenția 
lui Harta Lovinescu, directo
rul Teatrului „C. I. Nottara": 
„Oare cîțl profesori, atunci 
cînd vorbesc la ora de româ
nă despre teatrul lui Caragia- 
le, la franceză despre Ra
cine, fac și „trimiteri" la fe
nomenul spectacologic, la re
prezentația unui teatru, stîr- 
nind astfel Interesul elevilor?".

Dar relația teatru-tineret 
cere o considerare la obiect, 
în contextul realităților noas
tre, cu depășirea atîtor 
locuri comune prezente și în 
opiniile amintite, si în alte
le, publicate în respectiva 
publicație teatrală. Dincolo 
de constantele oricărui act de 
cultură (repertoriu Alecsan- 
dri, Shakespeare, Delavran- 
cea, Shaw etc.), dincolo de 
adecvate forme de organiza
re (abonamente, matinee etc.), 
rămtne deschisă chestiunea de 
fond a tntîlnirii teatru-tine
ret, pe terenul unor specifi
ce frămtntări șl dezbateri 
creatoare, desfășurate intr-un 
limbaj care să răspundă con
figurației spirituale specifice 
a tinerei generații.

Deocamdată, de la teatrul 
de păpuși, care nu depășește 
zona istorioare’or Istețe șl a 
jab ulelor moralizatoare, și pt- 
nă la teatrul pentru studenți, 
nevoit sd reia prăfuitul „Hei
delberg de altă dată", reper
toriul teatrului pentru tine
ret cuprinde surprinzător de 
întinse zone albe.

♦

La Oradea, actorii teatru
lui au găsit o nouă formulă 
de a se adresa publicului : 
„Caie-Theatre“-ul. Denumirea 
e, desigur, mal mult un 
moft, dar ceea ce este mal 
important — conținutul ma
nifestărilor ce au loc în foa
ierul teatrului — trebuie re
ținut șl apreciat ca atapt 
„Spectacolele" sînt, în fond, 
recitaluri de poezie cu acom
paniament muzical. Primul 
s-a intitulat „Baudelaire" și 
a fost susținut de actrița Alia 
Tăutu (regla — Szombatl Gi- 
lle Otto ; acompaniament la 
orgă electronică — Gh. Vi
li an).

Anunțate a avea loc în 
flecare vineri după-amiază, 
aceste recitaluri programea
ză pînă la sfîrșitul stagiunii: 
„Balada populară româneas
că", „Nicolae Labiș", „Mihai 
Emlnescu". „Federico Garcia 
Lorca" ș.a.

Metodă eficientă de a a- 
propia mal mult publicul de 
teatru, recitaluri de poezie 
s-ar putea organiza șl în al
te teatre. Sperăm însă că de
numirile nu se vor da peste 
tot după băutura care se 
consumă. Inchlpulțl-vă cum 
«r suna : „Pepsl-Teatru" sau 
„Conlac-Teatru" I.

interviu cu
ENRIGUE GARCIA

ASENSIO
— Ați fost elevul Iul Ser

giu Celibidache ?
— Da, timp de patru ani 

ctt a dat lecții la Sienna. Și 
trebuie, să vă spun că după 
mai puțin de două luni, 
mi-am dat seama că deja în
vățasem mai multă muzică 
decît în cei trei ani anteriori 
de studii. Dună terminarea 
cursurilor, ori de cîte ori 
era invitat să dirijeze în 
Spania sau tn țările vecine, 
am asistat la repetițiile și 
concertele sale. Cu o extra
ordinară amabilitate, după ce 
termina repetițiile cu orches
tra, Sergiu Celibidache ră- 
mînea să lucreze cîteva ore 
ou foștii săi elevi.

— Atît în concerte, cît șl 
la repetițiile la care am a- 
slstat, am observat în stilul 
dv. dirijoral o tehnică spe
cială, cu totul diferită de 
cele cu care eram obișnuită.

— Acest fel al meu de a 
lucra îl datorez aproape în 
întregime maestrului Sergiu 
Celibidache. Pot să am și eu 
aici un procent în ce pri
vește capacitatea mea de a 
asimila toate învățăturile sa
le și de a le transmite apoi 
orchestrei. Despre mine s-a 
spus că sînt un diriior origi
nal. tot așa cum s-a spus și 
despre profesorul meu. Păre
rea mea este că și el și eu 
și toți cei care ti remetuăm 
arta nu sîntem origina’i. sîn- 
tem așa cum ar trebui să 
fie toti dirijorii. Voi încer
căm să executăm ceea ce In
tr-adevăr este scris în parti
tură. In ziua de azi mulți di
rijori cred că, din moment 
ce au bagheta tn mtnă, au 
și dreptul de a-și permite a- 
numite „lucruri" care, de ce
le mai multe ori. sînt împo
triva muzicii. Studiile de fe
nomenologie muzicală ne a- 
jută să știm să analizăm par
titurile pînă într-atît incit 
domeniul lucrurilor care pot 
fi interpretate de dirijor se 
limitează foarte mult, căci 
aceasta studiază fenomenul 
sunetelor care nu sînt inter
pretabile de către dirijor, 
care sînt așa, pentru că așa 
sînt scrise, fată de ce ver
siunile pe care le dăm noi 
sint diferite, de altele, de ce
le care se aud de obicei.

Dirijorul are un instrument 
— orchestra, dar acesta este 
instrumentul cel mai imper
fect ; adică este cea mai ma
re înmănunchiere de imper
fecțiuni de la care se cere 
muzică, și aceasta pentru ca 
este formată dintr-o mulțime 
de instrumente, care, fiecare 
luat în parte este imperfect. 
In afară de asta, la ele cintă 
ființe omenești, și nu putem 
spune că sintem perfecți. De 
aici necesitatea unei munci 
intense la repetiții; fiecare 
repetiție trebuie să fie pentru 
orchestră o lecție teoretică și 
practică.

— După ce criterii judecați 
valoarea unei lucrări muzi
cale, tn special a unei lucrări 
muzicale contemporane ?

— Răspunsul complet la a- 
ceastă întrebare ar fi un curs 
de muzică foarte amănunțit. 

Cind e vorba de lucrări pe
care te interpretez pentru 
prima oară, atunci studiez 
partitura din punct de ve
dere ritmic, din punct de ve
dere armonic, tn fine, din
toate punctele de vedere pe
care le presupune muzica. 
Cînd e vorba de muzică de
avangardă, de muzică con
temporană, unde toți acești 
factori sint diferiți, dat fiind 
că și scopul compozitorului 
este complet diferit de cel 
pe care l-ar fi putut avea 
Beethoven, Mozart sau 
Brahms (căci compozitorii 
moderni nu caută dinamica, 
ci statica, sau un fel de di
namică foarte diferită de lu
mea vieții tonale), trebuie să 
caut și să descopăr valorile 
pe care Intr-adevăr le are 
lucrarea. Se întîmpld ca aces
tea să fie atît de ascunse, In
cit pentru a le putea desco
peri să fie nevoie de o serie 
de interpretări în public, 
căci numai ascultătorii îl pot 
face pe dirijor să ajungă la 
o concluzie justă. Aceasta 
pentru că repetiția este un 
spectacol static, și doar în- 
tr-un concert public se trece 
la experiența de viață a mu
zicii.

Consemnat de 
Anca șoimulescu

PROLEGOMENE
LA 0 SOCIOLOGIE 
A TEATRULUI

(Urmare din pag, l-a)

dincolo de granițele literaturii 
scrise ; estetica devine astfel, 
aici, acțiune socială". (Sociolo
gie du theatre, Presses univer- 
sitaires de France, Paris, 1965, 
p. 2). Multiplele aspecte ale 
practicii sociale a teatrului per
mit, cu osebire.......a stabili a-
cea legătură, atît de căutată, 
între estetică și viața socială, 
creația artistică și trama exis
tenței colective' (Idem, ibidem, 
p. 3).

Există deci argumente îndes
tulătoare, temeinice și stringen
te, care să pledeze pentru con
stituirea unei sociologii româ
nești a teatrului. Firește că o 
astfel de disciplină nu se va 
putea constitui cu un „corpus' 
dintr-o dală și din nimic. Ea nu 
se va putea înjgheba prin co
pierea unor modele străine, pu
ține de altminteri. O sociologie 
românească a teatrului va tre
bui să reflecteze atît evoluția 
propriei noastre dramaturg i 
contemporane cît șt specificul 
social al vieții teatrale de la 
noi. Ca atare, ea trebuie sa se 
edifice pe un vast material do
cumentar — un soi de socio- 
grafie a teatrului. largi anche
te sociale, sondaje de opinn. 
monografii parțiale și generale. 
Numai existența unui astfel de 
material documentar va putea 
face posibilă constituirea unei 
sociologii românești a teatrului 
cu o bază adevărat științifică.

Aria de cercetare a unei a- 
semenea discipline se anunță 
a fi întinsă. Fără a merge atit 
de departe, precum cunoscutul 
teatrolog austriac Joseph 
Gregor, care, in a sa monu
mentală Istorie universală a 
teatrului (Weltgeschichte des 
Theaters, Phaidon Verlag, Zu
rich, 1933, p. 7 sqq.), considera 
ca aparținînd teatrului orice 
gen de spectacol, vom privi, 
totuși, teatrul ca o artă auto
nomă cu ramuri distincte, sus
ceptibile, toate, a fi cercetate. 
Sociologia teatrului ar studia, 
astfel, mai întîi, textul dramatic, 
determinîndu-i motivația so
cială, măsura în care reflectă 
realități sociale contemporane, 
audiența de care se bucură la 
public; ar urma, apoi, teatrul 
ca instituție de organizare a 
spectacolelor; colectivul artistic, 
ca o societate „in nuce' în 
care se reflectă, ca într-o gră
itoare imagine, contemporane
itatea, în sfîrșit relațiile cu 
publicul și critica de teatru, 
ca o modalitate de manifestare 
a opiniei publice.

Nu ne îngăduim citușl de pu
țin iluzia că un domeniu atît 
de întins ar putea fi cercetat, 
fie și succint, în cadrul dimen
siunilor restrinse ale unui ar
ticol. Ceea ce se poate, oricum, 
încerca este o schiță programa
tică a problemelor principale 
privind disciplina noastră.

Prima chestiune care se cere 
a fi examinată este aceea a 
problemelor de natură socio
logică pe care Ie ridică textul 
dramatic, nu textul dramatic în
deobște, ci dramaturgia con
temporană. Chestiunea este cum 
nu se poate mai interesantă, 
întîi, sub raport metodologic, 
căci ea trebuie să ridice între
barea — și să răspundă afirma
tiv — legitimității și posibi
lității sociologiei teatrului de 
a pătrunde în intimitatea proce
sului de creație. De suplețea 
și adecvarea metodei de cer
cetare depinde, într-o hotă- 
rttoare măsură, succesul inves
tigației, obținerea unor rezul
tate optime sau infeudarea 
cercetătorului față de metodele 
compromise și lipsite de efici
ență ale sociologismului vul
gar. Piesa de teatru contempo
rană, creațiile unui autor dra
matic și, in cele din urmă, 
întreaga dramaturgie româ

nească contemporană, devtn, 
astfel, obiect de cercetare a 
sociologiei teatrului. E vorba 
anume, mai întîi, in acest 
proces de cercetare și de inves
tigație, de un soi de „sociologie 
a cunoașterii', după cum se ex
primă Jean Duvignaud, „în mă
sura in care estetica dramatică 
implică o manieră oarecare de 
a interoga lumea și societatea" 
(Op. cit. p. 41). Fără îndoială, 
acest aspect al cercetării e cel 
mai dificil — el solicită cerce
tătorului o înzestrare multiplă, 
sociologul trebuind a fi dublat, 
aici, de criticul teatral și de 
esteticianul de teatru. Să obser. 
văm. în sfîrșit, că în această 
etapă a cercetării sociologia 
teatrului urmează un drum pa
ralel cu acela al sociologiei li
teraturii. Preocuparea princi
pală a acestei discipline, 
arată Robert Escarpit (Sociolo
gie de la littărature. Paris, 
Presses universitaires de France, 
Colection „Oue sais-je? "), este 
studiul înriuririi pe care soci
etatea o exercită asupra scrii
torului, în cazul nostru, asupra 
dramaturgului, in cadrul a- 
cestei ramuri a sociologiei 
teatrului cercetătorul va studia 
probleme complexe și diverse, 
de la comanda socială ce pre
zidează la scrierea unei piese 
și pînă la legătura dramatur
gului cu un teatru sau altul, 
respectiv cu acele teatre care 
1Ș1 asuma sarcina includerii în 
repertoriu a creației dramatur
gului. Nu poate rămine in afara 
cercetării nici persoana drama
turgului, ca entilae socială 
și cu atît mal puțin, drama
turgii ca un grup social 
chemat să reflecteze, în creațiile 
lor, conflictele, aspirațile și 
problemele colectivității...

Cercetarea teatrului ca In
stituție de organizare a spec
tacolelor ridică, de asemenea, 
probleme diverse. Instituția 
teatrului trebuie raportată Ia 
ansamblul de instituții prin mij
locirea cărora statul nostru îșl 
desfășoară funcția sa cultural- 
educativă, politica sa culturală. 
Fără îndoială că cercetările, în 
această direcție, inedite, ori
ginale, vor trebui să înainteze 
pe un teren nedefrișat. Mai cu 
seamă în această direcție îi 
așteaptă pe viitorii sociologi ai 
teatrului tentațiile și dificultă
țile muncii de pionierat. Dar, 
sub acest aspect al cercetării 
sale, sociologia teatrului va a- 
vea de răspuns și unor chesti
uni adesea dezbătute, cum ar îl, 
de pildă, aceea a „profilului" 
unui teatru ,a specificului tea
trelor mari și mici, a teatrelor 
din capitală și a teatrelor din 
provincie. Piatra filozofală a 
activității unui teatru reperto
riul interesează, de asemenea, 
sociologia teatrului. Șl aici va 
fi necesar să se studieze: cri
teriile „ideale" și „reale" ale 
alcătuirii unui repertoriu, mo
tivația socială a acestuia, ra
portul între piesa originală și 
repertoriul clasic universal, ra
portul între teatrul de idei și 
teatrul de divertisment.

Un rol de frunte, în această 
cercetare, în perspectiva soci
ologiei teatrului, l-ar avea stu
diul colectivului artistic, (regi
zori, pictori, scenografi, actori). 
Prin mijlocirea acestor creatori, 
textul dramatic se transformă în 
spectacol, fenomen cu ample 
manifestări, rezonanțe și expli
cații de natură socială. Mai cu 
seamă în ultimele decenii, regia 
artistică, prin importanța pe 
care o are în plăsmuirea spec
tacolului de teatru, a devenit 
factorul de căpetenie al ten
dințelor novatoare în activita
tea teatrală. De Ia teatrul 
din Meningen la Stanislawski, 
de la Gordân Craig la Artaud, 
de la Piscator și Brecht la Gro- 
towskf și Living Theater, regia 

artistică s-a impus ca un feno
men de căpetenie al vieții tea
trale contemporane ; mai mult 
— și mai precis — ca un feno
men care reflectă, prin exece- 
lență, aspectele novatoare în 
spectacolul de teatru. Regia de 
teatru a ajuns astăzi, a îl 
comparată, astfel, cu un „Pro- 
meteu al teatrului care a smuls 
autorului privilegiul său ex
clusiv'- (Jean Duvignaud, 
Op. cit p. 473). Cunoscutul om 
de teatru Jean Vilar duce exa
gerarea chiar mai departe atuncj 
cînd scrie: Adevărații creatori 
dramatici în ultimii treizeci de 
ani nu sînt autorii ci regizorii". 
(Jean Vilar: De la tradition 
theatrale, GalEmard, Colection 
Idees, p. 77). Mai cu seamă 
teatrul de avantgardă, teatrul ex
perimental, a impus primordia
litatea regiei. Oricare ar fi re
zervele, nu de puține ori în
dreptățite, care s-au manifestat 
in fața acestei „ofensive" a re
giei artistice, adesea în dauna 
textului dramatic și a indepen
denței autorului, nu se poate 
tăgădui importanța, din ce în ce 
mai mare, pe care o ia, în spec
tacolul de teatru, regia ar
tistică.

Aceste împrejurări evidenți
ază, cred, cu prisosință, nece
sitatea unei priviri de ansam
blu, a unui studiu sociologic 
asupra mișcării regizorale ro
mânești. Impusă pe arena in
ternațională a spectacolului, 
prin cîteva montări remarca
bile, regia de teatru româ
nească, aflată într-o fază de 
ascensiune, ar prilejui, astfel, 
un domeniu cum nu se poate 
mai interesant pentru cercetă
torii de sociologie ai teatrului.

Oricît ar ,fi însă de impor
tant rolul regizorului, acest rol 
nu poate fi imaginat, în teatrul 
contemporan, ca fiind echiva
lent cu acela al unui despot și 
nici actorul nu poate îi imagi
nat așa cum îl visa Gordon 
Craig, ca o marionetă inteli
gentă. Regizorul modern — 
Jean Vilar șl Strehler sînt 
exemple concludente în această 
direcție — poate ii comparat, 
mai degrabă, cu conducătorul 
inteligent și avizat, cu anima
torul entuziast al unui colectiv 
artstic, al unor actori. .Colec
tivul artistic formează, astfel, 
grupul social cel mai prielnic 
unui studiu de sociololgia 
teatrului. Care sînt condițiile 
necesare închegării acestui 
colectiv artistic, care sînt ca
uzele ce prilejuiesc fluctuația 
cadrelor și astfel aproximarea, 
nedefinirea unui colectiv ar
tistic, iată întrebarea care, în 
mod firesc, trebuie să intere
seze disiciplina noastră. In an
samblul vieții noastre teatrale, 
cîteva colective cum ar fi 
acela al Teatrului de Comedie, 
al Teatrului Mic sau al Teatru
lui „Lucia Sturdza Bulandra', 
în București, al Teatrelor Nați
onale din Iași și Cluj, repre
zintă unități închegate, colec
tive artistice cu caracteristici 
proprii care nu pot lăsa indi
ferent studiul sociologiei tea
trului. Dar dacă sîntem inte
resați în studiul colectivului 
artistic, ca grup social, în nu 
mai mică măsură interesează 
sociologia teatrului actorul ca 
ins, ca persoană socială. Edu
cația artistică a actorului, cul
tura sa profesională și gene
rală, rolul său, funcția sa ac
tivă în educția cetățenească șl 
artistică a spectatorilor, situ
ația actorului în teatrele bucu- 
reștene în comparație cu cele 
din provincie, iată numai un 
mănunchi de probleme (în nu
mărul viitor al revistei vom 
aminti și altele) care își aș
teaptă cercetarea metodică șl 
sistematică.

Tele-delecfiunile sini 
de două feluri — su
blime și grotești. Su
blime, cînd sini de or
din organizatoric, mar- 
cind așadar o previzi
bilă suu imprevizibilă 
pauză intre auuă emi
siuni. De iapl, previzi
bilă este impropriu 
spus, în programul sup
ta minai de radio și te- 
let iziune neuind nică
ieri indicat un spăl iu 
rezervai pauzei. Că ea 
intervine pe parcurs, e 
limpede o... „deiecțiu- 
ne“. De ce insa subli
mă ? Pentru că nu es
te nimic mai reconior- 
tanl ca acele imagini 
sui prinse intr-un lent 
panoramic de obiectivul 
camerei de luat vederi, 
sau acele particulare in
timități ale unor super
be sau suave peisaje, 
surprinse in ipostaza u- 
nei miniaturale cascade 
a unui piriu de mun
te, a unor llori care-și 
deschid pudic petalele 
spre soare sau a unui 
cird de copii, năvălind 
barbar pe plaja inun
dată de lumină...

Toate metaforele Mi
zate ale poeziei tutu
ror timpurilor iși tră
iesc, in perimetrul mi
cului ecran, o nouă via
ță, pe un fundal muzi
cal de o surprinzătoare 
consonanță lirică. Și 
cind, fie ele ratate sau 
indigeste, toate emisiu
nile, chiar și cele mai 
banale, au totuși un 
interminabil (și inexpli
cabil de complicat și 
pretențios) generic, este 
de-a dreptul o ingrati
tudine faptul cd nu știm 
cui datorăm plăcutele 
clipe de reverie oferite 
de uimitor de proas
petele, de expresivele, 
de funcționalele ima
gini ale non-e misiunii 
intitulate pauză I

O pauză, de o ferme
cătoare ingeniozitate, ca
re e in primejdie de a 
fi transferată pe un 
calp post didactic, me
tafora poetică urmind 
să-și decline virtuțile 
in favoarea unor impe- 
rativ-instructive și pe- 
dant-documentare eti
chete. La cererea rj 
știu căror telespecta
tori, imaginile pauze
lor, atît de grăitoare 
prin anonimat și ambi
guitate poetică a lumi
nii și montajului, vor 
trebui să fie identifica
te, numerotate și titu
larizate : muntele fă
găraș, culmea cutare, 
versantul cutare, cota 
nu știu care. Sau: pă
pădie 1 Sau: iepure a- 
iergind. Sau: ploaie pe 
asfalt, vis-a-vis de pa
latul telefoanelor, colț 
cu...

Spun sincer, trăiesc o 
neliniștită Înfiorare in 
fața unei asemenea po
sibile obtuzități. De ce 
etichete, cînd fiecare i- 
magine este o atît de 
sugestivă, particulară 
și miniaturală expresie 
a amplei, copleșitoarei 
naturi a meleagurilot 
noastre 1 Cînd fiecare 
pauză este un recital de 
poezie și nu (incă) o 
seacă lecție de zoolo
gie, botanică, geografie, 
geologie, — discipline 
foarte la locul lor ori
unde, dar — vai nouă I 
— nu in pauzele tele
viziunii 1

Nu-s suficiente ne
vrozele defecțiunilor 
tehnice f Groteștile de
fecțiuni tehnice, care 
transformă o lecție de 
limba engleză într-o 
șaradă a decala fulul 
dintre mișcarea buzelcr-4. 
șl succesiunea suntelot 
(imprimate și prost sin
cronizate) 1 Sau care 
fac In Bonanza ca ges
turi terifiante sd se um
ple, din cauza vidului 
sonor In care se con
sumă, de un imens, 
grotesc, ridicol!

De ce să defectăm șt 
pauzele prin pedanterie 
șl Inaderentă la poezie * 
Ce aveți cu pauzele î 
Cu lirismul și cu de
licatețea lor...

S. T.



DE LA SENSIBILITATEA COLORISTICĂ LA POEZIA TRAGICĂ
Gnd în iunie 1937 Mihail Jora definea, într-o laconică inter

venție, trăsăturile ba'etu'u; românesc, nu făcea decît să teoreti
zeze o experiență care îl dusese, cu aproape un deceniu înainte, 
către realizarea uneia dintre cele mai valoroase creații ale mu
zicii noastre — baletul „La piață". Apariția acestei lucrări a mar
cat, indiscutabil, momentul nașterii artei coregrafice românești 
„făurită de dansatori români, pe muzică scrisă de compozitori 
români, pe subiecte din viața românească, pe mișcări și ritmuri 
scoase din jocurile caracteristice populare românești" — cum 
preciza M. Jora.

Dar baletul „La piață" nu a reprezentat numai debutul stră
lucit al genului muzical-coregrafic în cultura noastră ci, toto
dată, unul dintre cele mai importante acte de creație din pe
rioada de afirmare a maturității școlii naționale de compoziție. 
O simplă analiză a acestei lucrări nu este suficientă pentru în
țelegerea importanței pe care a avut-o în epocă și în ansamblul 
artei românești. Totuși, chiar și pentru cei mai puțin informați 
asupra evoluției muzicii noastre, semnificația acestei opere se 
dezvăluie cu pregnanță, dacă vom aminti că apa'ține acelui 
strălucit șirag de valori apărut în deceniul al treilea — „Sonata 
a lll-a in caracter românesc" (1926) de G. Enescu, „Divertismen
tul rustic" (1926) și opera „Năpasta" (1927) de S. Drăgoi, „Pri
veliști moldovenești" (1924) și „La piață" (1928) de M. Jora — 
prin care muzica românească își definește, cu vigoare expresivă 
și măiestrie componistică, trăsăturile stilistice esențiale.

Un efort creator impresionant, susținut de o mișcare muzicală 
tot mai bogată, a provocat intensificarea procesului de sinteză 
și cristalizare a tradițiilor naționale și universale, marcind înce
putul etapei moderne a muzicii noastre culte. In acest proces, 
rolul creației și al personalității lui G. Enescu a fost covîrșitor. 
Nu puțini sînt compozitorii care să nu fi pășit în activitatea de 
creație la imboldul marelui artist și sub influența stilului și semnifica
ției lucrărilor sale. Drăgoi, Zirra, Negrea. Andricu și alții abordează o 
tematică preponderent lirică, valorificînd din muzica populară 

ales cantabilitatea melodică și structurile moda e d ato":ce 
Este vorba de aceeași expresie lirică, dominată de un echil bru c c- 
sic, neînsoțită de sfîșieri patetice sau atitudini de ironie și revoltă 
pe care o putem afla și în creația lui Enes-u. Să ■noi odâugâ— 
că înclinarea spre lirism și meditație, spre trecutul poetic, spre 
mit și frumusețile pămîntului românesc, sînt e emente spec -îce 
nu numai muzicii. Arta plastică și literatura ne pot furniza, de 
asemenea, numeroase exemple.

Amintind această sferă a lirismului, cu accentuate trăsături 
idilice, prezent într-o mare parte a creației muzicale din perioa
da cuprinsă intre cele două războaie mond:o'e. trebu-e să men- 
ționăm și apariția unor lucrări care abo'dează o sferă expresvă 
mai diversă, conținutul lor emoțional fiind p-ovocat, de multe 
ori, de realități sociale care violentează sensibilitatea artiștilor 

și se află în contradicție cu idealurile lor. O fericită întîmp'are — 
„un neașteptat dar al soartei" ar fi spus T. Vianu — a făcut ca 
eforturile creatoare ale lui G. Enescu și ale compozitorilor de 
aceeași substanță emoțională, să fie completate cu soluții ne
așteptate, noi, născute din aceeași pasiune pentru fo!clorul ro
mânesc, dintr-o profundă cunoaștere a culturii muzicale euro
pene și din aceeași arzătoare sete de lumină și adevăr, de mu
zicieni ca Th. Rogalski, P. Constantinescu, F. Lazăr, Const. C. 
Nottara, dar mai ales de M. Jora. Prin ei, muzica românească 
cucerește noi dimensiuni expresive, își îmbogățește limbajul cu 
noi structuri care îi conferă un plus de originalitate și vigoare.

In acest sens, dacă G. Enescu este un meditativ, un ortist 
ale cărui elanuri romantice își găsesc implini-ea în trăirea nostal
gicului și tulburătorului dor, iar sent -centul respontcb' itățîi u- 
mane se consumă, în procesul de creație, la nivelul marilor 
contradicții și drame ale omului, intr-un univers spiritual lumi
nat de speranță, M. Jora, bunăoară, se situează pe alte coor
donate temperamentale, muzica sa purtind pecetea unu: lirism

muzica românească azi
dominat de luciditate și activ. înci -o: cu deoseb'e căt-e cxrfo- 
rile vii, pitorești uneori, ale recrității. De aid pc-esc si mele 
deosebiri in legătură cu valorificarea su-se-'-or — crete ‘o do
rice. Nevoia exprimării unor stări de vis și dor. ctuma cind re
trăiește amintirile copi'ăriei sau evocă framusea « pc uu ro
mânesc, l-au determinct pe G Enescu să se oc-eseze -"O' 
genuri și structuri populare care se încadrează, în gene-o. - 
sistemul pariendo-rubeto (in iegoturâ cu aceasta, -pc-.a-ț - 
se pare faptul că mișcarea Iberâ. doi-'tă. cu o cpc-e-â de 
improvizație se păstrează in îrfeogc c-eatre a ~-a-e -■ crest 
și nu doar in lucrările de expuctâ *sc-~e acowcrc' " ceea 
ce-1 privește pe M. Jora. sugeste folclorice pomesse mo ms a - 
sfem dansului și a c-cec--te de ritucf ta>’-ncxu') & ■» gete se 
valorificarea oec -ă in cefe efori bcueae tare sări*. » «Jermă 
_o străiucrtocre oesfos^—-e —truce. o -pcneeeâ e acmsufe pepo- 
'or*. cum. pe e*ecr cuvfet c ?. Beenafe.

Scriind -La petă* M. Jora pencescocză aere-» prme ocrâ 
e oc.er-t și cmstc loocrec eipres. *ă o tc-sj. -onc-eu. as»- 
rindu-se tot e- factorii orăeenesc cserran rairasoț, ei râ- 
mfne ionic pemtm că faoses» ocneui ta d i neijmnjM * pewe-j 
că dincolo de wpo-u de tonă. oeeemc veocomo «• ooraeto- 

rea numerelor coregrafice, descoperă uimitoarea și inepuizabila 
varietate ritmică a folclorului nostru. Dacă, extinzînd afirmația 
compozitorului Zeno Vancea, considerăm stilul creației enesciene 
ca o potențare a spiritului și structurilor doinei (de la Prelu
diul la unison din Suita l-a pentru orchestră la Simfonia de ca
mera), stilul muzicii lui M. Jora, și mai ales al baletelor, repre
zintă o valorificare maximă a virtuților expresive ale dansului. 
Desigur, nu putem despărți ritmul de celelalte elemente de lim
baj minuite de compozitor, dar în creația de balet el devine 
principalul mijloc de comunicare, structura activă a dramatur
giei muzical-coregrafice. In fond, în practica populară dansul 
exprimă o atitudine ; preluindu-i celula expresivă, M. Jora îl 
scoate din starea naturală, il înnobilează, îl „aduce în starea de 
grație" in care este apt să exprime un bogat univers emoțional.

Creații e de balet ele lui M. Jora sînt ample poeme de un 
rea sm profund și robust, inspirate de moravuri, caractere și 
~cg m spec • ce unei anumite etape a evoluției societății noas

tre. Do-. depcs rid —'tele particularului, ale anecdotei pitorești, 
muzica ui M. Jora tinde către cuprinderea esențelor umane, 
nscri -du-se in contextul general al mișcării muzicale europene 

din veacul nostru.
Potențind valențele expresive ale dansului, compozitorul fi

xează in imagini încărcate de semnificații și, totodată, de pros- 
pet-ie s savoare caractere, obiceiuri, stări emoționale de un 
lirism pur. toate acestea inso tratate cu o ironică detașare sau 
cu nuanța unui zimbet malițios. Structuri ritmice simetrice și asi
metrice. linii mefotfee concise, caricaturale uneori, înlănțuiri ar
mor ce și como net instrumentale sugestive sînt mijloacele mu- 
zice e pe care co-— pozitorul le folosește CU o deosebită măies
tre cu rit. : □ c-omatcă a unui autentic om de teatru și sen- 
s pfitotea co o" st că a unui plastiaan. Dansul Chivei, excelentă 
caracterizare -:— co-~e odriă a acestui personaj sau fanfarele 
st'Pe'te ce Ma..-—i—curtezan din „La piață", tablourile I, III 
- ' - Dansul amazoanei si Dansul ctitorilor
tf* .C-riec rec*e*. peg - e de o excepțională frumusețe și 
tt-îertrs — _z c= â care exprimă poezia tragică din baletul 
Jbtearaama <Su adfoaui" sfat dtevo, doar citeva exemple care 
pot demausteo origfaofitotec si forța talentului maestrului M. Jora, 
pa dtept cuuut couMferut unui dintre ctitorii muzicii românești. 
muAne. Model < smsâ bogota de învățăminte, creația sa, aflată în 
ceadeud fonoire. este, m primul rind, opera unui artist a cărui 
ceugtfagB a vibrat și vibrează in consonanță cu năzuințele se- 
■eender săi. Este, totodată, un dar de frumusețe și bucurie ofe
rte ■rmoaitâșă cu acel gest firesc și spontan care a fost dintot- 
Peo-mc cc- t otsc— ui generas și înzestrat.

Mihai Cozmei

SIMBOL Șl
VIZIUNE
COMPOZIȚIONALĂ

C
, ine a urmărit in ulti- 
■nii ani, mai tnde- 
proape drumul crea- 
ei lui Nicolae Cons
tantin poate să-și dea 

seama de maturizarea rapi
dă a artei tînărului pictor. 
Spirit neliniștit, mereu în 
căutarea unor orizonturi i- 
deatice noi, temperament 
pasionat, Nicolae Constan
tin nu s-a sfiit, in anii tre- 
cuți, să abordeze modalități 
de expresie moderne (sau 
''numai aparent moderne), cu 
convingerea că fie și tempo
rara cantonare intr-o formu
lă plastică sau alta însea
mnă, de cele mai multe ori, 
o eșuare in manierism. Ia
tă de ce am asistat la o 
derulare rapidă, nu lipsită 
de spectaculozitate, a unor 
tentative și căutări in care 
ecourile impresionismului 
■o fost Înlocuite cu meta
data VhnUcn tratată intr-o 
nmiert expresionistă, lec- 
Sa lut Bosch abandonată

in favoarea detaliului na
turalist, alături de colaj și 
de încercări pop-art.

O anumită disponibilitate 
sufletească, un entuziasm 
nealterat l-au condus pe 
tînărului pictor să repete cu 
propriul său penel toate a- 
ceste fixafii ale înaintașilor 
sau contemporanilor. Cine
va, judecind superficial, ar 
putea considera metamorfo
zele de mai sus ca o lipsă 
de seriozitate. Dimpotrivă, 
acesta mi s-a părut, pentru 
un artist aflat la începuturi
le carierei sale, un travaliu 
util, și o premisă necesară 
marii opere de mai tîrziu. 
De altfel, nu cred în artiș
tii care încă de la douăzeci 
de ani și-au descoperit un 
așa-zis „stil propriu" în care 
cantonează definitiv. Perso
nalitatea plastică (de cite ori 
trebuie repetat acest ade
văr 1) nu se structurează, de 
cele mai multe ori, peste 
noapte, ci este rezultanta u-

nr> munci îndelungate. ru 
lipsite de erori și eșecuri.

Ceea ce rdm:ne daument. 
in cariera a’tistiod a U 
Nicolae Constantin este, fi
nă acum, efortul art-rtujui 
de a exprima pe pimd o 
realitate surprinsă in articu
lațiile ei simbolice. Această 
aspirafie s-a concretizat ma. 
ales în pînzele cu care a 
participat la ultima expozi
ție interjudețeană de la 
sDrșitul anului tread dar. 
aci pregnant, se face szts- 
tita in actuala perverti-1 
deschisă in sclo 
din Iași- Credem că este dra- 
nml ce corespunde cel mei 
btr.e temperameriuiui v-ojun- 
tar al artistului, dor-uc de 
suprafețe mark cocmuse 
intr-im stU plin de ucscare. 
De altfel. locul sentimento- 
lismului provincial, evident 
in u.neJe pine de aerm 
cinci-șase ara. a lost luai de 
o aiitudire meditativă, cu o 
accentuată notă de gravitete. 
care învăluie iondul Hectic 
al ultime.or sale compozitii- 
De aici și preferința pentru 
unele personalități cu aură 
legendară din trecutul nos
tru istoric, evocate intr-o 
manieră alegorică. Expresi
vitatea figurii lui Mihai Vi- 
tcazul sc înînș* fpf fn 
raport cu elementele evoca
toare sugerate de detalii ce 
înconjoară figura domnito
rului. Tabloul, tratat intr-o 
gamă restrînsă de culori 
„tari", contribuie — ca și 
tn cazul portretului Iui Ni
colae Băicescu. realizat In 
aceeași manieră — ia poten
țarea expresivității persona
lităților istorice respective.

Aceeași viziune d^cora- 
tiv-simbolică este adoptată 
și în alte portrete, dintre 
care se detașează cel al pic
torului Mihăilescu-Craiu și 
cel al poetului Horia Zilie- 
ru. Intr-o manieră aparte, 
mai apropiată de semnifica
ția strict caracterologică, 
sînt celelalte portrete ; .Na
na", .Autoportret", .Auto
portret cu soția” .Colecțio
narul", desigur fiecare din 
ele încercînd să definească 
un tip uman prin ceea ce 
are el mai semnificativ. La 
polul opus acestor pînze, se 
află: „Muziciana”, „Chitaris
tul" sau „Regizorul", tipuri 
abstrase relației dintre mo
del și portret, în favoarea 
unei caracterologii mai largi, 
de tip profesional. Se pare 
că, in lucrările amintite, ar-

uHft s-c s.iuCt ct.-es docr 
ae rtoede puesfce sugera
te rie r'.nd. du-
nd w** te aV*gceul de cLa- 
w • 3-e* și .Sfekmrami", 
mesetrde perscacjeJor si ale 
otuecreirir sîM coapuse 
pe-.--a :. mm| o rdsxirilor 
■a «ine. ofc-ie de subiectele 
resoecrri- e. iatr-o acceatuo- 
M -zxă d'coerdt.ă.

portrete, cu 
dre~.c moarte bu m-
deeacs de șersrdiicative. 
expczZîz perscnaJă a lui 
Vx-vce Cocst. prezinlă însă 
crCf.z cc=g>ozi‘.ii și peisa- 
e excepționale atît prin 
meaera de tratare, cît și 
crin garna cromatică in ca
re au fost compuse. Dintre 
acestea. Mirii, o adevărată 
simionie a primăverii, suge
rează imaginea tonifiană a 
unei sărbători exuberante, 
-'ine de lumină. Alături de 
c- —P'.ritia amintită, se în
scrie „Biserica Barnovschi' 
:. „Peisaj de iarnă", ultimul 
cc—pus în planuri largi, cu 
•-.•puri precis conturate, a- 
mintind de pînzele unui La
"-ec-ax-e. Intr-o altă corn- 
pczft'e. Humor, surprinde 
olăcut contrastul dintre hie
ratismul zugrăvelii de pe pe
retele mînăstirii, în contrast 
cu pălăriile înșirate pe zi
dul pridvorului, într-o aso
ciație nu lipsită de o ironie 
blîndă. De altfel, preferința 
Iui Nicolae Constantin pen
tru crearea unui cadru ca
pabil să exprime o anumi
tă atmosferă particulară se 
observă și în „Aniversare" 
sau în .30 Decembrie", dar 
mai ales în „Peisaj indus
trial”.

Eliberat de modele, depă
șind o inerentă fază de cău
tări, Nicolae Constantin se 
regăsește tot mat mult 
într-o pictură unde elemetul 
social se exprimă în aso
ciații sugestive și revelatoa
re, servite de o paletă si
gură. Viziunea compozițio
nală în care domină elemen
tul alegoric ori detaliul sim
bolic este pusă, de cele mal 
multe ori, în serviciul unor 
sensuri umane majore. Și, 
desigur, mai există acel 
„je ne sais-guoî“, care pal

pită în culorile și desenul 
fiecărei pînze și care se ce
re contemplat și niciodată 
descris.

TEATRLL DE STAT BACAl)

„IR USPmiUL INIMII NfCUNOSCUTt“

Corneliu Sfurzu

Potrivit ■mărturisirii autorului, „Transplantarea inimii necunos
cute* nu este altceva decît : „portretul unui contemporan, adică al 
iui Don, personajul central al piesei*. Precizarea are darul de a 
orienta interpretarea unei piese în care Mirodan pune mai puțin 
accentul pe acțiune și mai mult pe cozerie îmbinînd în același 
timp comicul cu o undă de acut dramatism. Modalitatea este 
proprie unui întins teritoriu al dramaturgiei moderne, ingenuității 
vechilor comedii luindu-i locul intelectualizarea si problematizarea 
acesteia. Drept urmare, în locul acelei comedii, așa zise pure, 
ciștigă teren comedia neveselă, care invită la meditație și formu- 
lează cu zimbetul pe buze întrebări profunde, referitor la destinul 
omului și la alternativele care îi stau în față. Interesant este, în 
acest sens, că viitoarea piesă a lui Mirodan, intitulată „Cine l-.a 
ucis pe Saint-Exupery**, interpretează din punct de vedere al res
ponsabilităților în planul istoriei, destinul tragic al acestuia. „Saint- 
Exupery, ne spune Mirodan, a fost ucis în război, cind avionul 
pe care-l pilota a fost atins, el s-a ridicat în văzduh, pulverizîn- 
du-se acolo, în neant. Războiul l-a ucis pe marele scriitor, iar 
războiul a fost provocat de fascism, primejdie încă vie în con
știința umanității". Piesa va marca, așadar, trecerea lui Al. Miro
dan de la comedie la dramă.

„Transplantarea inimii necunoscute- are drept personaj prin
cipal un pictor ratat, reprofilat pe publicitate, ducînd o viață de 
bluff. O viață bazată pe o ingenioasă, dar, firește, sterilă echili
bristică a protocolului diurn, cu sute de telegrame de felicitări 
menite a-i asigura protecții, cu minciuna cea de toate zilele a 
falselor conveniențe șl regizatelor ritualuri. Don. personajul în 
cauză, este un om de spirit și de fantezie, capabil să-și considere 
cu un umor — i-am zice negru — propria condiție, propria bla
zare și automistificare. Aceasta, pînă ce în viața lui intervin 
fapte care pun brutal în lumină reversul dramatic al situației.
Inoculîndu-i prietenului fiicei sale propria sa iresponsabilitate, el 
determină o despărțire a acestora, fără ca să știe, bineînțeles, că 
ea aștepta un copil. Fata va încerca să se sinucidă, gestul pro-
vocînd un șoc care ar fi putut fi fatal tatălui, dacă nu l s-ar
fi transplantat urgent o inimă a unui necunoscut. O inimă „mal 
mare", generoasă, pe care tatăl o va dona, cu sacrificiul propriei 
sale vieți, tînărului, atunci cînd acesta, victimă a unei la fel de 
iresponsabile farse a pictorului, va încerca și el să se sinucidă 
Așadar un lanț al efectelor bizar-voioasei iresponsabilități, punctat 
cu dramele cu care viața sancționează asemenea atitudini. Gestul 
din final al eroului încearcă o tragică reparație, prin moarte, a 
unei vieți ratate prin labilitate morală și superficialitate. O nuanță 
a cărei funcție dramatică este de a corecta profilul personajului 
și al cărei sens este un apel la conștiința individului, la angajarea 
lui lucidă față de mersul propriei sale vieți și al vieții celor 
din jur.

Pe scena Teatrului de Stat din Bacău spectacolul a Cost mon
tat în regia lui George Rafael, rolul principal fiind interpretat 
de actorul Ion Buleandră. Cartea de vizită a fiecăruia din aceștia 
constituie reale promisiuni, pe care, totuși, spectacolul nu le împli
nește în întregime. In primul rînd, din cauza unei viziuni quasi- 
domestice a textului. E drept — un text mai dificil, cu o primă 
impresie de diluare și ariditate, dar vădind, la o cercetare mai 
adîncă, sensuri fecunde și oferind un adecvat portativ unei de
monstrații de virtuozitate. Oricum, sugestiile textului, prinse, e 
drept, în țesătura unei avalanșe abuzive de paradoxuri, se cereau 
valorificate cu o mai pregnantă marcare a datelor problemei. Des- 
fășurîndu-se liniar, spectacolul lasă aproape neexplicate gesturile 
dramatice ale personajelor, și mai ales gestul tragic din final a1 
personajului principal. Este vorba de un complex ioc de situații, 
pe care regizorul nu l-a pus suficient în valoare. Pentru că. piesa 
„Transplantarea inimii necunoscute" nu este la urma urmelor decît 
o conversație scenică sau, dacă vreți, o spirituală demonstrație sce
nică — păcătuind poate prin exces de rigoare, de geometrtzare — 
dar cerînd oricum o montare plină de fantezie. Decorul semnat de 
Giulio Tincu și costumele Lidiei Radian oferă un funcțional cadru 
plastic, adecvat unei stilizate mișcări scenice, unei montări în care 
replica să-și potențeze caracterul aluziv, iar gestul să se încarce 
de sensuri ideatice. George Rafael s-a mulțumit însă cu o tratare 
corectă a datelor comice ale textului, latura oravă fiind adjudecată 
exclusiv lui Ion Buleandră — al cărui personaj, interesant pînă la 
un punct, — lasă însă neacoperite unele contradictorii și deci 
foarte importante date ale eroului.

Un umor sec vădește Socrate, colaboratorul foarte apropiat al 
lui Don, — în interpretarea lui Puiu Burnea. Cu obișnuita-i sen
sibilitate parcurge Kitty Stroescu rolul doctoriței Mara, infuzînd 
un autentic dramatism scenei „transplantului", in notă, constanta 
Zmeu, în rolul Irinei. Liviu Russ compune, cu nobilă ambiție ar
tistică, rolul băiatului — student și sportiv totodată — subliniind 
cu o tentă de ironie candoarea, nu lipsită de emfază și mărginire, 
a acestuia,

„Transplantarea inimii necunoscute" — premelră pe țară pe 
scena băcăuană — împlinește, așadar, numai parțial virtuțile unui 
text, el însuși exercițiu de virtuozitate și impunînd. ca singura 
posibilitate scenică, o tratare consonantă Impresionează în orice 
caz, interesul acestui inimos și dotat colectiv pentru dramaturgia 
originală, precum și o anume seriozitate a activității sale artistice, 
demne de succese de real ecou, spre care tinde în mod. evident

Sergiu Teodorovici



Armina stătea în colț și asculta muzica de pian 
cîntată de elevul ei. Ar fi vrut să bată din palme 
în semn să înceteze, dar nu putea. Melodia curgea 
de sub clape furioasă și aprigă ca un rîu împins 

de ploaie și băiatul nu prindea acel ceva imperfect din cîn- 
tec, ci el vedea podul, de stejar cu balustrade arcuite peste 
rîu. Era soare și bine copiii se lăfăiau în apă și nisip. EÎ des
pre asta cînta. Profesoara întrebă:

— Gligor, ce cînți tu, omule ?
— Nu știu, răspunse el.
Armina căuta să-și amintească la ce concert l-a mai as

cultat pe Enescu într-o interpretare atît de gingașă și cu 
cît investigația ei se adîncea în anii studenției, cu atît nu 
putea să-și amintească. Nu-și imaginase nicicînd că intr-un 
sat la zeci de kilometri depărtare de oraș va descoperi un 
mare talent muzical. Era captivată de muzica băiatului si 
se gîndea că peste ani el va cînta la Ateneu.

II
Gligor ajunse acasă. Cu toate că vremea se răcorise pu

țin, el se culcă în vîrful unui stog de lucemă. Trase man
taua lui taică-său peste el și cu mîinile sub cap începu să 
uimărească cerul. La răsărit mijea o dungă de nor, ceva 
mai sus o stea puternică, arămie clipea din cînd în cînd, 
și, cînd clipea, dunga aceea de nor devenea ca prin farmec 
violetă.

La apus, cerul era suspendat pe vîrful pădurii. Culorile se 
contopeau armonizat făcînd ca cerul să ardă în flăcări ade
menitoare. In colțul vestului, mai apropiat de miază-noapte, 
era un pilc de tei, ce lăsau pe cer o umbră argintie. Gligor 
urmări cum vine, pe nesimțite, un nor. Cînd norul intră in 
pata argintie, cerul scăpără de parcă ar fi fulgerat în se-

fantezie
de vară

nin și pilcul de tei se aprinse .Ardeau numai vîrfurile în- 
tr-un portocaliu viu, iar tulpinile căpătau în jur aburi de 
lumină. Lui Gligor toate simțurile îi șopteau că cerul din 
satul natal e cel mai irumos din lume. Amintirile îi readu
seră cerul mării, cerul munților, readuseră, pe rînd, toate 
cerurile văzute și cerul din vise. Nici unul, spre mulțumi
rea lui, nu arăta ca cerul satului natal. Adormi.

Visă, din nou se visă pe dînsul între berbecii ce-i păștea 
acum în vacanță. Se făcea intr-o dimineață cînd doar pe 
coastele imașului răsărise soarele. El, Gligor, călca ușor, 
tare ușor, ca să nu scuture rouă de pe_ iarbă — ținea mor
țiș ca berbecii să pască toată verdeața înrourată. Din turma, 
după ce soarele crescu pe deal, veni la el berbecul X asi. 
(Toți aveau nume. Fiecare dintre ei era pentru el un anumit 
berbec cu personalitatea lui). Veni Vasi și el începu să-i 
scarpine fruntea. Berbecul făcu pași, multi pași îndărăt și 
se repezi cu iuțeală in palmele iui. El ținea mîinile desfă
cute și în ele băteau coarnele. Din elanul ce și-1 lua men- 
nosul ar fi putut să-l doboare, însă animalul iși calcula 
pașii și-l pălea ușor in palme, așa incit să-i placă bă
iatului.

Așa visa — în realitate el ii obișnuise de cind erau mici 
cum să-l împungă ca să ru-1 doboare. Iasă cind erau ber
becii răi și furiosi — aveau ei timpul lor cînd erau răi șl 
furioși — nu putea nimeni să-i strunească. Nu rareori ber
becii uitau cine e el și se repezeau să-l dea de-a berbelea
cul. Atunci își freca într-o parte corpul ca un toreador și-i 
prindea de coame. ,Hei, măi, Tigrule. ai ochelari de soare ? 
Nu vezi că-s eu?' Spunea acest „cu* cu atîta demnitate ca 
si cum el ar fi fost cineva pe care ei erau obligați să-l res
pecte. Și ei, în adevăr, erau obligati să-l respecte. Numai da
torită lui puteau să pască iarbă crudă, să bea apă rece de 
izvor, să stea tolăniți la umbra sălciilor.

Nu numai pentru atît erau datori să-l respecte; mai erau 
șl pentru altceva de care ei nu erau conștienți, el îi apăra 
de cuțit. Pentru ei moartea nu exista, o știau abia după ce 
cuțitul li se înfigea în beregată. Atunci era prea tîrziu ca 
moartea să fie îndepărtată. Cel care o îndepărta din timp de 
ei era el, dar ei n-aveau cum să înțeleagă lucrul acesta. 
De unde să știe ei certurile lui Gligor cu brigadierii, cu 
magazionerii și cu oamenii satului care ,în preajma sărbă
torilor,_ prindeau poftă de came de berbec adevărat și-i dă
deau tîrcoale. Giigor nu plingea și nici nu-i ruga să-l lase 
pe berbecul cutare. EL hai să zicem brigadierii sau ma
gazionerii, nu știau după nume berbecii, ci după felul linii, 
începeau pe departe.

— Gligor, ne-am gîndit să-î tăiem pe ăla cu lina tigaie, 
vrem să facem un bal la Sediu. El răspundea:;

— Aștia-s pentru prăsilă și pentru lină. Așa mi s-a vor
bit de cînd erau mici, Dentru came îs bătălii. Nu rețin cine, 
adăuga cu înflăcărare, și-a înfipt degetele în ochiul meu șl 
mi-a poruncit: ,Să ai grijă de ei ca ochii din cap, pe ăștia 
să nu-i atingă colț de lup și nici cuțit de om* și nu mă în
șel, sînt sigur că nu. ducînd a reproș arătătorul spre cel ce 
voia să facă moarte de berbec, chiar mata ai fost ăla.

Toate acestea aveau de multe ori darul să-l dezarmeze pe 
cel în cauză. Insă cînd toti oamenii satului voiau carne de 
berbec voinic, și numai ai lui erau voinici, atunci nu erau 
puțini cei care îl sictireau și-1 făceau mucos.

Din certuri ieșeau victorioși ei, deoarece Gligor nu putea 
să-i facă mucoși pe bărbați; victorie care ,de altfel, nu re
zista decît în ace! moment, căci pe la miezul nopții, cînd 
baciul turmelor dormea, slobozea berbecii și o lua spre as
cunzătoarea știută.

Animalele presimțeau din ajun că aerul are iz de vin 
și sînge. Cum izul nu specifica: ,Tu, berbecule cu rotate 
coarne, în zori vei fi ucis !* numai unuia dintre ei, îi cu
prinde pe toți teama. Giigor, pe drum, le vorbea :

— Vor să taie pe unul din voi. Să ne ascundem în vă
găuna Călidarului. Și se ascundeau în văgăuna Călida- 
rului. Oamenii satului ascuțeau cuțitele și veneau în 
zori. Ori, în zori nu găseau nimic în staul.

Dacă oamenii la început erau răzvrătiți pe băiat și-l 
considerau îndrăcit, cu timpul începură să aibă un cult 
față de enigmatica văgăună și fată de descoperitorul ei, 
băiatul. Dacă oamenii satului ar fi insistat în căutare, ar 
fi dat de ascunzătoare, dar ei, după ce le trecea pofta 
de berbec, dădeau dreptate băiatului și nu mai încercau 
să afle unde este ascunzătoarea. După ce băiatul se con
vingea că oamenii îs mulțumiți că n-a dispărut de tot cu 
turma, își scotea fluierul și cînta. Melodia, curgea cu nu
anțe de tristețe șl din tristețe țîșnea o armonie nouă, scăl
dată în foc. Cîntecul era original, îl născocise el cînd 
stătuse în văgăună. Cred că vrînd să nu adoarmă a pus 
mîna pe fluier și a început să îngîne ceva la întîmplare 

și din acel ceva întîmplător a ieșit o melodie zguduitoare. 
In văgăuna Călidarului, care era dosită de sălcii și fagi, 
băiatului îi era teamă că va fi descoperit și în fața lui 
un om va înfige cuțitul pînă la jumătatea minerului în 
unul din berbeci sau că are să se arate, cu ochi hipnotici, 
lupul. El va răguși și dihania va sfîrteca și încolți ber
becii. Pe urmă, în apropiere, era pădurea care foșnea în 
felurite chipuri. Toate foșniturile aduceau cu pași nede- 
finiți.

Peste teamă venea ca o amăgire murmurul izvorului din 
rîpă, tușitul berbecilor și cîntecul păsărilor trezite în pli
nă noapte la viață. Nu, nu erau amăgiri: apa șerpuia 
pe jgheaburi de clisă cu atîta răbdare și finețe, că trebuia 
să fii mort ca să nu te înfrupți din geamătul ei de obo
seală ; trebuia să fii adoimit într-o scorboră de ulm ca 
să nu asculți foșnetul pădurii și mai trebuia să ai nas de 
armăsar ca să nu simți aroma de polen și rouă, ce venea din 
lanul de floarea soarelui. Poate văgăuna purifică boarea 
parfumată de polen cu aerul ei rece și-o făcea să fie atît 
de plăcută. Toate astea și altele, poate, l-au îndemnat 
să cinte. Nu știa dacă toți berbecii sînt receptivi la mu
zică, dar el era convins că-1 înțeleg și-și dădea tot inte
resul să le fie pe plac.

Visă, după o bucată de somn liniștit, pe președintele 
Cooperativei agricole. Președintele căută să nu-1 vadă ni
meni și sări pîrleazul la berbeci. Cum intră între ei, omul 
taciturn deveni altul. Tot obrazul lui căpătă un colorit 
roz, de trandafir sălbatic. Spunea ceva berbecilor și ber
becii își scărpinau, a mîngîiere, frunțile de genunchii lui. 
Și nimeni nu știa ce suflet mare are președintele, decît 
el, Gligor. După care se visa iarăși pe el. începuse săr
bătoarea viilor și el trecea printre bărci și scrîncioabe, 
printre barăcile cu băuturi și dulciuri, printre jocurile dis
tractive și peste saltelele cu paie, unde se dădeau trîn- 
tele; trecea printre toate și căuta gardul pătrat din frîn
ghii, unde se băteau berbedt Căută înfrigurat, prin somn, 
și nu găsea pe tot șesul nici un gard de frînghii.

III
— Ce soare, ce soare! se mira Gligor coborînd din vîr- 

fu! căpițeL Ascultind bonta de lăutari, ce cînta pe șes, 
simți cum muzica ii trecea, ca un fior, prin toate arterele. 
Da, suna în el și lingă el o melodie sprințară. întinse 
mîinile pe lingă corp, în sus, în căutarea cîntecului. Era 
în cîntec ceva imperfect. Crezu că are destulă putere să-l 
prindă și să-I ascundă în el și după ce-1 va șlefui să-i dea 
drumul. Dar nu putu. Cîntecul izbucnea ca o lavă zgu
duind firea și pămintuL

Ii trecură prin fata ochilor, imaginile oamenilor, rîului, 
cîmpului și cerului nataL Treceau repede și rămîneau în 
memorie umbrele lor. Umbre și ecouri. Și toate umbrele 
alergau una după alta intr-un ritm viu, pe care el îl 
strunea din cînd în cind si se oprea asupra unei ima- 
ginL Și iarăși accelera umbrele în el pînă se prefăceau 
în sunete. Sunetele îl supărau — de aceea fugi la Cămin.

Se așeză la pian. Clapele înfiorate de degetele băiatu
lui scoteau aceeași muzică cintată de lăutari. Nu, nu era 
aceeași muzică, ci cu totul alta pe care nu o auzise ni
meni niciodată. Piana! nu mai avea putere și gemea în- 
tr-una. Camera era plină, arhiplină de clinchete.

Degetele băteau clapele iute, alergat..
IV

Toporul bă tea  Trușcă, magazioneruL împlînta părui 
de salcim in pămînt și-1 pălea cu muchia în cap. 
Nu știa cum să facă znai repede, îi era teamă să nu se 
răzgîndească președintele. II chemă la el pe bătrînul Fa- 
nache și. lovtrdu-și pumnii unul de altul, imită, cu glas 
gutural berbecii.

— Hir, hirr, buf! Ce bătaie are să fie...!
Aștepta ca Fanache să schițeze un zimbet din ochiul 

miop, dar acesta, calm, indiferent, își lingea buzele de 
rachia.

Gardul să aibă 20 de pași în lung și lat Frînghiile de 
in sînt prinse cîte trei: una jos, alta la mijloc și alta
mai sus. Dintr-un camion sînt coborîți în arenă doi ber
beci. Unul e merinos, cu lină brumărie și gîtul rotund, 
voinic, cu salbe ondulate în jur. Coarnele îi sînt în for
mă de spirale, cu urechile în mijloc. Celălalt e un țigai 
veritabil cu lîna neagră ca păcura. Coarnele-s crescute
în sus, apoi încîrligate aiurea fără nici o simetrie. In 
frunte are o pată albă, parcă fără ea nu ar vedea bine. 
Caută nedumeriți la oameni. Suflă, maiestuoși pe nări mu
coasă și scormonesc cu copitele pămîntuL Miroase iarba 
strivită și bălegarul proaspăt de oaie miroase.

Merinosului i se năzare că un bărbat rîde de el și se 
repede cu capul între frînghii.

Oamenii, atenți, tăcuți, caută să surprindă orice gest 
al berbecilor. Berbecii, tiptil, își dau tîrcoale. Ochii lor 
galbeni sticlesc într-un lichid argintiu. Scot un behăit gu
tural „Hr, hrrr, hrraa" împroșcînd cu lut încleiat de iar
bă pe cei din margine.

Fanache îl trage de mînecă pe Gruia, președintele.
— Mai știi țurcanul lui Bundea ? Mai știi metișul lui 

Suhar ? Erau înstăriții satului. Și-au pus rămășag că al 
cui berbece va învinge acela va rămîne stăpînul satului. 
Și cît a durat bătaia aia, doamne, doamne, pînă seara. 
Pînă la urmă a învins a lui Suhar.

— Dar stăpîn n-a rămas el, ci Bundea, naiba știe de 
ce n-au respectat rămășagul.

— Păi a fost lupta necinstită. Se zice că Bundea ar fi 
prins de veste că Suhar ar fi pus berbecul să tragă pe 
nări ardei pisat. Bietul berbec, îl usturau nările și nu-și 
mai găsea astimpăr. Ar fi fost în stare să dărîme 
și un copac.

— Nici țurcanul ăla nu era de lepădat, l-ar fi răpus 
pe metiș.

— Desigur că l-ar fi răpus.
— Dă-i în paști, că au tăiat berbecul la curte și n-au 

dat oamenilor de-o gustare.
— Ce să mai vorbim!! ? Cred că astea-s obiceiuri de 

pe timpuri.
Tăcerea îi ameți pe toți. Berbecii se priveau în ochi. 

Părea că unul aruncă asupra celuilalt foc. Inălțară ca
petele și, mînioși, începură să se depărteze. Se depărtau 
cu pași calculați, siguri de mișcări, părea că fiecare nu
mără cîțl pași se dă înapoi celălalt. Se opriră locului, 
scrutară distanța dintre ei, plecară frunțile în pămînt 
și se năspustiră unul asupra celuilalt. Buf! se bușiră pu
ternic. Un zgomot surd cutremură islazul. Oamenii sim
țiră sub tălpi cum se mișcă iarba.

A fost prima ciocnire din care nu-și puteau da seama 
care e mai puternic. Deveniră nervoși și în același timp 
prudenți. Fioroși, tare fioroși le arătau ochii. Copiii, spe- 
riați, fugiră din preajma lor .Berbecii se îndepărtau cu 
pași agili. Ridicau un picior în sus, pînă atingeau lina de 
pe pîntec, îl lăsau măsurat, în jos și, pînă ce copita nu 
se înfigea bine în pămînt nu-1 ridicau pe celălalt. Toc
mai mișcările astea suple, care ascundeau în ele o șire
tenie meditată, îi făceau pe oameni să stea țepeni, cu ră
suflările întretăiate în așteptarea bușelii.

Și iarăși berbecii își luară vînt și se pocniră coarne în 
coarne, că săriră din ele așchii. Poate numai așchii mici 
au sărit, însă bărbații spuneau că au văzut în aer, în 
apropiere de urechi, seîntei. Susțineau că-i unicul caz 
cînd zboară seîntei din coarne: dovadă că-s berbeci răz-

Stelian Baboi
(Continuare în pag. 7-a)

versuri de
EMIL BRUMARU

ÎN BUCĂTĂRIE

Miresme ztau pe masă ca niște spade late, 
Legume-și țin răccarea-n catifelate pungi, 
Pereții ne ignoră purtind cu dignitate, 
Pătrunși de var, Blazonul PĂIANJENILOR LUNGI.

Vai, în bucătărie cui poți să ii explici
Că ne e foame numai de vis cînd la perdele 
Vom ridica în soare ca să privim prin ele 
Sticle de-ețet în care s-au înecat furnici.

Dar ce neașteptată și nouă întîmplare 
Ne-ademenește și ne-nspăimîntă totodată I
Spre trupurile noastre-o caisă se dilată 
Cu-o poftă vegetolă ca să ne, ah I, omoare.

ÎN SUFRAGERIE

Cînd sufrageria o deschid 
Stau pe jos miresmele în stive, 
Scaunele se opresc candid, 
Mă birfesc ceșcuțe guralive.

Cugetul mi-i fără nici o pată. 
Cu delicatețe și alene
Am învins celeste damigene, 
Falnice cetăți de vișinată.

Fierb în jur veșminte și covoare, 
Dulci fotolii lin mi se supun, 
Așteptat de fragedul magiun 
Celofane rup. Clipele-s rare.

Și-și frâmîntă-n aer nebunește 
Flama invincibilul piper.
Dureros oglinzile mă cer: 
Trupu-mi absorbit Ie adincește I

In dormitor

Nici un chip n-a căzut in paloare 
Ca al tău, adormit și frumos.
Fulgera. luminîndu-te-arare,
Citeun vis sub al timplelor os.

Respira' cu atîta sfială 
incit aerul ud se-nchega 
Lingă năiile-adînci în petale.
Respirai, surizînd, catifea.

Fascinat de-al său geamăn, spre-oglindâ 
Brațul tău prins în somn se-alungește 
Visător. Oh, să nu se desprindă.



Premii: ION BĂIEȘU
Ar fi greu de sesizat sem

nificația piesei tinărului dra
maturg Ion Băieșu, fără a ac
cepta ca bază a dramei sale 
un rea! fond de umanitate, 
verificat prin tensiunea rapor
turilor dintre personajele-cheie 
și concretizat in dureroasele 
accente ale ale experienței lor 
în imaginea scenică. Ideea de 
sacrificiu, de protejare a o- 
mu'.ui nefericit, de responsa
bilitate față de soarta lui, 
străbate succesiv și constant 

Jr -ca un lait-motiv al conflictu
lui dramatic. Dar piesa e tot
odată o pledoarie discretă șl 
nuanțată împotriva imixtiunii 
dominante a unei ind vidua- 
lități asupra vieții semenului 
ei. susținind datoria morală 
de a frîna tendința de sub
ordonare — chiar motivată de 
un țel generos — de a nu 
pătrunde brutal și ilicit în 
viața altcuiva, într-atît incit 
să-i răpim libertatea de acți
une a mobilelor sale interi
oare. Sub acest raport, cu 
toată parțiala inconsecvență a 
caracterelor, dialogul viu, pa
sionant, pe alocuri însă stra
niu și insolit, răspunde ideii 
fundamentale — apărarea 
propriei ființe de violența ac- 
Uunii limitative și deforman- 
țP a unei voințe exterioare.

In atmosfera malefică, ușor 
atinsă de morbiditate, in ca
re se desfășoară acțiunea, fie
care personaj își urmărește 
gîndul sau idealul său cu o 
tendință obsesivă, în care pla

Mihai Bărbulescu:
VOCALE ÎN VÎRFUL

PIRAMIDEI
. De la început frapează rd- 
keata seacă a producțiilor lui 
Whai Bărbulescu. In marea lor 

ele sînt rodul reflecțiilor 
unui spirit încă dezordonat, în 
căutarea unei direcții, a unui 
sens. Cugetările și observațiile 
lui Mihai Bărbulescu sînt lip
site de acuitate, iar transpu
nerea lor lirică e viciată adine 
de prozaism și discursivitate. 
Sînt pagini în volum care nu 
înțelegi conform cărui criteriu 
sînt date drept poeme. Să ci
tăm : „Nu neapărat / viața : / 
delimitări / precise, / plopul / 
cu / rădăcini / și / frunze. Ah, 
plopul ideal — verticală tulpi
nă / axă sistemelor". In afara 
unei posibile intenții de „cali- 
gramă", această imagine quasi- 
științifică a plopului — „axa 
sistemelor", nu are nimic co
mun cu poezia.

Cînd M. B. renunță la acest 
stil sec, trece la antipod pentru 
a adapta un metaforism greoi 
și adeseori ilogic. Ce sens pot 
avea, de pildă, „imagini" ca : 
„Ghiolul — pasăre de lînă / 
tricotată pe fața femeilor", 
„melcii de gelatină ai stelei", 
„marmura măcinată neonic / în 
nesătule vise bipede"? E ade
vărat că metafora poeziei mo
derne presupune asociații inso
lite, dar e nevoie de un mini
mum de congruitate; altfel e 
joacă de cuvinte.

In alte părți abundă frazele 
goale de sens, de un absurd 
jenant pentru lirism — „Vîntul 
mă privește pătrat", „dorinți li
chide" (Dali ?). De altfel, supra- 
realismul e serios impregnat în 
multe bucăți, fiind însă un su- 
prarealism de formă, de supra
față, nu de esență. Mihai Băr- 
bulescu expune excentricități 
grafice (cuvinte transcrise arbi
trar cu majuscule, punctuație 

abracadabrantă etc.), creează 
vocabule rebarbative. Afară de 
ruprareallsmul contrafăcut, poe
zia sa mai e îmbibată vădit cu

^.Nichita Stănescu, și tocmai cu 
r ceea ce poezia acestuia are mal 

labil, mai greu de preluat — 
conceptualismul: „rîsul dement 
lingă hoitul sinelui, / reducerea 
lumii la adevărul axiomatic"
(Si acest „sine" stănescian — 
dar care nici nu e susținut, se
condat de acea viziune filozofică, 
a celor două lumi, ci mai mult, 
de una filozofardă, revine de 
mai multe ori, trădînd o afini
tate). Citatul de mai sus e după 
părerea noastră o mostră de
«poezie.

In duda acestor de loc ne-
«Ufcbite slăbiciuni Și hibe, M.

nul real se interferează cu 
subiectivitatea, oferind imagi
nea nevoii de evaziune pen
tru unii, a încordării aspre 
pentru împlinirea propriilor o- 
biective pentru alții.

De fapt, fabulația piesei e 
susceptibilă de două accep
țiuni diferite. Cea dintîi ex
primă sensul comun al relați
ilor dintre personajele cen
trale — George și Lia, — im
presionante prin opoziția di
rectă, temperamentală și lu
cidă, care le caracterizează. A 
doua se ridică la disputa pro
blematică a ideii generalizate, 
ca normă sau conduită de via
ță, a necesității echilibrului în 
raporturile de interdependen
ță, a delimitării dreptului de 
intervenție în universul intim 
al fiecărui om.

lia e un temperament ex
cesiv, minată de un volunta
rism sălbatec dublat de un i- 
mens orgoliu premeditat a 
cărei comportare alternează 
între insinuare și violență, im- 
punîndu-și voința sau implo- 
rind subordonarea față de ea. 
Incontestabil, e capabilă de 
sacrificiu. Un sacrificiu into
lerant și total, amestecat de 
austeritate și penitență, pe 
care-1 și dovedește în relațiile 
cu cei doi bărbați: soțul. 
Cornel, pe care l-a luat din- 
tr-o impulsiune umanitară. in- 
grijindu-1 pentru a nu-și pier
de complet vederea — si 
George, fostul coleg de facul
tate, pe care-1 consideră ne

Bărbulescu are ceea ce-i tre
buie pentru a deveni un poet 
onorabil. Iată-l construind ima
gini de certă plasticitate: „Te 
sărutam pe străzile satului a- 
celuia / din care vocile pleca
seră de mult. / Erau mori de 
vînt fără vînt / si mori de apă 
fără de pămînt"; „Dar zidurile, 
zidurile vreau / să redevină do
rul din unealtă"; „Mușchii se 
destind artezian". Iată-l reali- 
zînd poeme notabile ca „Ale
luia", „Cafeaua de la ora zece", 
sau „Muzeul satului" — prin su
gerarea, chiar dacă icl-colo de 
un simbolism prea simplist, u- 
nor atmosfere ieșite din obiș
nuit.

GEORGE PRUTEANU
A

Mihai Beniuc:
MOZAIC

Deși se vrea înscrisă sub 
semnul diversității, recenta cu
legere de versuri a lui Mihai 
Beniuc are totuși o anumită u- 
nitate, identificabilă în prezen
ța sentimentului caducității u- 
mane cu întreaga lui gamă de 
nuanțe. Spre deosebire de poe
mele mai vechi, tristețea provo
cată de înaintarea în timp nu 
mai apare îmbrăcată voaluri pi
torești (Culorile toamnei), ci se 
afirmă cu gravitate de sentință: 
„Nu se-ngustează drumul, ci se 
getă, / Si e lumină dintr-o 
dată, iată, / Dar ca să pleci 
de-aicea mal departe / Aripi se 
cer pe vînturi să te poarte, / 
Cu cerul sus șl cu genuni sub 
tine, / Cu-ntunecimi sub bol
țile senine". (Nu se-ngustează 
drumul...). Din această consta
tare anxios dureroasă crește ne
cruțătorul regret:" Șl va fi fru
mos cum n-a mai fost / Și eu 
nu voi fi. / Fi-va marea, fetele, 
surîsul, / Soarele și vinul în pa
har / Și eu nu voi fi". (Sete). 
Poezia este poate cea mal fru
moasă din volum, sugerînd prin 
desăvîrșita simplitate a versu
rilor o sultă de strigăte ale 
disperării umane în fata ne
antului. Ceea ce amplifică vi
brațiile lirice ale unor poezii 
precum : Sania, Țărmul rămas 
în urmă, Pămînt al liniștii 
Tunelul care duce și altele, 
este senzația acută a dilatării 
spațiului, manifestată prin ten
dința spre hiperbolizarea ima
ginilor. Un umor tragic pri

mește travestiri bonome, din 
care nu lipsește autoironia 
sceptică : „Prietene, să-mi fii 

ursarul, / Eu ursul cu verigă-n 
nară / Și să plecăm din țară-n 
tară / Cu cînt și joc ce taie- 
amarul / Și inima o fac si 
fiarbă f Ca mustu-nchis în bu
tea oarbă". (Ursarul).

Constatînd cu tonul șters al 
unor filozofări banale tn ver
suri minate de retorism și di
dacticism cu iz moralist (Re
trospectivă, Luați-mă cu voi..., 
Adagiu, Crești, primăvară. Prin
tre zădărnicii, etc.) elegiile au 
vibrații autentice, contaminante. 
O remarcă deosebită pentru : 
Cu părul său cărunt, înger în- 
tîrziat, Leagăn de vis. Nu lip
sește nici nota profetic-socială. 
arborată ca un contrapunct al 
tristeții. Mihai Beniuc rămtne 
un poet militant cu suficiente 
resurse afective.

HARALAMBIE ȚUGUI 

fericit și incapabil de a se re
dresa singur din abandonul în 
care se complace.

La baza acestei insistente 
presiuni stă amintirea unui 
act de delațiune fără baze 
reale, pe care-1 săvîrșește îm
potriva lui din orgoliu și e- 
goism, cu ani de zile in ur
mă, și ale cărui consecințe au 
marcat invo'uția personajului, 
care trăiește într-o lume în
chisă a gîndurilor și propriei 
experiențe subiective. Urmă
rind agitația febrilă și dra
matica frămîntare a persona
jului feminin, fără voie gîn
dul nostru se îndreaptă spre 
aforismele lui La Rochefou
cauld, care denunță altruis
mul ca manifestare indirectă 
și camuflată a egoismului in 
societate.

O încleștare de ură. vio
lent declarată. în care cele 
două personaje se înfruntă 
permanent și reciproc, va o- 
pune ideea salvării — sub 
forma invenției psihice a lui 
George (un .accelerator' care 
ar permite omului să iasă 
din circuitul desfășurării fe
nomenelor vieții in matca 
timpului obiectivi — efortu
rilor Liei de a-1 readuce in 
făgașul existenței normale și 
al iubirii. Doi oameni, care 
se iubesc si se detestă ia a- 
ceeasi măsură, incapabili a se 
înțelege și a se «propria — 
această violentă dedntlare a 
unor caractere incapabile de 
concesii și adaptare e insnS- 

N. CONSTANTIN: ..Natură statică*

FANTEZIE
(Urmare din pag. 6-a)

boinici cum n-au mai văzut ei. Nu-i exclus ca simțurile 
să-i fi înșelat, dar nu-i exclus să fi și sărit din coamele 
frumoase cîteva seîntei.

Poate instinctele lor, de animale, le spuneau care e mai 
voinic și ar fi fost suficient un singur șiretlic din partea 
unuia ca sâ-1 vadă pe celălalt cu picioarele frinte în frîn- 
ghii. Dar ei nu erau lași și nid diplomat! — erau doi 
berbeci cinstiți care se băteau pentru un miros. Ei mirosi- 
seră iarba firavă, strivită și iarba avea aromă de mioară 
tînără, de două primăveri. Pe aid, pe unde se luptau ei, 
au trecut mioarele cu ochi melancolici. Na mai zăreau o- 
tava și nici izvorul, d behăiau intr-una. chemîndu-i pe ei. 
Și ei doi au venit acum, și ele nu mai sînt și ei se bănu
iesc unul pe altul că din cauza lor mioarele de două pri
măveri au plecat.

Intr-un iureș alergară unul către altuL Se ciocniră pu
ternic și zvîcniră înapoi Cînd începură să se depărteze 
ii năpădi singele pe nări. Sîngele roș-negru picura des. 
Berbecii nu mai căutau Ia oameni; îi cuprinsese o stare 
de apatie. Iși lingeau buzele de lichidul sărat și se retră
geau înapoi anapoda.

V
Fugea și se întreba de ce nu mai cîntă taraful. ,De 

n-ar fi Vasi și Xeres, își zise, și ar fi și mai rău de-ar 
fi oricare dintre berbeci. Nu poate să fie nici unul, doar 
de mine depind ei. Fără să mă întrebe, așa, din senin, 
nu cred. Nu cred, ar fi bine să nu cred.. Zări cum 
aleargă pe lîngă sediu cu gard de salcîmi vii, pe lingă 
rîpa cu maluri abrupte j pe lîngă grădina de zarzavat cu 
șarampoi de ulm și sîrmă ghimpată lungă, telegrafic de 
lungă, pe inginer și profesoară. Fata subțire, mlădioasă,

cient rezolvată în piesă — se 
zbat suferind acut sub ochii 
noștri, pentru a trăi in final 
drama despărțirii și a dispa
riției tragice a lui George, ca
re, sub imboldul unei iantezii 
din copilărie, se oferă pradă, 
in miezul iernii, haitelor de 
lupi înfometați.

Un mesaj de .omenie*, ast
fel definea autorul lucrarea sa 
dramatică — ceea ce pare 
numai in parte veridic căci 
cruditatea finalului (dacă nu 
acceptăm soluția desperării) 
exclude nobila luptă pentru a- 
părarea libertății interioare a 
omnlui.

Prin unele procedee si incon
gruențe. piesa se situează pe 
linia dramaturgiei absurdului. 
Partial neconciudentă e expli
cația procesatul psihic a! e- 
roilor — consecință a episo
dului infamant din tinerețe; 
si in par’’ neconcordantă e 
soluția izolării M George tn 
condi’ifle solicitării canini si 
amendării erorilor de com
portare in climatul moral de 
astăzi. O împletire a elemen
telor lirice cu viata reală 
(chiar .acceleratorul' pare 
mai mult u act psihic su
biectiv. departe de fluenta 
descoperirilor salutare ale n- 
—»»o escentică exis
tență care preferă tragicul 
sfirrit ca solute supremă a 
unei vieți nenj’-utc.

Mircea Mane aș

interviu cu
AL. MIRODAN

L-am întîlnit pe dramatur
gul AL Mirodan, la Bacău, 
după spectacolul care consti
tuia premiera pe țară a re
centei sale lucrări dramatice 
..Transplantarea inimii necu
noscute". E vorba de o co
medie cu un final dramatic, 
ipostază a speciei cultvată 
în tot mai mare măsnră, a- 
lături de altele asemănătoare 
— comedie tristă, neagră etc. 
Acesta a si fost. în mare, 
pur.ctul de plecare al inter- 
viuim de față.

Așadar :
— Pervf ort-uf o emo.cu-1 

tevoccț-.e -eio-ică. cș începe 
prtn a fntrvbt : unde ne sini 
ep-nednle vesele T

— CeaalVto eaawAei vesele 
este oprnrsmui ingenuu. Or. 

epoca noastră, rîsul es*- 
tot mal mult, cenzu-at de 
gravate. Iată de ce cred 
eă astăzi nu se mai poate 
vertj; de comedie pură E 
poca noastră cunoaște o stare 
de gravitate care nu numai 
că nu favorizează comedia, 
dar o face aproape imposi
bilă. Existenta noastră, a lu
mii contemporane, este pro
fund mat cată de conștiința 
responsabilității individua’e. 
in fata destinului umanită
ții- Nu ooti să te abst-a. 
de la realitate, iar realita
tea ți se Înfățișează In fie
care sea-ă la televizor, nu 

joc crii-mBet. el șl sub a- 
eeea a iâiboriiîcl din Viet- 
m— a Ineoedărtl din di- 
ferme n=ncse ale riobol.i. a'e 
e».tăru- ’Vor sueieare. Rezul
tatul este un paralizant ex
ces de luciditate. Cită cu
noaștere. atfta dramă, spu
nea Ca—*1 Drept
urmare, rr—eiu este îm
binată. almetă. denaturată.
— Erie *a p-oeei trever- 

•e>3 »
— Da.
— Ca ea eozaeetață T

— Apare, de pildă, st b-- 
vinge comedia neasră. 
Simptomatică este, de at- 
fel. alăturarea acestor doi 
termeni, vizind comedia 
gravă, problematică, difici

lă, cinică. — eu as n’jmi-n 
în general, comedia nevese
lă. Se zice, de pildă, e» 
Eugen Ionesco este un au
tor de comedii. Greșit. Ce’ 
mult, de comedii la care 
nu se rîde.

— Si Mtuși adeziunea 
spectatorului contemporan 
la comedie este mai mult 
decît evidentă, aproape ex
cesivă.

— Explicația stă, se știe, 
printre altele. în nevoia
nei 'deconectări. O deco

nectare servită însă astăzi nu
mai de forme ușoare ale co
mediei : estrada si altele. Tea
trul. ca artă, nu mai poat^ 
răspunde decît parțial acestei 
solicitări.

— Procesul pe care l-oți vi
zat, afectează numai comedia?

— Nu. Si tragedia, de pi’d“ 
Tragedia care, aș zice, se des- 
gravidează. Nu mal e în nici 
un caz tragedia tragică. șt 
aceasta pentru că moartea 
este în secolul nostru, moar
tea este pur și simplu de
valorizată. Albee, în a sa 
„Cui îl e teamă de Virgi
nia Wolf", îmbină tragedia 
cu umorul, creind, mai de 
grabă, o stare de deriziune. 
Nici finalul nu mai e tragic. 
Conflictul rămîne deschis. 
Trebuie spus apoi că lipsa 
acțiunii, în multe din piesele 
contemporane, reflectă starea 

DE VARĂ
nu putea să fugă și zdrahonul de om o tîra de mînă 
după el.

Inginerul își pierdu trupul în mulțime. Cînd îi auzi vo
cea. ,,Unde-i un om ? Să-i despartă cineva, că se omoa
ră ! , totul deveni clar pentru el.

— Intră matale și-i strunește, îl îndemnă Trușcă.
Cîțiva bărbați îl prinseră pe inginer de mîini.
— Stai, vrei să te frîngă I
— Las' să mă ucidă, dacă vi s-au dus mințile!
Profesoara zări animalele rănite, zări iarba verde, pă

tată de sînge și scoase un murmur de spaimă. Se iscă o 
zarvă. nemaipomenită. Printre bărbați, în timp ce ei se cer
tau, își făcea loc băiatul. Ajunse la frînghii și trecu un 
picior dincolo.^ „Numai de m-ar recunoaște, numai de nu 
m-or fi uitat în durerea lor", își zise. Cuprinse între ple
oape oamenii, de parcă ar fi vrut să-i strîngă între ele, 
si strigă:

— Vasi, Bercu... Vasi, Bercu I
Berbecii nu mai știau nimic, se băteau la întîmplare. 

Gligor trecu printre frînghii. Berbecii trebuiau să se bu
șească iară cînd apăru el între ei și ei dădură să-l îm
pungă, Gligor, speriat, își feri trupul.

— Vasi, Bercu, îs eu, eu, Gligor!
Animalele căutară la el, clătmară din coarne, behăiră 

și rămaseră locului. Băiatul îi prinse de coarne și spuse: 
,Nu trebuie să faceți așa ceva, nu trebuie".

Lacrimile ședeau grele pe gene. Scoase batista, batista 
lui boțită și cu dungi de boz și încercă să le oprească 
sîngele. Apoi căută la cei de dincolo de frînghii și, în- 
cordîndu-și pumnii, strigă:

— Cine vrea să se bată, să se bată cu mine ? Să se 
bată dacă-1 țin oasele.

Nu răspunse nimeni. Oamenii, tăcuți, se depărtau unul 
cîte unul de gard.

individului al cărui liber ar
bitru este, din multe puncte 
de vedere, mult mal limitat. 
De aici, lipsa acțiunii pe 
scenă, șl preponderența cu- 
vîntului,. a comentariului...

— S-ar putea întrevede, 
tn acest sens o restructurare a 
genurilor dramatice ?

— Este clar că se produce 
o anulare a granițelor dintre 
genuri. Dispariția comediei 
pure se soldează cu apariția 
comediei negre, dispar ți'a 
tragediei, cu apariția non- 
tragediei ș.a.m.d. Comediile 
lui Mazllu sînt comedii ne
gre — o comedie neagră o- 
feră, la o analiză minuțioasă 
a ecuației dramatice, date ne
gative despre viață. „Iona", 
lui Sorescu este o tragedie 
străbătută de umor. Există și 
antecedente : Caragiale spu
nea : eu sînt un sentimental...

— Este de presupus deci 
că viitoarea lucrare drama
tică a lui Mirodan va fi o 
tragedie veselă ?

Surprins de întrebare, inter
locutorul zîmbi. oferindu-mi 
un binevenit final deconec
tant :

— Probabil : „Cum am
neis-o pe Stela Popescu."

I. FRIDUȘ

SCRISOARE
Fac o rugăminte redacției 

dv„ cu speranța că nu va 
rămîne fără răspuns. Mă re
fer la documentul inedit pu
blicat în nr. 13 1969, în care 
este vorba despre Natalia 
Negru. Subsemnatul și, pro
babil. si alți cititori ai re
vistei dv„ am vrea să cu
noaștem cite ceva despre per
sonalitatea acestei scriitoare. 
Ar fi binevenită o notă bio
grafică succintă, precum și 
o indicație asupra operei 
sale, menită să ne satisfacă 
dorința de Instruire stîmită 
de acest document și de a- 
cest nume.

Ștefan RAICU, P. Neamț

N. R. Vă oferim pe scurt 
datele solicitate :

Intrată tn memorialistica 
vremii datorită unei drame 
familiale, care c provocat 
moartea tui St. O. Iosif și 
sinuciderea lui D. Anqhel, 
Natalia Negru a semnat ea 
însăși cîntece (O primăvară.
1909, poemul dramatic Le
genda. (1921), proză fără re
zonanțe deosebite, dar mai 
ales, mărturisiri : Helianta.
Două vieți stinse în 1921, 
unde istorisește traoedla sa 
casnică. Căsătorită în 1904 cu 
Iosif, îl părăsește pentru a-l 
urma pe Dimitrie Anghel în
1910, poetul Patriarhalelor 
nereușind să-și regăsească a- 
poi echilibrul moral. De alt
fel Ioslf nu i-a purtat ură fe
meii iubite, ba chiar conti
nua să-i trimită versuri tris
te, de o emoție adîncă : „Si 
fără tine, viața mi-i /Deșartă 
ca un țărm de mare / Pe 
care eu te chem din zare I 
Și caut dus de se năzare / 
Vreun semn pe avele vust.V" 
Natalia Negru nu l-a făcut feri
cit nici pe Anghel. Fostul prie
ten al lui Iosif, de care s-a 
legat literar prin Caleido
scopul lui A. Mirea era de 
o gelozie orientală. Noul soț 
o închidea în casă, refuza să 
primească oaspeți și o simpli 
impresie îl făcea să provoa
ce dueluri. In cele din ur
mă s-a sinucis în 1914, chi
nuit de această pasiune ră
masă fără răspuns. Natalia 
Negru a suferit însă, poate 
fără vină, datorită populari
tății sale de „femele fatală", 
acuzată adesea public de 
moartea „dioscurilor" Ioslf— 
Anghel.



fragmentarium

LUCIDITATEA 
POETULUI:

C AMIL 
PETRESCU

Pentru Camil Petrescu, preo
cupat de certitudine și abso
lut, creația e dramă, în sensul 
efortului de a infringe limitele 
conduitei umane. Cum tentati
va depășirii se lovește de obsta
cole, sentimentul imperfecțiunii 
generează suferință. Preciziunea 
limbajului in poezie devine pro
blemă fundamentală, de fond, 
vagul fiind repudiat în numele 
nevoii de autenticitate. „Nu 
măi interesează o realitate me
diocră, exprimată vag (...). 
Poezia trebuie să aibă negre
șit un conținut, să nu fie for
mă goală... Originalitatea, cită 
e, vine din acest conținut (...)• 
Poezia e în funcție de real, 
care poate fi el însuși vag, 
nebulos, inefabil, imaterial, 
greu de pătruns, dar trebuie 
exprimat întotdeauna în mod 
adecvat... Calitățile și dificultă
țile sînt în acest caz ale mie
zului, ale conținutului, nu ale 
formei, ale cojii". Acestor idei 
din început de toamnă pe 
Cumpătul (însoțind cvasitesta- 
mentar volumul Versuri din 
1957) le urmează principii es
tetice aplicate în propria poe
zie, care vizează resistematiza- 
rea lucrărilor într-un sistem 
coerent. Esența e aceasta: cre
ația nu poate ignora lumea 
concretă fără riscul de a se 
prăbuși în neant. „Poezia nu 
este deasupra realului ca un 
nor. este numai o depășire a 
realului, pornește din real, ca 
de la un prag : fără un ase
menea prag, noțiunea de de
pășire e un non sens, căci e 
o simplă pedalare în nebulo
sul preparat în infinitul bucă
tăriei cufundate în beznă". 
Pentru artistul lucid, poezia de
vine un instrument de „cunoaș
tere plastică", insinuînd „idei 

văzute și traduse in imagini**, 
dezvăluind „tilcurile lumii în 
imagini adecvate". Altfel spus, 
poezia e universul în dinami
ca lui, „organicitate de ima
gini", exprimind sensurile în
tr-un plan superior realului. „O 
imagine integrală, pe care no
rocul o dă rar, este o străful
gerare care înconjoară planeta 
cu o viteză mai mare decît a 
luminii. O imagine fericită a- 
rată uneori mai mult decît un 
peticit și laborios poem, mai 
mult decît un volum de tocă- 
tură lirică".

Cenzurată lucid, poezia lui 
Camil Petrescu oferă un ta
blou grav: deoparte, aspirația 
temerară de a îngloba lumea 
într-o viață de om, de alta sen
timentul relativității. Remarcînd 
aspectul cerebral, un comenta
tor vedea în versurile mele, di
recte, „expresia peisajelor preg
nante ale creierului său", cla- 
sificabile tematic, în „poezie 
de război, poezie de dragoste, 
poezie de gîndire". Indiferent 
de compartimente și diviziuni, 
peste toate domină o gîndire 
neistovită, sondînd profunzimile. 
Intenționat prozaic, sever și la
pidar, versul e lipsit de filoane 
calde, gînditorul încercînd să 
probeze că ideile au tempera
tura lor, învederată într-o anu
mită mișcare sufletească. Ca 
preludiu la volumul Versuri 
(1923) un poem concis, Ideea, 
schițează o biografie spirituală: 
„Eu sînt dintre acei / Cu ochi 
halucinați, / Cu sufletul mărit / 
Căci am văzut idei". In fond, 
„Ideea" ar fi una cu adevărul, 
de care te apropii eroic, dar 
care-ți alunecă ; obiect tangi
bil, încît îi simți temperatura 
și iluzorie proiecție în infinit. 
De aici aforismul semnificativ, 

așezat în subtitlu : „Jocul idei
lor e jocul ielelor". Există idei 
moarte, închise uneori în raf
turile bibliotecilor, și idei în 
mers, incandescente ca „zigza
gul de argint al fulgerului viu". 
Există idei meschine, „cadavre 
de idei", „munți coloși de 
gheață". Poetul cu ochi „halu
cinați și mistuiți lăuntric" e un 
fanatic al adevărului, conceput 
ca o sinteză de observații, or
ganizate într-o viziune clară 
asupra realității :

„Pindesc și azi, prelung, stă
ruitor, / Căci și acum din lu
cruri și vederi / Ideea se a- 
dună / Străvezie dar precisă și 
întreagă...".

Pagini tulburătoare conține 
Ciclul morții, cu instantanee de 
război. După Alecsandri și 
Coșbuc, poeți ai războiului de 
independență văzut ca expre
sie a eroismului popular, Ca
mil Petrescu vine cu o poezie 
întrebătoare, de frămîntări mo
rale, Ciclul morții, un fel de 
jurnal de front, (ca mai tîr- 
ziu, primul său roman) invitînd 
la dezbateri. Douăsprezece mo
mente substanțiale relevă, în- 
cepînd cu titlurile, etape și 
reacții : Marș greu, Versuri 
pentru ziua de atac, Veșnicie, 
Drumul morții — pentru a su
gera în final, într-o gradație 
ascendentă spre optimism, 
perspectiva luminării progresi
ve : înălțare, Primăvară, Senin. 
Ca procedeu caracteristic, re
levat de poet, confesiunile se 
deschid cu „un soi de intro
ducere care precizează", cu 

„o notație precisă", aptă „să 
fixeze un punct de reper lo
cului de pornire". După a- 
cest „prim plan notat precis", 
urmează „înlănțuirea ascen
dentă a imaginilor, care sin
gure pot traduce ceea ce nu 
se poate nota". Neliniștea și 
tensiunea, obsesia morții imi
nente meditația discontinuă 
transformă războiul exterior, 
ciocnirea între monștri de o- 
țel, într-o criză morală în in
teriorul fiecărui participant. 
Relevarea dramatismului con
stituie fondul „ideii" de răz
boi, întrebare crispantă de 
fiecare moment, problemă ge
nerală a umanității.

Sobrietatea stă bine unei 
asemenea poezii, menită să 
sugereze viziunea plastică a 
crizei de conștiință (criză a 
umanității amenințate) și să 
determine reacțiuni. Senzațiile 
păstrează tensiunea clipei, e- 
pisoadele succedîndu-se la 
timpul prezent, cu autentici
tatea faptului trăit. Versurile 
au fost scrise pe front, fapt 
ce explică imaginile dure, re
liefurile aspre. A fi sau a nu 

fi, iată întrebarea—cheie. Un 
paleativ ar fi indiferența, dar 
conștiința refuză compromisul 
în jocul cu moartea. Din 
Versuri pentru ziua de atac 
nu rezultă eroism spectaculos, 
cu resemnare tragică :

„Nu mai gîndi la ce se va 
petrece, / (Nu are, camara
de, nici un rost), / Fii liniș
tit. . . I Omoară-ți sufletul cu 
grijă și calm, / Ai timp des
tul, / Așa a fost să fie, / In 
zi de toamnă, burnițoasă, ce
nușie".

Totul pare banal, prozaic, 
sugerind însă cu realism go
lul sufletesc. Psihologia sute
lor de mii de luptători fără 
nume are parcă răceala ți
nuturilor înghețate :

„Ucide-ți sufletul cu grijă 
Restul n-are nici o însemnă
tate ; / De va fi glonț sau 
colț de schijă...".

Exercițiul de autodevorare 
cade în gol. Nimeni n-a ex
primat mai lucid drama. în
fiorătoarea flacără a războiu
lui se extinde ca un incen
diu uriaș. Frontul e: Drumul 
morții.

„Căci de la Riga pînă la 
Galați / Hotarele de țară 
căpătară ochi... / încleștate 
ca-ntr-un spasm de dramă, / 
Hotarele de țară se privesc / 
Prin mii si milioane de ochi 
dospiți / De ură, de neliniște 
si teamă. / O, de la Nord 
la Sud un șanț I Un lanț, / 
De oameni care ascultă și 
pîndesc stăruitor I De oameni 
osîndiți la moarte și omor / 
Sub clime diferite același șir/ 
Soldat lingă soldat"...

Unui alt poet, lui Jean 
Cocteau, războiul îi adusese 
de asemenea revelația sufe
rinței, groaza măcelului. Fără 
să fie vorba de vreo influen
ță, jurnalul Iui Camil Petres
cu are analogii frapante cu 
Jean Cocteau din Adieu aux 
fusiliers marins : ..Căci aici 
tăcerea e făcută / din toate, 
din noroi, din ghips / din ci
ment, din crengi uscate, din 
tablă I din scînduri, din ni

sip, din nuiele / din tutun, 
din plictis / din joc de cărți".

Ultima poezie a ciclului, 
Senin, readuce speranța. După 
furtună, viața pulsează timid ; 

un soare generos „învăluie" 
sufletul „ca o privire adorată". 
Un alt ciclu. Un luminiș - 
pentru Kicsikem, de structură 
erotică, reprezintă o replică la 
poezia de război. Cu cele șapte 
poeme din Transcendentala, 
despre care autorul afirma că 
ar fi „transparența însăși", lim
bajul merge totuși spre erme
tism.

Const. Ciopraga

ISTORIE LITERARA 1N IMAGINI

O fotografie mai puțin cunoscută a scriitorului 
IONEL TEODOREANU, comunicată de Ion Bica

CORESPONDENȚA LITERARĂ
Tine Florian — Vadu Cri- 

șuiul : Proza dv., un exe 
cițlu pe o temă banalizată, 
este înecată realmente de 
melodramatism. Există însă 
un farmec stinqaci în re
darea celor două siluete, sînt 
fraze și gesturi cu oarecare 
posibilitate de sugestie. Re
nunțați pe viitor la efuziu
nile parazitare de jurnal in
tim și poate...

Emanoil Stamatiu — Plo
iești : „Doza de pesimism” 
ne-a cuprins și pe noi în 
ceea ce pricește aptitudinile 
dp. literare. Poeziile trimi
se, simple însăilări de im
presii lipsite de adincimi, 
supără prin retorism (O. 
moarte, I de-ai ști cit te u- 
răsc și lipsa de noutate 
Un vers ca ..Adio, adio dară 
ție“, amintește de experien
ța poeților Văcărești sau a 
lui Conachi. r>

George Eyol — Iași : Ver
surile dv., de un simplism 
dezolant, se află în faza „su
venirelor". Uneltele naive 
iscă efecte ridicole: „Lacri

mile fetei au înghețat / cînd 
a surîs întîia dat".

Mlhal Deșel’aru — Brașov : 
Gînduri frumoase rămîn, din 
păcate, nerealizate poetic. 
Poeziile au serioase defici
ențe artistice, in ciuda vre
unui vers reușit. Notații sen ■ 
sibile (din Fuziune de pildă) 
sînt umbrite de îmbinări co
mune de cuvinte și de ne- 
siguranțe în exprimare. Re
veniți după lecturi și exer
ciții îndelungate.

Const. Brîndușoiu—Reșița :
Versurile du. cuprind veci
nătăți ciudate : expresii in- 
cifrate alături de strofe dis
cursiva de o grandilocvență 
supărătoare. Aceasta deoare
ce căutați si codificați facil 
sensurile cuvintelor, efortu
rile în această direcție du- 
cînd spre echivoc. Evitați pe 
viitor, epitetele teribile n- 
runcate la nimereală și, mai 4 
ales, îndepărtați neajunsurile JE 
elementare ce țin de arama- f 
tied. p Ls Ir

IOANA COSMIN

Criticul și mai ales cro
nicarul literar este tentat 
de numele noi și uită, sau 
se face că uită, pe cele 
cunoscute. Păcat de neier
tat ! Cînd redescoperă un 
poet, entuziasmul nu tre
buie să fie de-o clipă, ci 
de durată. Uităm adeseori 
că literatura, viata cărți
lor este o realitate pe ca
re criticul și-o Însumează 
printr-un dialog nesiîrșit. 
Confuziile care se mai re
petă provin din neglijarea 
realități artistice a cărți
lor, din concesiile făcute 
mediocrităților. Redesco
perirea unor poeți, spu
neam, trebuie să fie totdea
una un act de sinceritate 
estetică. Analizind un poet 
mi-am pus Întrebarea: este poezia un spectacol al emo
țiilor, o estetică a expresiei, a intuiției ? Răspunsul mi-1 
oieri Ben. Corlaciu, acest mare poet al nonconiormismuhri. 
liric, acest romantic care iși strigă ființa, bolnava sa fi
ință ocupată de fluxul poeziei („Plin de strigăte, bolnav 
de strigăte") și care ne face să vedem printr-o derulare 
rapidă, un film liric al existentei tragice. Imaginile, în- 
ti-o continuă mișcare, se suprapun, mereu vin altele să 
le ia locul și, de fapt, acest spectacol al emoțiilor ne 
restituie o viată, o realitate a poeziei. Ben. Corlaciu, ală
turi de Constant Tonegaru, Geo Dumitrescu, Dimitrie Stelaru, 
e un cavaler al neconformismului poetic. Generația sa a 
fost una a frondei, una a „libertății de a trage cu pușca". 
Este o poezie de atitudine, de protest moral.

Lui Ben.Corlaciu îi este specifică o sinceritate comu
nicată brutal prin mari fluxuri de sentimente. Dar pînă să 
ajungă la acest stadiu, Ben. Corlaciu, a traversat un spa
țiu al suferinței. E o poezie a mahalalei, a tirgului ce 
amintește de G. Bacovia: „Totul era mort și totul părea / 
mai pieritor ca umbra în noaptea aceea. / Din Țara Ne
cuprinsului, un zumzet creștea / și, peste toate, erai doar 
tu: Femeia" (Obsesie). Voluptatea de a spune, de a cînta 
depășește sentimentul de suferință: „Cintecul Femeii creș
tea, I picurind somnul nopților, înșelător: ] somnul poe
tului fără pernă, / adormit cu capul pe o stea. / / O, cîn- 
tecul acela, călător, / născut într-o tavernă! ]/ Plînsul 
Manei Isis curgea / îndepărtat, ca soarele de îndepărtat./ 
Poetul, peste tara nopților împărat, plingea mai adine decît

BEN. CORLACIU: POEZII
Isis I/O, cintecul Femeii cu părul în palmele vîntului / și 
plînsul Măriei Isis, roaba cîntului (Roaba depărtărilor). 
Confesiunea lirică nu cunoaște la Ben. Corlaciu stagnări, 
momente de joasă tensiune. Totul e spus cu grabă, dintr-o 
nevoie constantă de a restitui. Filmul liric (taverne, bălțile, 
trista toamnă tavernală, nopțile, iantastice călătorii lunare 
etc.) nu se derulează decît după ce cadrul a fost stabilit. 
Noutatea stă în montaj, în regie, în spectacol, în modali
tatea de a ne retine. Planul prim este al emoției, al necu
noscutului ce ne scapă de monotonie, de plictiseală, iar al 
doilea e al dramatismului pur. Personajul principal e poetul 
și întregul ecran este numai al lui. Ceea ce privim nu se 
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uită: „Alungați țiganii, mesele frîngeti, / îmbrățișați o altă 
Giocondă / cu inima voastră vagabondă, / și-n loc să mai 
cintati, să plingeți" sau „Decorului nocturn, cu lumini bol
nave, / îi surîd trei circiumi, pierdute în trei străzi. / Femei 
lunatice-așteaptă-n ogrăzi / bărbații cu chefuri în ochii sti
cloși" (Stampă).

In Poemul sanatoriului dăm iar de Bacovia și mai ales de 
Camil Baltazar: „In parcul acela imens, într-o seară, / oame
nii vii, tara plămini, / scriau lapidar, / cu ambele ml ini / 
un cuvint pe un petec de ceară" (Efegii în ceară). Mahalaua 
revine mereu în poezia lui Ben. Corlaciu. Ea amintește de 
aceea a Iui G. M. Zamfirescu, a patimilor ascunse, uneori a 
dezechilibrului, a nebuniei: „Mahalaua mea, o fată nebună, / 
ca o răbufnire molatecă, / în fiecare noapte trăgea cu praștia 
în lună, I cînd orele două cerșea, lunatecă" (Demență). Po
etul, părintele său, a fost un „lunatec", un vagabond al serilor, 
un spirit al marilor aventuri: „Astupati-vă gura și dați cu 
piciorul în viată, j au căzut de pe cer toate nopțile, / lăsați-mă 
acum aiurea să mă duc. / / Nu vedeți cit de palid, cit de 
fumuriu, sunt ? Am privirile arcuite, / cum sunt căderile 
stelelor zăpăcite / și sunt copilul tatălui meu, golanul, / care 
a murit pe vremea lui Ghenghis hanul. / / Lăsați-mă să mă 

duc: e tîrziu, / și iată ce palid sunt și cit de fumuriu!“ 
(„Trecere alegorică", Arhipelag, 1943).

Cine e totuși poetul Ben. Corlaciu ? Lăsat să fie văzut in 
toată intimitatea, ecranul ne prezintă pe suprafața sa o ima
gine, un portret: „Eu sunt poetul Ben. Corlaciu, / al doilea 
drac și cel mai puternic, / umblu cu tălpile pline de smoală, / 
mereu ursuz și nemernic" (Fiul mlaștinei).Imaginea este înlo
cuită fără nici o dereglare a montajului cu o alta, mult mai 
aproape de realitate : „Ochii vineți, genele jilave, / fruntea, 
fluviul leneș ca o tăcere, / gîndurile anotimpuri mohorîte și 
bolnave, / ca o dimineață plină de griji. // Brațele -n vînt 
(ca un imn uriaș!) pentru oamenii ăștia, care mă rid și mă 
dor, I cînd trec, irămintînd un poem, prin oraș / sau prin 
fiordul din inima lor. / / încovoiat, ca și cum aș purta / uni
versul pe umeri, alunec spre' mine. / Cînd veți deschide vreo 
carte cu trecerea mea, / voi fi împrăștiat ca un ciine — 
și tîrziu, I să-mi mai umpleți cu mîngîieri buzunarul. / / Re
flux astral, ocean de deziluzii, / din toate părțile mă sting și 
dau cu banul: / mai vine cineva să joace o carte ? — 
mi-a mai rămas un drum pînă la moarte / și-un semafor 
pe unde pleacă viața" (Poet).

Postumele (1945—1967) ar putea fi deiinite cu ver
surile poetului: „Iată, voi plîngeți lingă tăcerea 
poetului / („Doamne, ce tînăr era și ce frumos îl chema: 
Benedict I"), / ploaia vă-n'ige-n urechi ucigașul concert : 
I cu o oră-nainte de moartea precară, / judecătorul sem
nase banal un edict" (Cele două edicte). Temele din cele
lalte volume se întîinesc din nou. Poetul e același romantic, 
același visător. Ceea ce s-a schimbat, e expresia, ermeti- 
zarea ei.

Sensul adine al vieții pare a fi găsit („drumul meu duce 
acum către mine •,“). Poetul are nevoie de liniște („E nevoie 
de liniște — asta poetul o simte"), de acea liniște care face 
posibilă regăsirea, momentul de unică plenitudine. Poezia lu: 
Ben. Corlaciu e un „maniiest liric" al existenței, plin de 
vitalitate, un spectacol care ne satisface întrutotul, căci poe
tul e pretutindeni: „Sunt in adine, căutați-mă, sunt lingă 
cer, I in valuri, în inimi, sunt vis, / drum fără capăt, ca bra
țele reci ale apelor — / iată, în mine, o mare cu insule ir 
ochi s-a deschis".

Zaharia Sîngeorzan



A

MITUL

Pictură de ANDRAS B-KC <R P. lațarăt — dto desckfaR noul La șzJeriile ..Lambert* — Paris

Tn NT

cronica ideilor literare

LITERATURII
Va trebui evocată oda'ă, în alt cadru și cu oarecare 

amănunte, istoria recentă (căci despre o adevărată „isto
rie" este vorba) a primelor studii, ediții și traduceri 
„dificile" : cel dinții „Lovinescu", „Macedonski" sau 
„Eugen Ionescu", Azi pare foarte simplu a scrie despre 
oricine și despre orice. Dar n-a fost totdeauna chiar 
așa, și pe lista pionierilor cu spirit de inițiativă și tena
citate va trebui trecută neapărat și Georgeta Horodincă, 
autoarea primului Jean-Paul Sartre din 1964. Perseve- 
rind în aceeași direcție cu tact și consecvență Geor
geta Horodincă prez.'n'ă și prefațează (Teatrul lui Sartre, 
azi) două volume de Teatru de același Jean-Paul Sartre, 
de recentă apariție (Buc., E.L.U., 19G9), care includ intr-un 
fel de adenda și o culegere de Texte critice.

Din punc'ul nostru de vedere, o ari el de se'ecțîe este 
și mai import ntă decît opera teat’a ă, deoarece in 
aces'» texte scriitorul francez îsi desvălu’e poziția despre 
literatură. De abia acum cititorul român poate face 
cunoștință în mod direct cu o serie de idei, doar citate 
și -Gomen’ate în trecut în reviste. Mai mult chiar decît 
pr|^ 1 terat-ra sa Jean-Paul Sartre ajunsese un fel de 
„mit literar" în special prin unele teorii și formule 
(„existențialism", „angajament", „situație", „neant* etc.). 
Și fiindcă scriitorul francez folosește ei însuși foarte 
des expresia de „mit literar", pe care într-un fel îl in
carnează. profităm de ocazie să spunem cîteva cuvinte 
tocmai ne această temă care apare în mod inevitabil 
și în frajirenfele ce au reț’nut atenția competentă a 
Georgetei Horod'ncă.

Funcția tradiționa'ă a mitului în literatură, faptele stnt 
cunoscute, a fost totdeauna aceea de fenomen Lterar 
original, simbol, limbaj, temă, „izvor" de poezie, in 
forme din ce în ce mai degradate, vrem să spunem lai
cizate, profane. Dar nu despre acest „mit literar", al lut 
Orfeu de pildă, es'e vorba, ci de o realitate spirituală 
cu totul particu'ară și anume imaginea pe care litera
tura tinde s-o întrețină despre ea Insăsi, reprezentarea 
exemp'ară pe care literatu-a și-o face despre sine, cn 
toate caracterele m tului culturilor ancestrale: tradiție 
„sacră", revelație primordială, modei canonic, reprezen
tare colectivă cu putere de constringcre. Literatura se vrea 
„literatură" într-un anume mod, care transcende orice 
definiție personală, orice accepție particulară. Mitul lite
raturii impune numai o anumită idee despre literatură, 
numai o anume concepție dominantă.

Din care cauză orice încercare de de-mitizare îmbracă 
în fond aceleași caractere ale de-mitizării religioase, inso- 
țită de aceleași rezistențe și reacțiuni: proteste, acuzații 
de profanare, de b’asfemie, etc. Dacă spiritul critic a 
fost, este și va fi totdeauna profund antipatic si chiar 
od os o explicate ontologică stă în faptul că el reprezintă 
o intervenț e profană, „demonică*, o negare a sacnB- 
tății mitului literar. De altfel, ope-a’ia de-tc|ji*ării te- 
Wțe nu reușește decît rareori. Și exp’icatia este tocmai 
awasta: orice realita'e spiritna'ă primordială. M*cn 
iiMgine arhetip'că. nu poate fi decît cu extremă arestate 
srjlsă din const ință. Istoria o'e-ă mărturii foarte coo. 
ri®ente de tenacitate literară invu'nerab lă. Și-a com’l- 
turt o anume enocă (c’as’ci'mul să zicem) propriul săa 
sistem literar, făcut din idealuri, dogme, ierarhii si den- 
niț’i specifice ? Orice încercare de a le submina, de a le 
nega este sortită (în perioada lor de glorie) esemluL 
Mitul c'as’c se dovedește, în plenitud'nea sa, mal puter
nic decît orice critică. La fel cel romantic, al avangar- 
dei, etc.

De bună seamă că mitul literar parcurge o întreagă 
Istorie și morfologie șl ne putem pune întrebarea (fără 
« o putea rezolva în acest spațiu res'rîns), care sînt fac
torii și agenții propulsori ai mitu'ui în viața literară mo
dernă. Apar la un moment dat imagini-fetiș, iluzii colec
tive, definiții care fascinează, de o contagiune maximă. 
Criticii șl publicul, revistele și mediile literare încep de
odată să vehiculeze aceleași idei, aceleași clișee, ace
leași sloganuri. S-a format (cînd ? unde ?) convingerea 
că Rimbaud constituie conștiința modernă a poeziei 1 
Poate să vină Etiemble și să analizeze în mai multe vo
lume cauzele, deformările și erorile acestui „mit", mi
tul nu dispare. Așa ceva s-a întîmplat șl în artele plas
tice cu Picasso. Picasso înseamnă „arta modernă’’. Că 
arta modernă are și multe alte aspecte, faptul nu mai 
prezintă nici o importanță. Mitul s-a constituit șl el nu 
mai poate fi surpat. Trebuie să recunoaștem că în- 
tîmplarea este tulburătoare. Fiindcă ea nu este de’oc 
accidentală. Avem nevo'e de mituri și l’teratura este 
unul dintre ele. Mai mult, literatura însăși are nevoie 
de mit, de propriul său mit, ca să se întrețină, să existe.

Cauza esen'iaiă ni se pare urmă'oarea: nrtul este o 
imagine-sinteză, o construcție perfect structurată, capa
bilă să asigure coeziunea d:n interior a tuturor formelor 
în care pătrunde. Or literatura pentru a se constitui are 
nevoie tocmai de acest factor coagulant și organizator, 
de o conșt’in'ă infuză care s-o consolideze. Opere și 
doctrine estetice, creații și teorii, toate acestea presupun 
un resort interior, o reprezentare nnifica'oare, centralizan- 
tă, un „scenariu". Literatura își proiectează propria sa 
Imagine în care se regăsește și la care aderă pentru a 
nu șî pierde unitatea și identitatea. Este ceea ce-i dă sta
bilitate, calm si securitate. Fără această structurare in- 

)*Terioară, literatura n-ar fi alcătu’tă decît dlntr-o sere de 
creații amorfe, reciproc indiferente, grupare de monade 
cu ferestrele închise.

Bineînțeles, mitul literaturii parcurge faze, are pro
pria sa „istorie”. Și evenimentul esențial din viața sa. 
singurul care-1 poate transforma radical și ch’ar ucide 
este tocmai ciocnirea cu realitatea istorică. Uneori de
calajul dintre mit și istorie devine atît de evident (și 
Sartre a surprins această situație în Qu- est-ce que la litte- 
rature). incit toate convingerile literare devin dintr-odală 
false. Estetism, purtate, inutilitate, gratuitate și multe 
*lte asemenea mituri și sub-mituri literare, foarte vitale 
la vremea lor, se prăbușesc în pulbere. Că locul lor es
te luat de alte... mituri, fenomenul este inevitabil.

Adrian Marino
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Fe *^ei p-o'eni de cre-
xxti dromcnîrrgi pornesc de 

1c rmcti c tmționoli-
ztm Kaxxcylsi, de la ideea cd 
rti-Scma convict efor omului cwi- 

-rt cr fi de nctură me*.a- 
jj trew-i«toricd. Wolfgang 

"eazd, de exem
pt*» f* Curîntarea de Ia Erlangen 
ec rrtetre la teatrul absurdului, 
•w'erî rest oerman cl drama- 
?v—ei -errectire. nent-u nece- 
sttrtea md teatru ilogic și anti- 
reticma! ca replică la absurdita
tea vieții .odei nici ’-lața nu <»r- 
r——5 nimic— teatrul absurdulu' 

fn**ti*eazd nimic ce s-ar pu
tea re’eva ortn desfășurarea lo- 
g*eă a mH rcț^unî: mal mult 
el re Krtfprif c* obiectul — cu 
cKr--—— K înr-e^ul si măre
țul rău !u-n*nf”d. sub
fc-ma redării cnumitor stări ab- 
nrv?e. mei c* seamă însă prin, 
pnr^a sa comerț are absurdă. 
Hnr>re de condiției oamenilor".

Teatrul absurdului transformi 
astfel absurditatea unui sistem 
social în condiție esențială a 
umanității ..in genere" si re
zolvă în majori* a*, ea cazuri'or 
dilema camusizni : ..viața me
rită sau nu trăită" tn sens ne
gativ. Samuel Beckett — spre 
a numi numai pe unul din cei 
mai pregnanți promotori ai for
mulei dramatice cmintite. tșl 
situează teatrul sub semnul dis
perării, al vidului și dezagre
gării. punînd în centrul drama
turgiei sale lumea subiecrvă a 
omului, văzut ca o ființă sin
guratică, trăind o existență 
larvară. inutilă, un Sein zum 
Tode (Heidegger).

Dar și în cazul marilor autori 
ai dramaturg:ei absurdului se 
observă fluctuații, deplasări de 
la acceptarea stă-^.lor existente, 
de la scepticismul afișat pro
gramatic la înțelegerea lucidă a 
condiției umane.

E adevărat că printre drama
turgii de care se prevalează în 
literatura occidentală de limbă 
germană direcția amtntită, mai 
greu se disting persona'ități pu
ternice, capabile să se detașeze 
de ansamblu. Poate că faptul 
ține de perioada relativ scurtă 
de afirmare în domeniul res
pectiv a scriitorilor demni de 
citat în această ordine de idei, 
cum ar fi, înainte de toate 
Gflnter Grass sau Wolfgang Hil- 
deșheimer, prestigiul și crcula- 
ția actuală a acestor autori în 
Occident constituind un feno
men al ultimului deceniu al se
colului nostru ; poate cd e vor
ba de acel timbru personal, care 
să permită distingerea de ma
rile modele străine în teatrul
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este sădită convingerea 
l ezrmmctă de Hegel 
e *ea’i*a*ea, oricare ar 

e logică și absolut ne- 
cescră.

Pvmlnd de la o falsă premi
să. Duwe constată însă un ade
văr. si anume, faptul că „la 
scriitorii de limbă germană pre
domină fo~țele pătrunzătoare de 
viată și chiar luarea de atitu
dine față de absurd are loc în- 
tr-o formă care alătură e enten
te lipsite de sens tn așa fel în- 
cît contradicțiile se anulează re

m a rginalii

ciproc șl dau totuși un sens". 
Procedee preferate ale teatru

lui absurdului, ca interferarea 
planului real și absurd, acu
mularea de clișee care trimit la 
o senzație de absurditate a vie
ții, fetișizarea obiectelor sau 
metoda de a „întoarce lucrurile 
pe dos", pentru a sublinia „ab
surditatea obișnuitului", se în
dreaptă astfel, în cazul lui GUn- 
ter Grass, împotriva unor feno
mene de înțepenire a mecanis
melor spiritului, reflectate în 
comportarea, în limbajul și în 
gîndirea oamenilor. Piesa sa 
IncS zece minute uînă la Buffalo. 
scrisă în 1959, reprezintă o sa
tiră la adresa inconsistenței u- 
nora din principiile artei mo
derniste, care, în multe cazuri, 
se reduce la elucubrație artisti
că. Replicile contradictorii șt lip
site de logică ou menirea artis
tică de a realiza efectul de 
„distanțare" urmărit, de a căuta 
„arhetipurile" pe care autorul le 
opune stereotipurilor. E revela
toare, bunăoară, discuția dintre 
văcarul Axei șl pictorul Kot
schenreuther cu privire la sem
nificațiile artei :

Axei : „Tată că venlti în fie
care dimineață aici, vă uitați la 
vaci, le măsurati cu ochiul ca 
și cum v-ați pricepe la vite și 
ați avea intenția sd cumpărați 
o vițică (Sterke) și apoi, a- 
poi...".
Kotschenreuther : „Ei ?" 
Axei : „Apoi faceți din toate as
tea o corabie".
Kotschenreuther : „O fregată". 
Axei : „In orice caz o corabie 
cu vîsle".

Kotschenreuther se ridică și 
compară tabloul cu peisajul : 
Trebuie să te strădui mal mult. 
Să te scufunzi, să înoți sub va
lorificările vechi ?i apoi : as
pecte noi, instrumente nervoa- 

re, aparate sensibile, un con
tinent vtrgtn— in vnmul rind si 
arunci peste bord aceste titu
laturi prostești. Vacă, corabie, 
pro'esor, floare. Toite-s înșelă
ciuni, complexe. Cînd spui vacii 
tale corabie sau chiar numai va
por, crezi cd ea se sinchisește 
de așa ceva T".

Axei : ^Poate că aveți drep
tate. Dar ochiul ? Dacă văd si 
văd aici vaca și aici corabia...".

Kotschenrcuther : ..Păi tocmai 
asta-i greșeala. Prea te uiți la 
toate cele cu intelectul. Să ră- 
mli simplu, să începi toate de la 
început. Mai fntîi a fn<?t cora
bia. Din ea s-a dezvoltat vaca 
fi din vacă jocul de șah, apo! 
s-au construit piramidele, mal 
tirziu a apărut iumalirmul și 
cu el ca1 ea ferată — cine știe 
ce va fi mîine. Adă-mi niște 
suc de vîslă, mi-e se'e".

Axei : „Vreți să spuneți lapte, 
domnu'e profeșor".

Kotschenreuther : ..Zi-i cum 
vrei, numai alb sd fie, ca Moby 
Dick".

Apropiat — după cum se ve
de — tradiției teatrului expre
sionist, autorul dezvăluie încre

menirea căreia îl este supusă o 
lume ostilă adevăratelor valori 
și prin folosirea de alegorii și 
metafore. Personajul central al 
lucrării este, de fapt, o stră
veche locomotivă, care, prin ne
mișcarea ei, rare a sugera con
statarea că ceea ce definește u- 
manitatea astăzi este rigiditatea, 
vidul, monotonia. Numai că la 
Grass, contrar uzanțelor teatru
lui absurdului, în fina1, prin pu
nerea în mișcare a locomotivei, 
se creează impresia unei renun
țări la teza inițială care anu
lează parțial concluziile pesimis
te ale piesei.
Dar dacă la Grass pericolul e- 
șuării în decepționism este evi
tat prin eforturile pe care le 
face autorul de a-l trezi pe om 
dintr-o existență mecanică, în 
alte piese acumularea de ele
mente absurde se transformă, 

într-un joc gratuit, pesimismul 
avînd menirea de a tăgădui 
toate idealurile șl perspectivele. 
Prin răsturnările de situații se 
urmărește anularea granițelor 
dintre obișnuit și neobișnuit, ra
țional și irațional, previzibil șl 
imprevizibil, perversitate si nor
mă. Lucrurile se desfășoară în- 
tr-o lume aparte, „dincolo de 
bine și rău", astfel îneît crima 
avare ca ceva merituos sau cel 
puțin nu ieșit din comun. In 
piesa într-un act Corbii domnului 
Walser de vest-germanul Wolf
gang Hildesheimer, după ce e- 
roul, un soi de „playboy", șl-a 
transformat, pentru a le moște
ni, rudele în corbi, totul se des
fășoară sub forma unei idile : 
personajul central trăiește li

niștit în casa sa, hrănind con
știincios păsările respective.

Spre deosebire de dramaturgia 
clasică, teatrul absurdului nu di
ferențiază personajele în scopul 
de a crea caractere, ci, dim
potrivă tinde să le uniformizeze, 

să le desversorta1 izeze, pentru a 
le sublinia numitorul comun. 
Personajul încetind să mai fie 
o forță motrice in societate, a- 
junge să ilustreze curente de 
idei sau grupuri sociale. In 
Căsătoria domnului Mississippi, 
piesa lui Friedrich Dilrrenmatt, 
care atinge cel mai aproape 
sfera teatrului absurdului, auto
rul, adoptând formula comediei 
tragice, aptă — dună el — mai 
mult ca oricare alta să expri
me realitățile civilizației occi
dentale contemporane, pare a 
subscrie la profesia de credin
ță a creatorului Scaunelor, pen
tru care „nici o societate n-a 
putut sd abolească tristețea u- 
mană, nici un sistem po'itic nu 
poate să ne elibereze de du
rerea de a trăi, de frica de a 
muri, de setea noastră de ab
solut". Cele trei personaje mas
culine ale piesei sînt, fiecare la 
rîndul său, întruchipări ale unor 
principii abstracte prin rare se 
încearcă „salvarea" omenirii. Ju
decătorul Florestan Mississippi 
ilustrează ideea unei j^sțitii di
vine, el vrea sd reintroducă ..le
gea lui Moise" în întreaga el 
măreție îngrozitoare; Fr&d&ric 
Renâ Saint—Claude întruchipează 
o ideologie de stingă, iar con
tele von Vbelohe—Zabernsee un 
soi de creștinism primitiv. Toți 
trei se ciocnesc de Anastasia, 
simbol al vieții, tîrfă a BabVo- 
nului, și pier din cauza ei. în
trebarea pe care și-o nune au
torul este cea a canacității spi
ritualității — indiferent șub ce 
formă s-ar prezenta ea — de a 
transforma viața, respectiv lu
mea, iar răspunsul negativ pare 
a confirma pesimismul generali
zat și total al dramaturgiei ab
surdului, pesimism rare condam
nă toate posibilitățile și speran
țele indivizilor. La o analiză mal 
atentă, piesa amintită se re'evă 
însă, totodată, ca o satiră a 
conformismului familiei burghe
ze iar fundalul soci al-ist orie al 
proceselor evocate pe scenă do- 
bîndește, prin tendința de 
re a spațiului concret-senzorial 
caracteristică operei dramaturgu
lui elvețian, o trrnsparen+ă atît 
de puternică, îneît aluziile la 
atmosfera de criză specifică A- 
pusulul, după cel de-al doilea 
război mondial, este mai mult 
decît evidentă. Opulența interi
orului tixit cu mobilă aparținînd 
diferitelor epoci și stiluri, anoi 
lărgirea spre exterior prin pers
pectiva deschisă (cele două fe
restre arată, la dreapta, un o- 
raș nordic cu o catedrală go
tică, la stînga un chiparos, res
turi ale unui templu antic, un 
port) conduc la o anume de- 
localizare a acțiunii. Ceea ce se 
sugerează prin varietatea și mul
titudinea cromatică a spațiului 
este că acțiunea s-ar putea des
fășura oriunde tn „lumea lar
gă" a Apusului.

Este evident astfel că, la o 
cercetare mai atentă, care aici 
nu a putut fi decît schițată fu
gar, și teatrul absurdului din 
Elveția sau R. F. a Germaniei 
(sau cel folosind mijloacele a- 
cestuia) se relevă ca o imagine 
a strădaniilor omului modem, 
rătăcind tn căutarea Certitudinii, 
dar, nu rareori, și a efortului 
său de a depăși o existență 
mulțumită de sine și de a în
frunta cu demnitate o lume dez
membrată și lipsită de țel.

Hertha Perez
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ideilor STANDARDUL

CONTRAST
Magul romantic care a revărsat asupra secolului său un 

torent de vorbe, de ritmuri și imagini, de sensibilități și 
idei turnate stereotip pe schema contrastului dar de incon
testabilă elevație și noblețe umană se remarcase la liceul 
Louis—le—Grand prin aptitudini deosebite pentru matema
tică și era presat de voința paternă să urmeze școala poli
tehnică. Contactul cu rigoarea și calmul științei n-a afec
tat deslănțuirea fanteziei, n-a introdus vre-o temperare a 
furtunilor de lirism care l-au bintuit. dar a oferit prozei 
lui un material neobișnuit la majoritatea poeților roman
tici. Cunoștințele lui de matematică, fizică, biologie sau, 
mai bine zis, urmele lor apar din cînd în cînd, pentru o 
Clipă, la suprafață în spumegarea răscolitoare care agită 
întregul conținut al acestei conștiințe oceanice. Uimindu-și 
confrații fără cultură științifică, Hugo citează abundent, 
din fugă și modulîndu-Ie poetic, noțiuni, legi șl nume din 
științele naturii, pe unele răsucit, pe altele corect, grăbit 
întotdeauna să spulbere argumentul advers și să împlînte 
pe redută steagul său policolor.

Doar cîteva exemple. Pornit să exalte valoarea cogni
tivă a imaginației, Hugo definește în felul său rolul ei în 
știință în genere și în matematică în particular: „Aucune 
faculty de I’esprit ne s'enfonce et ne creuse plus que 
rtmagination ; c'est la grande plongeuse. La science, arrivăe 
aux derniers abimes. Ia rencontre. Dans Ies scetions eoni 
ques, dans Ies logarithmes, dans le calcul diffărentiel et 
integral, dans le calcul des probabilităs, dans le calcul infi
nitesimal, dans le calcul des ondes sonores, dans I'appli- 
cation de l'algâbre ă la geometrie, Fimagination est le coef
ficient du calcul et Ies mathematiques deviennent poăsie. 
Je crois peu ă la science des savants bâtes”. Cunoștințe 
elementare și puțin tulburi de fizică îi servesc să ilustreze 
caracterul de maxim absolut al qeniului ; „Come l’eau qul, 
chaufăe ă cent degrees, n'est plus capable d'augmentatlon 
calorique et ne peut s’dlever plus haut, la penseă humaine 
atteint dans certains hommes sa complete intensity. Eschyle, 
Job, Phidias, Isaie, saint Paul, Juvenal, Dante, Michel— 
Ange, Rabelais, Cervantes, Shakespeare, Rembrandt, Beetho
ven, quelques autres encore, marquent les cent degrees du I 
gănie". — Alteori se lansează impetuos în istoria opticii, t 
stabilește în două vorbe că Newton e depășit, apreciază I 
progresele făcute de la studiul spectrului solar pînă la B 
spectroscopia modernă, elogiază realizările „spermatologiei H 
și ovologiei” din vremea lui, pomenește în treacăt că Ar- I 
naud de Willeneuve a descoperit alcoolul și uleiul de S 
terebentină și nu lasă în final nici un nume sau descoperire U 
mai importantă în știință nemarcate, dacă nu altfel, măcar ! 
într-o vastă enumerare, stufoasă și copleșitoare ca un m 
deluviu care îți taie respirația.

Cultura științifică a lui Hugo, dezvoltată evident, și după ■ 
anii de studii și surprizătoare mai ales prin extensiune, a 3 
avut însă un rol important și în elaborarea viziunii sale 9 
asupra căilor progresului uman. Spre deosebire de majo- B 
ritatea poeților veacului al XlX-lea care detestau sau iqno- H 
rau științele naturii și întorceau, dezgustați spatele utilului 9 
în genere, Hugo a susținut că „progresul are două roți — 
știința și arta” și că amîndouă trebuie să servească popo
rului : „Ah ! esprits ! 1 soyez utiles ! Servez „quelque chose”. 
Cele două roți îl apar utile în planuri diferite — una tran
sportă mal ales idealuri care înalță omenirea, cealaltă utilul 
Imediat, utilul material. Știința e deci o servitoare a omu
lui dar „une servante magnifique” pe care trebuie să o 
venerăm.

Dar poziția lui Victor Hugo față de știință ca factor de 
progres e destul de bine cunoscută spre a mal insista. Mi 
se pare însă că nu a fost remarcată concepția Iul Hugo 
asupra mișcării cunoașterii științifice, concepție care îl si
tuează vecin cu ceea ce numim astăzi dialectica adevărului I 
absolut și relativ. Cum era de așteptat, el sesizează și ac- ■ 
centuează în primul rînd aspectul relativ al cunoașterii I 
științifice. întreaga istorie a științei e chemată să aducă ■ 
mărturie că „relativul o guvernează”, că „tout nie tout 
tout detruit tout, tout cr<5e tout, tout remplace tout*. Cu 
toate exagerările verbale, nu e însă vorba de un relativism 
subiectiv, deoarece prin adevăruri relative succesive se 
avansează spre adevărul absolut Iată cîteva texte ’): „Et 
cette sărie d'empreintes du relatif, de plus eu plus ressem- 
blantes au râel (sublinierea noastră) constitue la certitude 
mobile de l'homme” Știința înaintează cercetîndu-se mereu 
pe ea însăși. „Elle procede par ăpreuves superposăes l'une 
a l'autre et dont Fobscur epaississement monte lentement 
au niveau du vrai”. Mișcarea istorică a științei spre adevăr 
nu cunoaște oprire: „La colossale machine Science ne se 
repose jamais ; elle n'est jamais satisfaite ; elle est insa- 
tisable du mieux, que l'absolu ignore”. In fine, „Ia science 
est une ăchelle, un savant monte sur l'autre”.

Că procesul cunoașterii e un proces infinit de apropiere 
de adevărul absolut, fostul elev talentat la matematică știe 
s-o spună cum nu se poate mai exact: „La science est 
l'asymptote de la verită. Elle approche sens cesse et ne- 
touche jamais".

Mă opresc aici cu speranța că cineva ar putea adinei 
studiul concepției lui Hugo asupra științei. Trebuie să men
ționez însă că nu l-a interesat problema în sine și că a fo
losit analiza schițată mai sus a progresului cunoașterii știin
țifice ca substanță de contrast pentru a susține că arta nu 
merge nici înapoi nici înainte, că realizările ei supreme au 
un nivel „același pentru toate, absolutul”. Totus in antithesi ■ 
a reprezentat și fondul șl metoda lui.

Ion Curievici
’) Victor Hugo — William Shakespeare, Paris, Nelson, pp. I 

100—112. (Textul a fost scris în 1865).

Ml s-a părut c-ar fi de 
scris și despre el, după ce 
am jertfit darnic din timp 
nu în pufine ocazii, ca să 
ascult o melodie tipizată 
sau să mă sustrag torței 
hipnotice cu care acest 
produs ai epocii contempo
rane — standardul — eli
berează pe unii din confra
ții mei — de scris sau de 
cuvint — de eforturi proprii, 
de sudoarea căutărilor, o- 
ferindu-le siguranța, senină
tatea, liniștea dumicării 
hulpave a ceea ce e sigur, 
știut, spus de alții, evident.

Și aceasta pentru că stan
dardul are cel puțin două 
calități:

— Iți arată exact, sub gir 
legal, cum trebuie să fie 
ceva, și, uneori, chiar cum 
să procedezi spre a-1 obține 
cu proprietăți prestabilite;

— oferă certitudinea că 
ceea ce se cere este posibil. 
In plus, s-ar putea spune că 
eliberează capul pentru alte 
Îndeletniciri.

Dar, toate standardele, 
oricît de cuprinzător ar fi 
Întocmite, de orice tip și Ia 
orice s-ar referi, prezintă 
un defect comun: nu pun 
problema viitorului, nu au 
în ele germenele perfecțio
nării, te Îmbie la static șl 
la lene, taie gîndirea ca ex
cesul de untdelemn din 
maioneză. Cu toate acestea, 
imobilul e mai atrăgător 
pentru unele minți, e un 
reazem cert clar, odihnitor, 
cere numai reeditarea obi
ectului corespunzător.

De ce, de pildă, să su
feri, să cauți în neștire iu
bita pe pămint ? Întocmești 
un model cu prescripții pre
cise și îl reperezi o viață 
în nenumărate exemplare 1 
Știi ce vrei și ce cauți și te 
poate obosi un act de recu
noaștere. Vrei să propagi 
cultura, arta? Stabilește pre
scripții și te poți culca pe 
viață.

Ești profesor, educator ? 
Dresezi un breviar de norme 
pedagogice, le tipizezi șt 
procedezi la educarea oriși- 
cui cu marea siguranță pe 
care o poate genera numai 
o conștiință liniștită, calmă 
ca fața unui Jac. La sfirșitul 
carierei se mai poate scrie 
și o carte intitulată „Bazele 
standardizate ale educației", 
Iar pe traseu poți îndeplini 
nenumărate alte sarcini și 
activități, dată fiind marea 
rezervă de disponibilități 
mentale și sufletești în ge
nere.

Unii dascăli dau metodei 
o și mai largă extensiune. 
Decît să prezinți tineretului 
probleme încă nesoluționate, 
întinderi nedefrișate ale cu
noașterii, căi și mijloace de 
a înainta în obscur și alte a- 
semenea elemente de „zdrun
cin cerebral", mai bine or
ganizezi și expui un ansam
blu de stasuri, va să zică de 
certitudini cap Ia cap și a- 
daugi o simplă indicație, tot 
sigură și de o însemnătate 
fundamentală: dacă se
schimbă cîndva standardul, 
să-l învețe neapărat pe cel 
mai nou. Obiecția noastră 
cu privire la lipsa de con
tact al standardului cu vii
torul este, astfel, dată peste 
cap.

Acad.

Cristofor . Simionascu

Dacia 
sud a 
diplo- 
să se 
Daciei

Detlefsen, 
o ins- 
Banat, 
lo caii - 
Inde- 

Detlef- 
Patsch 
Daico-

In ultimul număr al revistei 
Magazin istoric, a apărut un ar
ticol, semnat de prof. unlv. dr. 
doc. Dumitru Tudor, de la U- 
niversitatea din București, cu 
titlul „Localizarea Daciei Mal
vensls. Surpriza de la Sevilla. 
Autorul caută să demonstreze 
pe baza unui document epigrafic. 
că Dacia Malvensis, adică partea 
de sud a provinciei romane Da
cia, corespundea cu actualul teri
toriu al Olteniei, iar localitatea 
Malva, care va da numele a- 
cestel subîmpărțlrl a provinci
ei romane, este una și aceiași 
cu localitatea romană Romula, 
ale cărei ruine se găsesc pe 
teritoriul satului Reșca, din ju
dețul Olt, nu departe de Ca
racal. Deoarece articolul în dis
cuție dezbate o problemă dintre 
cele mal importante privind is
toria veche a României și în 
special organizarea provinciei 
Dacia, credem că nu trebuie ne
glijat nici un aspect al ei*).

Se știe că la puțin timp dună 
moartea lui Traian, probabil prin 
anul 119. împăratul Hadrian îm
parte provincia Dacia în Dacia 
superior (Transilvania. Banat st 
probabil vestul Olteniei) si Dacia 
inferior (Oltenia cu sud-estul 
Transilvaniei sl probabil partea 
de apus a Munteniei). La cî- 
țiva ani după această împărțire 
înainte de anul 133) din Dacia 
superior se desprinde partea de 
nord formînd o a treia subîm- 
părțire, numită Dacia Porolissen- 
sis, după numele localității Po
rolissum, azi Moigrad, în jud. 
Sălaj. Prin anul 168 sau 169 împăra
tul Marc Aureliu, din motive de 
ordin strategic și administrativ, 
procedează la o nouă împărțire 
și anume : Dacia Porolissensls, 
care rămîne aceeași în nordul 
Transilvaniei, Dacia Apulensls 
centrul Transilvaniei și 
Malvensis în partea de 
provinciei. Dacă pe baza 
melor militare s-a reușit 
stabilească frontierele 
Porolissensls, în schimb limitele 
celorlalte două — Dacia Apulen
sls șl Malvensis — pînă acum, 
din lipsă de dovezi, nu s-a pu
tut face cu deplină certitudine. 
Existau, deci, două păreri cu pri
vire la localizarea Daciei Mal
vensis. Cei mai mulțl Istorici, 
arheologi șl epigraflști din tre
cut, fără a putea aduce vreo 
dovadă de orice natură ar fi 
fost ea, localizau Dacia Malven
sls în Oltenia. Cealaltă părere 
se datorește lui D. " ' 
care, la 1873, comentînd 
crlpție de la Denta din 
jud. Timiș, plasa aici o 
tate cu numele Malva. 
pendent de concluzia lui 
sen. istoricul vlenez C. 
în 1925 șl apoi Acad. C. 
viciu, tot pe baza aceluiași do
cument epigrafic, localizau Dacia 
Malvensis în Banat.

Dar nici localitatea Malva, sau 
Malvum, încă nu a fost găsită 
pe teren. Cel mai mulți credeau 
că este în Oltenia, fie la Reșca, 
Celei jud. Olt, fie la Răcari jud. 
Dolj. S-a dovedit însă că Reșca 
în antichitate era Romula, Celei 
Sucidava iar Răcari avea cu to
tul un alt nume decît Malva. 
C. S. Nlcolăescu-Plopșor, pe 
baza unei inscripții ciuntite, af
late la Cioroiul Nou, jud. Dolj, 
si în care se mai putea citi 
VENSIVM, adică partea de sfîr- 
șit al unul nume de localitate, 
credea că Malvensium, adică 
Malva, corespunde cu ruinele 
romane de aici. In schimb C. 
Patsch și Acad. C. Daicovlciu 
susțineau că Malva este la Denta, 
după cum indica inscripția vă
zută de unii cercetători în lo
calitatea menționată.

Aceasta era deci situația pînă 
în 1944, cînd cel mai multi pla
sau Dacia Malvensis în Oltenia, 
fără însă a putea justifica a- 
cest lucru, în timp ce C. Patsch 
si Acad. C. Daicoviciu. în vir
tutea Inscripției de la Denta. 
unde se putea citi în prescurtare 
CM. adică colonia Malvensls, 
deci orașul Malva, plasau Dacia 
Malvensls în Banat.

In 1944, prof. D. Tudor, comen
tînd o inscripție latină desco
perită la Sevilla. (Spania) încer
ca să demonstreze că Romula 
nu este altceva decît numele 
roman al localității Malva si 
deci acest oraș al Daciei ar fl 
avut două nume, unul latin și 
altul mal vechi dacic. Cu alte 
cuvinte, după inscripția din Se
villa, acolo unde se află azi 

I Reșca, în sec. II—III ar fi fost o 
I localitate cu numele civitas 
I Romulensium Malvensium, adică 
I orașul Romula Malva. Această 
I constatare ducea și la concluzia 
I că Dacia Malvensis se găsea pe 
I teritoriul Olteniei, excluzîndu-se 
I astfel Banatul.

Fără să cunoască lucrarea 
| prof. D. Tudor, epigrafistul ger- 
I man F. Nesselhauf, într-un nu- 
I măr al revistei „Madrider 
I Mltteilungen“ din anul 1963, 
I jungea la aceeași concluzie și 
I 'același lucru îl exprimase puțin 
| înainte, în 1960, șl epigrafistul 
I francez H. G. Pflaum.
■ Dar să vedem în ce constă
■ argumentul celor care susțin că 
| numele antic al localității oltene 
| ar fi fost Romula Malva ? Acest 
I lucru s-ar părea că reiese din 
I inscripția de la Sevilla, care I astăzi se află zidită la temelia 
| bisericii La Giralda șl desco- 
| perltă în veacul trecut cu oca- 
I zia lucrărilor de restaurare. Prl- 
I mele sase rînduri ale textului 
I epigrafic, atîta cît ne interesea- 
I ză, sînt următoarele.
I sex(to) Iulio Sex(ti) f(llio) Qui- 
g (Ina tribu) Possessor! praeffecto) 
] coh(ortis) III GaHorlum), praevo- 
I sito numeri Syror(um) sagltta- 
I rior(um) item alae primae Hisva- 
i nor(um), curatori clvitatis Ro- 
B mulensium Malvensium, tribuno 
g mll(ltum) leg(tnts) XII Fulmlna- 
I tae, curatori 
I etc.
• Este vorba 
I tie pusă în
■ Iulius Possessor, fiul 

c.

a-

Arcensiumcoloniae

o inscrip- 
lui Sextus ’ 
lui Sextus, ia

deci de 
onoarea

din tribul Qulrina, care a fost 
comandantul cohortei IlI-a a 
galilor, comandantul unității de 
arcași sirieni și comandantul u- 
nității întîla de hlspanl cava
leri, Inspedor financiar al cetă
ții Romula Malvensă, tribun mi
litar (ofițer superior) al legiunii 
Xll-a Fulminata, inspector finan
ciar al orașului Arca,. . . In con
tinuare se arată șl alte funcții 
pe care le-a îndeplinit Sex. Iu
lius Possessor, ca în încheiere să 
se spună că monumentul a fost 
ridicat de către scapharii Htspa- 
lenses, adică de către marinarii 
cabotieri din localitatea Hispalis. 
azi Sevilla.

Personajul onorat si-a făcut 
cariera militară în Dada, căci 
primele trei unități militare din 
Inscripție, cărora le-a fost co
mandant, se găseau în castrele 
de pe valea O’tuiul si lucrurile 
nînă aici sînt clare. A intervenit 
însă ceva care a făcut ca do
cumentul epigrafic să fie inter
pretat într-un mod cu totul gre
șit. Este vorba de rîndurile 3 
sl 4 din Inscripție si anume cu- 
vîntul ce succede localității 
Romulensium. care a fost dtit 
de primii copiști fie stAVREN- 
SIVM fie MATNENSIVM, ca ’n 
momentul nubUcării să 
rectat în M. 
mfun'civium) 
în Hlsnania 
Arva si în 
se găsea o localitate cu numele 
Romula. pe numele întreg colo
nia Iulia Romula Hispalis, (Se-

ca 
fie co- 

ARVENSIVM, ad<c5 
Arncnsium. Cum 

exista o localitate 
apropierea acesteta

locali- 
MAL- 
Iulius 

nu în 
într-o 

Romula 
unde a fost

villa de azi), s-a dedus că 
Sex. Iulius Possessor a fost 
curator. în aceste două locali
tăți iberice. Este deci meritul 
prof. D. Tudor, care, fără să ft 
văzut inscripția, corectează pen
tru prima dată numele 
tătilor în ROMVLENSIVM 
VENSIVM șl deci Sex. 
Possessor a fost curator 
două localități iberice, ci 
localitate omonlmă, 
Malva din Dacia, -------
si comandant militar. Deducția 
însă, din mai multe motive, nu 
putea fi acceptată cu atîta ușu
rință si în primul rînd că in
scripția se găsește și acum zi
dită șl deci nu era posibilă ve
rificarea lecturii. Există însă un 
mulaj al inscripției, executat in 
1885 si păstrat în bune condiții 
în Muzeul din Sevilla. căruia 
deabia acum i s-a dat atenția 
cuvenită. După mulaj se poate 
vedea că într-adevăr prof. D. 
Tudor avea dreptate «ț a^ci tn 
inscrintie era ROMVLENSIVM 
MAL VENSIVM.

Prima concluzie ce s-a des
prins din acest important docu
ment este deci că Romula ol
teană se găsea în Dacia Malven
sls. Dar faptul că în inscripție 
apare Romulensium Malvensium, 
aceasta oare înseamnă că ora
șul avea două nume 7 Adică un 
nume roman alături de un nume 
dacic 7 După noi acest lucru nu 
poate fl dovedit cu prea multă 
certitudine. Este adevărat că la 
Romula s-au aflat șl materiale 
ceramice dacice, dar încă nu s-a 
adeverit că anterior ocupației 
romane pe același loc a fost o 
așezare dacică. Dacă 
așa atunci de ce nu 
numai numele vechi 
în cazul altor multe 
din Dacia romană 7 
Numele Malvensium, 
Romulensium, credem 
găsește explicația în însuși con
textul inscripției. S-a văzut că 
monumentul a fost dedicat de 
scapharii — marinarii cabotieri 
din colonia Iulia Romula Hispa- 
lis (Sevilla) lui 
Possessor,

ar fi fost 
s-a păstrat 

dacic, ca 
localități

alături de 
noi că își

. _ _ Sex. Iulius
_________  care întîmplător a 
fost curator tot într-un oraș cu 
numele Romula, dar departe de 
cea din Hispania șl anume în 
Romula din Dada. Deci pentru 
a evita confuzia dintre Romula 
hispală șl Romula dacică, scri
bul a arătat că este vorba de 
Romula Malvensă, adică cea din 
Dacia Malvensls.

Ne întrebăm acum dacă Dacia 
Malvensls a cuprins numai Ol
tenia sau s-a extins șl asupra 
unei părți din Banat 7 Pentru 
aceasta revenim la inscripția de 
la Denta, pe care nu o putem 
respinge cu atîta ușurință șl 
care păstrează următorul text: 
I(ovi) o(ptimo) m(aximo), I(uno- 
ni) r(eginae), M(lnervae), T(errie) 
M(atri), C(aius) Kaninius Sabinia
nus DCM. duumvir, restul lip- 
sește. Este ded un monument M- 
sacru, un altar, închinat prea- 
bunului și preamarelul lupiter, 
zdței Iunona, zeiței Minerva și di
vinității Terra Mater de către 
C. Kaninius Sabinianus. Acesta îna
inte de a fl duumvir, adică primar, 
conducător al unul oraș, a fost 
DCM. Aceste trei inițiale, după 
cele mal riguroase norme șl 
reguli ale epigraflel latine, au 
fost completate de către C. 
Patsch și Acad. C. Dalcovtclu 
în decurio colonlae M----- . Cum
în Dada singura colonia care 
începea cu litera M era Malva. 
pe bună dreptate s-a dedus că 
acest C. Kaninius Sabinianus 

a fost decurio colonlae Malven
sls, adică, am . 
silier în sfatul de conducere al 
orașului Malva. D. Tudor dtea 
abrevlația DCM dfejcfurio) m(u- 
nicipii) si deci atund s-'ar în
țelege că este vorba de mu
nicipium Tlblscum, azi Jupa, în 
jud. Caras—Severin.

este însă că în 
DC abreviază în 
cuvintele decurio 
deci litera M nu 
cît numele unei localități, 
gura posibilă fiind numai Mal
va. Felul îngrijit în care a fost 
lucrat 
forma 
vedesc 
de o 
zuală. 
faptul 
de 1 
Monumentul a 
tru prima dată 
putea fl adus

spune noi, con-

Realltatea 
Dacia literele 
mod cot 
colonlae 
putea t

i fost adusă de la 
depărtări. N-ar fl 

să fi fost 
fR.S.F. Iu- 
fost aflate 

viată ro- 
vreme a 

militar ro-

monumentul, precum și 
frumoasă a literelor, do- 

: că laplcldul s-a folosit 
abreviere corectă șl u- 
Dificultatea constă în 
că nu se cunoaște locul 

proveniență al inscripției.
' ’ fost văzut pen- 

la Denta, dar 
,_____ _ ____ din altă parte.
Aceasta ar fl explicația că nu 
la Denta trebuie căutată Malva 
si în sprijinul acestei obser
vații se mai adaogă si urmele 
romane prea puține, aflate pe 
teritoriul acestei comune, pen
tru a plasa aici o colonia, a- 
dlcă un adevărat oraș roman 
Intr-adevăr. inscripția putea 
proveni din altă parte, dar nu 
credem că a f™ L
prea mari - - - - ■
exclus ca inscripția 
adusă de la Vîrseț 
goslavia). unde au 
numeroase urme de 
mană, unde într-o 
fost și un castru
man și nu se găsește departe
de Denta și al cărui nume antic 
este încă necunoscut. N-ar fl
imposibil ca aici, la Vîrșet, să
fie vechea Malva.

Concluzia noastră este deci că 
în mod sigur din Dacia Mal
vensls făcea parte Oltenia în 
întregimea el si posibil o bună 
parte din teritoriul Banatului, 
excluzîndu-se probabil partea 
nordică ce se învecina cu cu" 1 
inferior hi rîului Mures, 
preună cu localitatea Tibisc 
care se includeau mai 
în limitele Daciei Apul 
Nu este, apoi, obligatoriu 
orașul Malva să fie unul 
acel’așl cu orașul Ron 
iar acea colonia Malven
sls poate fi căutată șl în altă 
parte, neexcluzîndu-se Banatul. 
Reședința procuratorului Daciei 
Malvenvis (adică a guvernato
rului) a putut fl însă la Romula. 
deși acest lucru încă nu s-a 
dovedit, dar, ca și în cazul 
Doctei Porolissensls. unde re
ședința guvernatorului nu era 
la Porolissum ci la Napoca. 
azi Cluj. In momentul de fată 
este greu de întrevăzut care 
au fost motivele că partea de 
sud a Daciei a primit numele 
de Dacia Malvensis sl ce 
importanță a putut prezenta lo
calitatea Malva. care a dat nu
mele regiunii ce se întindea în
tre Dunăre sl CarpațL

Conf. univ. Nicolae Gcstar
•1 A se vedea, în această 

problemă si interviul acad. 
Constantin Daicoviclu din „Tri
buna" 16—1969.



O CATEGORIE 
ESTETICĂ

DIZGRAȚIATĂ:
GRAȚIOSUL

In actuala literatură este
tică marxistă» s-au angajat 
vii discuții asupra problemei 
frumosului ca valoare este
tică și a modalităților aces
tuia. Se discută cu mult 
interes despre frumos — du
pă noi și după multi alții 
problema cheie a esteticii —, 
despre sublim, despre tragic, 
desm^ comic, dar se vor- 
beșrak ai puțin despre gra- 
tios^v.deși, fără îndoială, 
constituie și el o categorie 
estetică și încă fundamen
tală. Nimic despre grațios in 
tratatul de estetică apărut în 
U.R.S.S — Bazele esteticii 
marxist-leniniste, tradus și 
in românește; de asemenea, 
nimic în amplul studiu al 
esteticianului sovietic I. Bo- 
rev, Sistemul categoriilor 
estetice (1902), în caia nea
părat trebuie să figureze și 
grațiosul, fiind și el o atare 
categorie. In fine, nimic des
pre grațios în cele două»- 
zeci și trei prelegeri univer
sitare apărute recent la noi, 
dintre care patru sînt dedi
cate numai frumosului, subli
mului, tragicului și comicului. 
Din antecedentele cunoscute 
și din tot ceea ce se poate 
desprinde din aceste prele
geri deja apărute, nu în
trevedem de loc nici în vii
tor intenția autorilor de a lua 
în considerare și grațiosuL 
Nu întrevedem nici posibi
litatea de a rezolva corect 
prj^lema categoriilor este
tic^ inclusiv a grațiosului, 
a.tîfctimp cit nu este rezol- 
vat^kiroblema fundamentală 
a ■imosului și în genere 
a vKarii estetice, ceea ce 
constituie o lipsă nu nu
mai a menționatului curs 
de estetică, ci si a esteticii 
actuale în general. De altfel 
nu știm să se fi abordat 
mai insistent problema grați
osului și nici măcar să se fi 
dat vreo explicație de ce a- 
ceastă categorie estetică 
n-a fost și nu este aproape 
de loc luată în considerare, 
deși grațiosul a fost mereu 
în atenția esteticienilor si 
filozofilor, începînd chiar 
din antichitate și pînă as- 
tătzi (Empedocle, .Xenophon, 
Platon, Aristot, Plotin, 
L. B. Alberti, Leonadro da 
Vinci, Shaftesbury, Bouho- 
urs, Burke, Hogart, Diderot. 
I. Kant, Wieland, Lessing, 
Bodmer, Jacoby, Mendelsohn, 
Winckelmann, Riedel, Schil
ler, Zeissing, Schelling, Scho
penhauer, Hartman, Fech- 
ner, Kostlin, Ch. Levâque, 
Spencer, Fr. Vischer, Hum
bold, Th. Lipps, J. Volkelt, 
P. Souriau, V. Basch, Fr. Po- 
mezny, M. Dessoir, Alain 
etc), culminînd (cel puțin 
cantitativ) cu studiul este
ticianului francez fost pro
fesor la Sorbona, Raymond 
Bayer, care tratează această 
categorie estetică într-o lu
crare de două volume de 
peste o mie de pagini 

-flt'Esthătique de Ia grâce, 
Paris, ed. F. Alean, Î933, 
vol. I, pp. 634, vol. II, 
p. 579).

Este adevărat totuși că 
modalitatea grațioasă a fru
mosului nu constituie o ca
racteristică estetică domi
nantă a stilului de viață si 
srtistic al societății socla- 
dste care cultivă cu predi- 
-ectie celelalte două modali- 
flU estetice, după noi fun- 
£a=entale: frumosul echili- 
braî și sublimul. Se vede 
»r-tsta și din Împrejurarea 

că poezia și alte genuri ar
tistice de conținut liric in
timist, de stil prin excelență 
grațios, nu s-au situat o 
lungă perioadă, de timp in a- 
tenția ideologilor și esteti
cienilor. Intr-adevăr moda
litățile estetice cele mai a- 
decvate spiritului combativ, 
robust, grav și eroic al re
voluției socialiste, în care 
este angajată societatea 
contemporană, sînt frumosul 
echilibrat și sublimul. Gra
țiosul, ca notă estetică do
minantă a unei epoci de ci
vilizație trecute ar repre
zenta spiritul inclinat spre 
facilitate, miniaturism, sen
timentalism, divertisment, 
manierism, reverie nostal
gică, intimism, scepticism, 
sofistică, relativism și su
biectivism.

Dar deși modul grațios al 
frumosului nu este și nu 
poate fi trăsătură estetică 
dominană a artei și mora
vurilor unor epoci de mare 
elan și efort constructiv, el 
constituie tot;.-și, fie pe un 
plan secund, fie la egalitate 
în importantă și frecvență 
cu oricare altă modalitate 
estetică, o componentă per
manentă și universală a artei 
și moravurilor tuturor soci
etăților civilizate. Relațiile 
sociale de simpatie și dra
goste între oameni, cordia
litatea, familiaritatea, bună
tatea, blîndețea. mila, duio
șia, mărinimia,^generozitatea, 
bonomia, jovialitatea, afec
țiunea paternă, maternă, fi
lială. fraternă, amiciția, de
licatețea, amabilitatea, bună
voința, politețea (buna cu
viință), omenia (în măsura 
în care implică sentimente 
afectuoase), ospitalitatea, 
serviabilitatea, curtoazia 
etc., sînt toate moduri este
tice reale de manifestare su
fletească, de tip esențialmen- 
te grațios, universal și per
manent prezente în orice so
cietate umană civilizată. 
E posibil oare de conceput 
o societate civilizată fără 
manifestarea unor astfel de 
sentimente și moravuri fru
moase, de tip grațios ? Ar
tele decorative și aplicate 
de toate genurile, diferite 
spețe ale genului liric și 
muzicii melodice, coregrafi^ 
pictura, sculptura și arhi
tectura au cultivat și cultivă 
și ele în mod constant si 
universal, unele din ele cu 
exclusivitate și predilecție, 
frumosul grațios. De altfel, 
practic vorbind, societatea 
și arta socialistă au cultivat 
și cultivă in mod spontan 
toate nuanțele grațiosului, 
deși mai discret și spo
radic și nu ca notă do
minantă a modului lor spe
cific de a se manifesta este
tic. In fond, generozitatea 
umanismului socialist este 
de esență profund grațioasă. 
Iată de ce nici estetica so
cialismului nu poate ignora 
această latură a frumosului 
atît de general, universal și 
adînc umană. Este cu totul 
bizară împrejurarea că a- 
tîția esteticieni contempo
rani n-au făcut în majori
tatea cazurilor nici măcar o 
simplă mențiune despre a- 
ceastă modalitate a frumo
sului care a preocupat pe 
esteticieni și filozofi veacuri 
de-a rîndul și mal ales care, 
în creația artistică, în cri
tica de artă și in experiența 
estetică comună este un fapt 
și o noțiune atit de curentă. 

E firesc atunci să ne punem 
întrebarea care poate fi ca
uza acestei ciudate lacune ?

Să fi fost oare considerată 
grația o manifestare estetică 
frivolă și decadentă, sau o 
diversiune sedițioasă a rne 
diilor sociale intrate in des
compunere (sclavagiste, fe
udale și burgheze), să fie un 
produs și o reminiscență, 
nebăgată încă în seamă, a 
stîngismului proletcultist ? 
E posibil, într-o oarecare mă
sură, și aceasta, dar perpe
tuarea pînă astăzi a acestei 
situații are desigur și o altă 
cauză. Ea se datorește se 
pare și acelui mimetism in
telectual și acelei obediențe 
timorate de care păcătuiesc 
epigonii marilor spirite cre
atoare și care, copleșiți d« 
autoritatea strivitoare a a- 
cestora ,nu mai cutează să 
întreprindă nimic nou. Con
știentă sau nu, această tară 
epigonică a cauzat mari pre
judicii preluării și dezvol
tării moștenirii clasicilor 
gîndirii marxiste. Se poate 
spune cu certitudine că. în 
cea mai mare parte și din 
această cauză, nu dispunem 
nici acum de o fundamentare 
științifică a unor probleme 
speciale ale esteticii, deși 
aceasta era posibilă dacă s-ar 
fi procedat fără prejudecăți 
dogmatice. în adevăratul 
spirit a! metodei dialectice 
și pe baza celor mai impor
tante și valabile indicații ale 
clasicilor marxiștL Dar chiar 
dacă n-ar fi existat de loc a- 
ceste indicații, dintre care 
unele de primă importantă și 
perfect juste (existența re
ală a valorii estetice și prac
tica estetică extra-artis- 
tică), si chiar dacă unele 
din ele n-ar fi fost integral 
valabile (considerarea va
lorii estetice numai ca va
loare de cunoaștere) — o 
practicare mai eficientă a 
metodei dialectice în este
tică ar fi dus cu siguranță 
la rezultate mai consis
tente

Am vrut în primul rînd 
să atrag atenția în acest 
articol asupra unei lacune 
care pare să se fi instalat 
definitiv .fiindcă e conside
rată oarecum legitimă» Dar 
gravitatea ignorării grațio
sului constă nu numai în 
faptul nerecunoașterii gra
țiosului printre categoriile 
estetice fundamentale de 
care trebuie să se țină sea
ma- ci și In faptul că întreaga 
problematică a modalităților 
valorii estetice nu poate fi 
satisfăcător soluționată fără 
a lua In considerare și a- 
ceastă categorie. Intr-ade
văr, aceasta face parte in
tegrantă dintr-un triplet ca
tegorial fundamental — fru
mosul grațios, frumosul echi
librat și frumosul sublim — 
categorii care nu pot fi ex
plicate decit în ansamblu, 
căci ele rezultă din conju
garea diversă a unora și a- 
celorași componente valo
rice esențiale. Este tocmai 
ceea ce intenționăm să ară
tăm pe scurt în cele ce ur
mează. (Dacă problema ca
tegoriilor estetice ,în ansam
blul lor și în parte, nu a 
fost încă satisfăcător soluți
onată, aceasta se datorește 
tocmai ignorării celor mai 
sus arătate).

Se poate ușor arăta, ceea 
ce nu e cazul să facem acum, 
că grațiosul, frumosul echili
brat (modalitatea estetică 

neglijată și ea intr-o măsu
ră,), și sublimul sînt într-a- 
devăr modalitățile (catego
riile) fundamentale ale fru
mosului, ca valoare estetică 
pozitivă. Chiar și în cazul 
situațiilor și experienței 
comice, dramatice sau tragi
ce (ca modalități discordante 
ale experienței estetice), 
ceea ce în acestea este va
loare propriu-zis estetică» 
pozitivă (obiectivă sau su
biectivă, intrinsecă sau ex
trinsecă), este tot frumosul 
fie de tip echilibrat, fie gra
țios, fie sublim. De aseme
nea, toată infinitatea tuturor 
celorlalte subcategorii posi
bile, variante sau modalități 
particulare ale valorilor es
tetice, rezultind din infinite
le stări, structuri, nivele și 
complexe existențiale — 
materiale sau spirituale — 
ale lucrurilor, ființelor, fe
nomenelor, — pot fi în mod 
singular sau combinat, si
multan sau alternativ, par
țial sau integral, fie de tip 
grațios, fie echilibrat fie 
sublim. De pildă, idilicul es
te esențialmente de tip gra
țios ; de asemenea delica
tul, finul, suavul. frageduL 
zveltul, zglobiul jucăusuL 
mlădiosul, cochetul amabi
lul bonomuL jovialul duio
sul naivul etc. etc. Poeti
cul pitorescuL fantasticul 
fabulosul, festivul etc -etc. 
pot fi fiecare in parte san 
alternativ, singular sau com
binat. fie de tip grafica, fie 
echilibrat fie sublim; ele
ganta poate fi de tip gra
țios sau echilibrat nu si 
sublim.- solemnul poate fi de

ori sublim, nu și grațios i 
armonia poate fi grațioasă, 
echilibrată ori sublimă; 
componenta estetică poziti
vă a elegiacului melancoli
cului nostalgicului (docului) 
etc... poate fi si de tio gra
țios. clnd e«te aseară, du
ioasă — sau de tip echili
brat. cînd are un caracter 
solemn, reținut calm, re
semnai stoic; — sau de tip 
sublim, cînd este patetică, 
gravă : grandilocventul hi
perbolicul este de tipul fru
mosului sublim; romanțio
sul poate fi sau de tip gra
țios sau sublim, nu și echi
librat etc -etc.

Rezultă din cele de mai 
sus că frumosul echilibrat, 
grațiosul și sublimul sînt în- 
tr-adevăr categorii, modali
tăți fundamentale, ale valorii 
estetice, de vreme ce nu
mai ele pot fi note comu
ne (una sau alta din ele fi
ind totdeauna prezentă) ale 
tuturor variantelor posibile 
ale acestei valori. Iată de 
ce considerăm nesatisfăcăi- 
toare aserțiunea esteticieni
lor (Croce, de pildă, la noi 
Tudor Vianu), care socotesc 
că problema modalităților 
frumosului real sau artistic 
nu poate constitui un obiect 
al esteticii, aceasta în primul 
rînd pentru că numărul a- 
cestor modalități ar fi ne
limitat, neavînd nimic cate
gorial în ele, — și în al 
doilea rînd, pentru că în 
fond ele n-ar fi de natură 
estetică, de vreme ce ele 
nu țin de sfera condițiilor 
specifice ale creațiunii ar
tistice, singurele consideran 
te de acești esteticieni pro
priu-zis estetice. In fond, 
cum am arătat toate modali
tățile posibile derivă din ce
le trei categorii estetice 
fundamentale.. Iar în ceea 
ce privește natura lor es
tetică, în concepția noastră 
și în virtutea unor elemen
tare evidențe (de altfel și 
teoretic perfect demonstra
bile), nu mai poate exista 
nici o îndoială. (Nu o dată 
erorile savante s-au dovedit 
cu mult mai grave decit 
cele profane).

Desigur, în ceea ce pri
vește aceste trei fundamen
tale categorii ale valorii es
tetice, nu avem de-a face 
totdeauna numai cu formele 
lor singulare, pure, net de
terminabile, ci și cu o in
finitate de nuanțe interme
diare și diverse combinații 
ale acestora.

Radu I. Paul

interviu cu
IOAN PIETRARU

șef de sector la Institutul de 
chimie macromoleculară

„PETRU PONI"

— Ați publicat, mai de 
mult, in coloanele revistei 
noastre, un articol intitulat 
. r-ami poliuretanicului". Se 
semnala acolo distanța inex
plicabilă dintre o cercetare e- 
fectuată ir institutul ieșean 
de chimie macromoleculară. și 
finalizarea ei In producție. Nu 
vom reveni la acest „caz", 
deși el nu es*e nici azi solu
ționat. întrebarea inevitabilă 
fiind insă In ce măsură noi
lor cercetări 11 se asigură o 

operativă finalizare ?
— Colectivul de cercetare 

condus de prof. dr. docent M. 
Dima a avut în preocupările 
sole obținerea unor noi tipuri 
de schimbători de ioni, care 
să răspundă cerințelor actua
le de industriei chimice și a- 
li—.entare, principali consuma
tori de schimbători de ioni. 
In ultimii doi ani, colectivul 
și-a propus si abordarea u- 
nei noi tematici de o mare 
tsnportanță pentru economia 
noart-f națională. si anume 

tenor polimeri cu ac~ 
puxe -ezulctoc-e de creștere, 
fie inkibitori. fie stimulatori 
de creștere. Pe plan mondial, 
se cunosc doer eîteva publi- 
eețrî in eeest domeniu, incit 
fi din tnmct de vedere strict 
»tiințifSe. problema prezenta 
«n mt-e tsteres. Au fost sin- 
tetizeti citiră pofimeri de a- 
eess tip dar, din păcate, co- 
lecttrd n-a cruț la i-.de- 
—.:-_f st eaire rpeciaUtate tn 
fsacCoda pCextefor, fapt care 
i-c dete—să ia lepdtura 
cx x- — speesdnstl dm inră- 
t.f—.i-.rul snoerior. pe -tru ea 
pmnv-e colaborc-e stmnsă si 
se podi 'ace «n bas ma
tele in ecees*< problemă. Se 
tmțrcr.es* Insă multe experi
mentări șt. penti u că, după 
n-. se știe, cadre’e didac
tice sînt In principal ocu
pate eu untnea didactică, a- 
vtnd deci pe planul doi mun
ca de cercetare științifică, 
ducerea pînă la capăt a 
problemei promise nu a fost 
cu putință. In prezent, ve 
baza unei convenții de cola
borare cu Institutul de pro
tecția plantelor din Bucu
rești, sperăm să fie conti
nuate experimentările și 
chiar întreprinse noi cerce
tări tn această problemă.

— Inconvenientul amintit a 
apărut și în cercetarea senim- 
bătorilor de ioni î

— Nu. Colectivul de cerce
tare a încheiat un contract 
cu Combinatul chimic „Vic
toria", prin care s-a angajat 
să sintetizeze un nou tip de 
schimbători de ioni (Scaven
ger), care sint de patru ori 
mai scumpi decit tipurile o- 
bișnuite și sînt utilizați ca 
decoloranți, în special in in
dustria alimentară, cit și 
pentru reținerea substanțelor 
organice din diferite produ
se. De precizat că țara noas
tră importă în prezent acest 
tip de ioni la nivelul unor 
importante sume, fiind, deci 
evidentă utilitatea șl opor
tunitatea cercetării. De alt
fel, prin acest nou sistem de 
contracte între institutele de 
cercetare și unitățile indus
triale, institutele se angajea
ză să răspundă la probleme
le cele mai stringente pe 
care industria le pune în 
fața cercetătorilor (probleme 
care, în paranteză fie spus, 
nu vor mai fi uitate, ca in 
cazul poliuretanilor). Poate 
că șl o mai susținută orien
tare a programelor analitice 
spre zone de un mai actual 
și de imediat interes ale 
științei (șl aplicărilor ei) ar 
permite o mai deplină con
vergență a eforturilor din in
stitutele de cercetare, cu 
cele din învățămînt și bine
înțeles din producție. Aceas
ta, fără a se pierde perspec
tiva fecundelor căutări fun
damentale, în lipsa cărora 
rezolvările creatoare, supe
rior eficiente, nu sînt po
sibile.

— Desigur, superiori efici
ente și printr-o finalizare o- 
perativă.

— Intr-adevăr, este pur și 
simplu absurd ca noi să a- 
vem pe plan mondial prio
ritatea descoperirii unul nou 
produs, pentru ca apoi, ne- 
maifinalizînd cercetarea, să 
fim nevoiți să-l importăm ! 
Măsurile luate, la toate nl- 
velele de cercetare, urmăresc 
tocmai să facă imposibile, în 
viitor, asemenea situații.

AL. CO MAN

DILETANTISME
TURISTICE

Utilitatea unei colecții „Pre
ludii». care să contribuie la 
„inițierea tinerilor cititori în 
diverse domenii ale culturii" 
este indiscutabilă, afirmația 

extinzindu-se, in principiu, și 
asupra cecul ae al șuseiea 
volum apurut in respectiva 
coiecfie și intitulat: „a-iomer, 
cunoaște-ți țara". Conceput ca 
un ghid turistic, volumul cu
prinde o seamă de oportune 
recomandări generale pentru 
efectuarea unei excursii tu
ristice, prezentînd, in ace
lași timp, principalele zone 
turistice din țară. Această ul
timă parte este și cea mai 
vulneraoilă prin superficiali
tatea și precaritatea injor- 
mației. Iată citeva exemple 
din datele referitoare la lași: 

„Bulevardul străjuit de tei, 
ce conduce spre marile clă
diri universitare, era locul de 
întîlmre a (!) unor personali
tăți marcante ale literaturii 
române ca Garabet Ibrăilea- 
nu, Mihail Sadoveanu, roman
cierul Ionel Teodoreanu, poe
ții George Topîrceanu, Mi
hai Codreanu, otiiia Cazimir, 
Alexandru Fhillppide". O fi I 
In schimb, nimic despre „Via
ța Românească", sau „Însem
nări ieșene", de parcă aceste 
reviste nici n-ar fi existat la 
lași, și scriitorii s-ar fi întîl- 
nit numai pe bulevard l (De 
altfel, nimic despre „Contem
poranul", nimic despre „Ju
nimea", „Convorbiri literare", 
Maiorescu etc.).

Gheorghe Asachi este in
clus în șirul directorilor Tea
trului Național din Iași; se 
vorbește despre o casă memo- 
rială „Vasile Alecsandri" (la 
Iași și nu la Mircești, 
excursioniștii și turiștii avînd 
toate șansele, potrivit indica
țiilor date, să ajungă la Sta
ția de Salvare din Iași); la 
Copou „se găsește (!) teiul 
lui Eminescu și statuia Ve- 
ronicăi Micle (se găsește, de 
fapt, și alte statui, dar nu se 
prea vede de la distanță); 
poate fi admirată „bătrîna 
Universitate ieșeană, care a 
dat țării savanți de seamă ca 
Grigore Cobălcescu" (la înfi
ințarea Universității, Cobăl
cescu avea 29 de ani și ela
bora prima lucrare româneas
că de geologie „Calcarul de 
Ia Răpidea"). Biblioteca Uni
versitară e plasată la capătul 
(și nu la începutul) Căii 23 
August ; pe aceeași Cale este 
plasat Institutul Agronomic, 
situat în realitate pe Aleea 
Mihail Sadoveanu, Hanul Ba- 
calu este identificat ne un 
loc unde azi „se înalță un 
bloc cu cinci etaje", acesta 
fiind de fapt inclus în peri
metrul pieții, în fața unor 
blocuri cu opt etaje...

Cum să te orientezi cu un 
astfel de ghid ? Redactarea 
după abecedar și după ureche 
este evidentă. Din păcate, nu 
este primul ghid cu care 
Bucureștiul fericește Iașii, re- 
constitulndu-l, probabil, din 
amintiri din copilărie, și în- 
ghesuindu-l între răsuflate 
locuri comune ca „dulce 
tîrg", ..bătrînul" de la poa
lele dealurilor etc.

Un ghid nu poate fi, în 
nici un caz, suma unor iefti
ne literaturizări, inexactități 
și diletantisme.

Să așteptăm totuși o nouă 
ediție ?

★

Interesante discuții în con
tradictoriu sînt provocate de 
studiul intitulat „L’Ere logl- 
que" de Jacques Bureau (Edit. 
Laffont). Autorul, inginer a- 
gronom, electronician, roman
cier și muzicolog, încearcă să 
explice logica experimentală și 
să descrie calea care va îm
păca „lumea sălbatică" și „lu
mea științifică". Cei doi ter
meni sînt utilizați în sensul 
teoriei sociologului Alain 
Touraine, care susține că ci
vilizația actuală prezintă încă 
o îmbinare a gîndirii științi
fice și a gîndirii primitive 
(sălbatice), ambele fiind puse 
în relații sau în conflict de 
către tehnicile de producție 
șl de consumație. Mai limpe
de : există un contrast tn fie
care dintre noi între efortul 
de raționalizare experimenta
lă și tendințele de spontanei
tate anarhică.

★

Fără îndoială, studiul lui 
Erving Goffman intitulat „A- 
silesa și apărut de curînd la 
Paris, poate fi considerat un 
protest împotriva situației de 
dearadare și umilire la care 
sînt su-nuși bolnavii din spi
talele de psihiatrie. Autorul 
a efectuat o documentare de 
un an într-un mare spital din 
Washington și consideră tra
tamentul din asemenea clinici 
mai dur decit regimul de în
chisoare, comparîndu-l cu cel 
din lagărele de concentrare. 
„In organizarea acestor spi
tale, scrie Goffman, nu situa
ția bolnavului interesează, ci 
securitatea societății. Orice 
rezistență a celui internat e 
considerată un motiv în plus 
că nu trebuie eliberat*.

★

„America și noii săi manda
rini" e titlul mult cs^e-ntnt.ei 
cărți a lui Noam Chomsky, 
profesor de lingvistică la 
„Massachusetts Institute of 
Technology*, în care acesta 
pledează neutru responsabili
tatea politică a omului de ști
ință contemporan și denunță 
rolul represiv al societății a- 
mericane. Unele capitole au 
apărut în revista „New York 
Review* șl au fost decretate 
drept „scrise în stil boxeur*.



comentariul nostru

„VOLKSWAGEN"
O adevărată bătăile se dă pe 

piața internațională capitalistă 
a automobilelor. îndeosebi cea 
americană se ailă de mai multă 
vreme sub presiunea importuri
lor. Concurența pe care o fac 
automobilelor americane, mași
nile de mic litraj, importate din 
Europa și Japonia, provoacă o 
tot mai mare îngrijorare con
cernelor de automobile din 
S.U.A.

Pe baza unor date statistice, 
pe piața americană au fost pla
sate în anul 1968 aproximativ 
950.000 de autoturisme din Eu
ropa și Japonia (adică peste 10 
la sută din totalul vînzărilor 
de autovehicule). In anul 1967, 
vînzările de automobile impor
tate s-au ridicat la 767.000 uni
tăți sau 9,2 la sută din totalul 
vînzărilor, față de 570.000 uni
tăți în 1965 sau 6,1 la sută din 
totalul vînzărilor.

Deși o asemenea evoluție in
dică destul de limpede tendința 
cumpărătorilor americani de a 
se îndrepta spre automobilele 
mici, ani de zile întreprinderile 
americane n-au răspuns acestei 
cerințe. Totuși, In ultimul timp, 
datorită situației existente pe 
piața americană, marile concer
ne și-au pus tot mai acut pro
blema dacă nu este cazul să 
înceapă producția de automo
bile de mic litraj.

In urma unor studii, firmele a- 
mericane s-au decis să declare 
război importurilor, hotărînd să 
construiască mașini de mic li
traj de tip nou, așa numitele 
.subcompacts". In acest mod e- 
le intenționează să reciștige o 
parte a terenului ocupat de 
mașinile importate. Dar, la a- 
ceastă concluzie nu au ajuns 
Încă toate concernele america
ne. .Chrysler" de pildă, al trei
lea din .cei mari*, nu manifes
tă deocamdată dorința de a pre
zenta o mașină de mic litraj. 
Ca argumente, concernul pune 
sub semnul îndoielii faptul da
că centrul industriei de auto
mobile din S.U.A., Detroit, va 
reuși să producă un tip mic ca
re să se poată compara cu im
porturile europene și japoneze 
în privința calității și a prețu
lui, dat fiind costul mult mai 
ridicat ai mîinii de lucru în 
S.U.A. Apoi, mulți experți se 
tem că noile turisme mici vor 
dăuna mai mult desfacerii a- 
mericane de modele mari decît 
desfacerii mașinilor din import. 
Detroit-ul și-ar leza propriile 
sale interese.

Apărătorii ideii „snbcompac- 
telor* aduc însă alte argumen
te. Ei arată că între 1965 si 1968, 
așa cum exprimă de altfel șl 
cifrele mai sus citate, importu

rile s-au dublat pe piața ameri
cană. Aproape un milion de 
mașini importate reprezintă o 
piață suficientă pentru a stirnl 
interesul Detroit-ulul.

Și contraofensiva industriei 
americane de automobile a fost 
declanșată. .Ford' va fi primul 
care va pune în curind pe pia
ță noua sa mașină mică ..Maveri
ck*. Ea va fi întru ci tva ase
mănătoare cunoscutului .Mus
tang*. Ca dimensiuni ,el este 
mai mare decît nn „Volkswa
gen*, iar capacitatea motorului 
său de 2 litri, ii va face să fie con
siderat în comparație cu pu
ternicele mașini cu motoare de 
4—6 litri, o mașină mică. Vice
președintele companiei ..Ford* 
declara cu ocazia prezentării In 
public a acestui nou model că 
se așteaptă ca în următoarele 
12 luni să se vîndă pe piața a- 
mericană aproximativ 300.000 
de automobile .Maverick*. „A- 
merican „Motors', al patrulea 
mare producător, va prezenta 
în toamnă subcompactul său 
.Hornet*. „General Motors* a 
anunțat că va prezenta de a- 
bia anul viitor un model co
respunzător, dar acesta va a- 
vea noutătî tehnice importante, 
încă nespecfficate.

In leaătură cu aceasta, o pro
blemă stringentă este aceea de 
a oăsf o modalitate pentrn a se 
evita poluarea aerului cu gaze
le pe care le împrăștie milioa
nele de automobile. Unii pro
pun ca soluție construirea unuî 
automobil echipat cu un motor 
cu...aburi. In istoria automobi
listicii aceasta nn constituie o 
noutate. încă în 1801. Richard 
Trevithick, a construit o „ma
șină*, pe trei roți, acționată 
cu un motor cu aburi. Și fată 
că invenția acestuia este re
luată și prezentată ca o extra
ordinară cucerire a secolului 
vitezei. William lear a și con
struit un automobil cu aburi 
care a fost prezentat la salo
nul internațional al automobi
lului de la New York.

Dar marile companii străine 
nu se arată totuși alarmate de 
noii lor concurenți. .Volkswa
gen* și-a afirmat chiar optimis
mul bazîndu-se pe argumente 
de ordin „psihologic*. Vor fi 
ele oare suficiente pentru ca 
americanii să-și mențină prefe
rința pentru mașinile mict din 
străinătate in fața proaspeților 
lor concurenți autohtoni I

Radu Simionescu
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Dar, oricît de mari ar fi rezervele de aur din apele mă
rilor și oceanelor, trebuie avut în vedere că extracția lui 
presupune o tehnologie complicată și costisitoare. Iată de 
ce nu este de crezut ca, înlr-un viitor apropiat, omeni
rea să fie dispusă a face, cheltuieli atît de mari pentru 
a-1 extrage. (Și dacă totuși l-ar exlrage, atunci beneficia
rii aurului din apele mărilor și oceanelor n-ar putea fi 
decît țările care au cea mai perfecționată tehnologie).

Drept urmare, cred că in momentul de față se poate 
conta pe rezerva de aur estimată de specialiști la 100.000 
tone, cifră care pare să fie mai reală. Or, dacă aceste re
zerve sînt exploatate în ritmul de extracție al anilor 
1962-—1965, ele vor fi, în decurs de 60 ani, complet epui
zate. Mai mult decît atît, potrivit lui Andră Dargens și 
Fernand J. Tomiche, dacă în timp de 100 de ani nu se 
vor descoperi noi zăcăminte și dacă ritmul extracției nu 
va fi încetinit, atunci aurul va deveni un metal rarisim.

★

Cea mai mare parte a aurului lumii capitaliste ia dru
mul Londrei. Pe această cale își face aurul intrarea in lu
mea afacerilor. In capitala Angliei este trimisă aproape 
totalitatea aurului Africii de Sud, precum și producția de 
aur a Ghanei, Rhodesiei și Tanzaniei. Odată aurul intrat 
pe piața londoneză, nu se știe ce drum ia. Piața londo
neză a aurului este înconjurată de un imens mister, da
tele privitoare la tranzacțiile efectuate rămînînd secrete. 
Iar unul din motivele pentru care secretul pieții londoneze 
este bine păstrai îl constituie faptul că numărul curtieri- 
lor care stabilesc prețul aurului și care conduc efectiv 
comerțul cu aur este foarte mic — în total 51 Acești 
curtieri se numesc N. M. Rotschild et fiii ; Samuel Mon
tagu et Co Ltd; Mocatta et Goldsmid Ltd t Johnson 
Matthey Co Ltd i Sharps, Pixley et Co.

Piața londoneză a aurului nu are norme scrise. In de
cursul anilor, ea și-a modificat metodele de lucru, în func
ție de noile necesități. In prezent, în fiecare dimineață a 
zilelor lucrătoare, cei cinci curtieri se reunesc, la orele 
10,30, în birourile lui Rotschild. Reprezentantul acestuia 
prezidează reuniunea și primește prin telefon ordine de 
la Banca Angliei. Ce fel de ordine, știu numai cei în 
cauză. Apoi, ceilalți curtieri își formulează cererile lor, 
după care este fixat prețul aurului. Odată prețul fixat și 
anuntat, în cazul cînd cererea și oferta sînt apropiate, 
încep să se facă tranzacțiile. Dacă cererea depășește 
oferta, prețul este fixat din nou, evident în sensul ur
cării.

Principalul vînzător de aur este Banca Angliei, care în
deplinește și funcția de stabilizator al pieții. Ea intervine 
pc piață prin intermediul unicului ei împuternicit în acest 
sens — Rotschild. Rolul ei de stabilizator se explică prin 
faptul că ea este cel mai însemnat furnizor de aur (de 
proveniență sudafricană). Pe piața londoneză, aurul se 
vinde și se cumpără sub formă de lingouri, care trebuie 
să fie turnate și ștampilate de către turnătorii și monetarii 
recunoscute, ștampila indicind și conținutul în aur al 
lingoului. Titlul aurului trebuie să fie de 99,5%, iar lin- 
goul trebuie să cintărească 350—400 uncii de aur fin 
(12,250—15,050 kg).

Mai sînt desigur șl alte piețe ale aurului (New-York, 
Paris, Zurich etc.), de mai mică importanță însă în com
parație cu cea londoneză.

♦
Spre deosebire de celelalte bunuri de consumație, au

rul nu se distruge, ci se conservă și se acumulează. In 
general, cantitățile totale, existente sub diferite forme, 
cresc. In același timp însă, o însemnată cantitate de aur 
se pierde prin uzură (în cazul decedalilor înhumați cu 
obiecte de aur, al navelor scufundate etc.). Aceste pier
deri sînt apreciate de unii specialiști ca reprezentînd 10 
la sută din stocul total de aur.

Pe lingă utilizarea sub formă de stoc monetar, aurul 
mai este folosit, după cum bine se știe, pentru nevoi 
Industriale și artistice, procentul acestor întrebuințări cu- 
noscînd, mai ales în timp de pace, o creștere constantă. 
Aceasta se explică prin doi factori: creșterea veniturilor 
și creșterea populației. Este frecventă dorința de a avea 
un ceas de aur, femeile doresc să apară în societate 

cu o broșă de aur sau cel puțin aurită ș.a.m.d. După 
unii specialiști, 20—30 la sută din producția totală de 
aur a fost utilizat, de-a lungul timpului, în scopuri indus
triale. Analiza evoluției utilizării aurului, pentru o peri
oadă mai recentă, ne arată in același timp, rapiditatea 
cu care s-au modificat proporțiile.

Tezaurizarea particulară se accentuează, iar stocurile 
monetare cresc foarte încet

Creșterea tendinței de tezaurizare a aurului de către 
particulari se datoreste deficitelor balanței de plăți a 

S.U.A., crizei lirei sterline și pledoariei președintelui de 
Gaulle pentru elalonuf aur.

In scopuri artistice, aurul a fost utilizat din cele mai 
vechi timpuri. Nu vrem să amintim decît faptul că, în 
evul mediu, s-au utilizat însemnate cantități de aur pen
tru confecționarea de obiecte de artă. Referitor la epoca 
noastră, este suficient să arătăm ce cantități însemnate 
de aur se utilizează la confecționarea de verighete. Ast- 
lel, în țările din Europa Occidentală se celebrează anual 
4 milioane de căsătorii, ceea ce înseamnă 8 milioane de 
verighete. Dacă admitem o greutate mijlocie de 2,5 gr. 
aur pentru fiecare verighetă, aceasta echivalează cu un 
consum de 20 tone de aur anual.

Cantități tot mai mari de aur sînt întrebuințate în in
dustria ceasornicelor, stilourilor, chimică, fotografică, în 
legătorii de dărți, etc. în ultimii ani, cosmonautica și 
tronica au devenit de asemenea mari consumatori de fn. 
Se spune, de pildă, că un cosmonaut american, cil® a 
ieșit din vehicolul său spatial pentru a pluti în co ■os, 
a rămas atașat de acesta printr-un cordon de aur. ■

O utilizare lot mai mare își găsește aurul în denWnul 
medicinii. Pe lîngă întrebuințarea pe care o are în»chi
rurgie, recent, doi medici americani au descoperi se 
pare, surprinzătoare calități hemohstatice ale auruh . 1B 
sfîișit, o mare cantitate de aur este folosită în s.omd- 
tologie. In S.U.A., potrivit unei statistici, mai mult de 
jumătate din adult! au cel puțin un dinte de aur. In 
unele țări, se apelează la proteze de aur, chiar și atunci 
cînd persoanele în cauză nu au de fel nevoie de așa 
ceva. Un amănunt anecdotic: un negustor din Cairo, gri
juliu de a-și păstra averea sa la loc sigur, a cerut den
tistului să-i scoată toți dinții, și să-i înlocuiască cu dinți 
de aur. Cum era și de așteptat, surîsul său a trezit neîn- 
tirziat interesul „profesional* al unor răufăcători, care i-au 
administrat un somnifer, i-au scos tezaurul din guiă, lă- 
sindti-1 așadar și fără aur și fără dinți...

+
Tendița de tezaurizare a aurului de către particulari a 

dus în mod firesc la creșterea stocului deținut dc către 
aceștia. După unele calcule, stocul de aur deținut de per
soanele particulare din lumea capitalistă este apreciat la 
20.000 tc-.ie, mai mult deci de 1/3 din stocul total de aur. 
inclusiv cel al băncilor. Din aceste 20.000 tone, 1/5 revine 
cetățenilor francezi! Această proporție este enormă, atît 
în raport cu tezaurizarea mondială, cît și cu rezervele 
deținute de statul francez.

Pentru a avea o imagine și mai clară, subliniem că în 
1964 rezervele oficiale de aur ale Franței erau de 3.205 
tone, iar cele deținute de particulari — mai mari decît 
cele ale statului I

încheind turul de orizont al utilizărilor aurului, să rea
mintim faptul că el servește, de asemenea, ca mijloc de 
lichiditate internațională. De altfel, cele mai multe discuții 
financiare se poartă, în zilele noastre, pe tema lichidități
lor internaționale, ca rezultat al crizei sistemului valutar 
internațional capitalist. Or, la analiza acestei probleme, nn 
trebuie să pierdem din vedere faptul că:

1) Rezerva de aur cunoscută în lume și exploatată este 
limitată.

2) In prezent, în lumea capitalistă crește tendința spre 
tezaurizarea privată a aurului.

3) Crește, în același timp, cantitatea de aur utilizată in 
scopuri industriale.

Aceste concluzii, precum șl ansamblul aspectelor mai sus 
prezentate, trebuie neapărat luate în considerație pentru 
înțelegerea fenomenelor monetare care se desfășoară in 
lumea capitalistă contemporană, fenomene asupra cărora 
ne propunem să ne oprim intr-un viitor articol.
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