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Cei douăzeci și 
ani, cîți se vor 
la 23 august 1944 
mai ’ales prin 
transformări ce i__
a căpătat dimensiunile ____
moment unic, crucial, din în
treaga noastră istorie — con
stituie o perioadă suficien
tă pentru înțelegerea

l cinci de 
împlini de 
— zi dare, 
profundele 

i-au urmat, 
! unui

—,— ------ în
esență atît a opțiunii popo- 

socpa_român față de ___
cît a Perspectivelor 

--i de către

mânia Socl'alistă izvorăsc din 
încrederea unanimă cîștigată 
de Partidul Comunist în fața 
poporului său. Așa cum 
spunea tovarășul Nicolae 
Ceaușescu: ,.poporul s-a con
vins prin propria sa expe
riență că partidul comunist 
este exponentul fidel al li
bertății și fericirii și de a- 
ceea îl înconjoară cu dragos-

lanțul celor patru ani care au 
trecut de ia Congresul al 
IX-lea. strălucită pagină din 
istoria partidului nostru.

Timpui scurs de la Con
gresul al IX-lea marchează, 
prin rezultatele din economie 
și cultură, prin amploarea 
măsurilor de perfecționare în 
toate domeniile vieții soc.ale. 
un remarcabil progres canti-

deschise României 
această orînduire.

După cum bine 
cei douăzeci și 
n-au fost de 
n-au fost în

se 
cinci 

calm ______
. —........... întregime lip-

niHnHlt5mO,?„entA_di«cile. dar

de 
materiale și soii-itu^e™ vW- 
„ ao?iaIă. românească a cunoscut, în toate compart? 
mentele el. transformări 
dicale, unice, prin amploare 
și conținutul lor. Totul a 
fost reașezat pentru ca ener
gia țării să fie angajată în 
direcția progresului, să slu
jească numai interesele omu
lui, libertății și demnității 
lui. Telurile acestei vaste 
acțiuni de regenerare și con
strucție au fost îmbrățișate 
de întregul popor.

Tot ce-am realizat în ’a- 
cest timp, cu tot ce ne-am 
îmbogățit pe pămîntul țării 
șl spiritul nostru, toate bucu
riile împlinirilor ca si 
de a depăși 
Ie dificile. de 
pune dreptul națiunii noas
tre prin respectarea dreptu
rilor tuturor națiunilor, în
tr-un cuvînt, toate cîte în- 
s^amH'ă astăzi în lume Ro

știe, 
de ani 
social.

niciodată în această 
n-au fost atîtea fapte 
omenie, ’atîtea 
materiale și

tăria 
momente- 
a im-

țe și devotament nețărmurit, 
îl consideră ca unic condu
cător al națiunii socialiste".

Sărbătorirea împlinirii unui 
sfert de veac de la momen
tul care a deschis României 
calea spre afirmarea între
gului potenți’al de energie 
creatoare va fi precedată de 
un eveniment de o deosebită 
importantă — Congresul al 
X-lea al Partidului Comunist 
Român. La 4 august, Româ
nia Socialistă își va face bi-

tativ și calitativ al dezvol
tării socialiste a României. 
Congresul al IX-lea, prin ana
liza profund științifică, de 
înțelegere complexă 'a speci
ficului fenomenelor de supra
structură, a stabilit în cultu
ra noastră un climat de 
înaltă stimulare a creației. 
In știință, în învățămînt, în 
artă și literatură, intervalul 
dintre cele două congrese a 
adus acumulări de mari Va
lori. Emanciparea întregii

vieți sociale în acest deceniu, 
și mai axes in timpul ce s-a 
scurs de la Congresul al 
lX-iea, a creat un caoru de 
'afirmare a tuturor energii
lor și talentelor, de valori
ficare a întregii noastre moș
teniri spirituale, care a re
zistat timpului prin umanic- 
raul ei profund. Generozi
tatea partidului față de cul
tura și slujitorii ei a des
chis larg porțile cuiujului și 
inteligenței pentru crearea 
de noi valori, pentru îm
bogăți rea tezaurului nostru 
de știință, de artă și litera
tură.

Sfertul de secol ce s-a 
scurs n-a însemnat in nici 
unul din momentele sale un 
hiatus într-un domeniu sau 
altul. Am adunat sufi
cientă boCTătie materială 
si soi rituală ca să ne 
putem mîndri, nu de cir
cumstanță. ci pe deplin in
el reotăți ti. Dacă astăzi nu
me’e țării este cunoscut si 
rostit oe toate meridianele 
cu resoect aceasta se dato
rate faDtului că omenia și 
dreptatea ce ne-am stabilit-o 
acasă le rostim, fără nici o 
prejudecată, în orice colț de 
lume și le lăsăm oricînd să 
fie văzute de oricine. In 
preaima acestor două mari 
evenimente, pe care întreaga 
națiune se pregătește să le 
întîmp’ne, ne întoarcem pes
te toți acești douăzeci si 
cinci de ani pe care i-am 
n’arcurs și ne putem da sea
ma mai bine ce a însemnat 
opțiunea poporului nostru 
pentru socialism și ce în
seamnă socialismul pentru 
țara noastră.

C. Ș.

MOLDAVIA
ROMANA

COLUMNA LUI TRAIAN - Asedierea de către romani a unei cetăți dacice din părțile 
Moldovei (După Pietro Santi Bartoli. Roma 1667).

< In celelalte pagini-.
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„CRONICA IDEILOR ȘTIINȚIFICE"

In vere anului 106 se term;, 
nă cel de ol doilea război da
cic. un război greu in urma că
ruia însă una din cele mai bo
gate țări în aur ale Europei 
vechi devine provincie romană. 
După moartea lui Decebal, ca
re a avut loc undeva prin mun
ții din sud-vestul Transilvaniei și 
nu prea departe de Scrmizege- 
tusa, în răsăritul Daciei, răz
boiul mai continua încă. La în
ceputul lunii august însă, anul 
106, se pare că liniștea dom
nea peste întreaga țară a daci
lor, iar în luna septembrie, 
sau luna următoare, capul și 
mina dreaptă a viteazului rege 
dac ajung la Roma și sînt ex 
puse pe oșa-numitele Scalae 
Gemoniae.

După autorii antici, întreaga 
țară ,a regelui Decebal este su
pusă și în parte ocupată de ar
matele romane. In același sens 
vorbește și inscripția lui C. Cae- 
lius1 Martialis, cavaler roman, 
care luase parte activă la cel 
de al doilea război dacic, în 
calitate de tribunus militum le- 
gionis XIII geminae, adică ofi
țer superior în legiunea a Xlll-a 
gemina, cu care ocazie a fost 
apoi și decorat Cel care ridi
că monumentul în cinstea lui 
Caelius Martialis, spune, în ter
meni destul de cotegorici, că 
secunda eipeditione qua ani
versa Dacia devicta est, adică 
în cel de a*  doilea război da
cic întreaga Dacie a fost su- 
nusă. Cuvintele devicta est 
buie înțelese că Dacia a fost 
supusă, învinsă, infrintă. Acest 
lucru ,nu înseamnă însă, cun» 
s-ar părea la prima vedere, că 
întreaga Dacie (adică Dacia 
regelui Decebal) a fost anexa
tă la imperiul roman Din in
formațiile de mai tîrziu, se va 
deduce că multe părți din acel 
regnum Decebali vor rămîne 
extra imperium, în afara impe
riului roman și deci nu vor in
tra in limitele provinciei roma
ne Dacia și nici nu vor fi a- 
nexate provinciei romane de la 
sud de Dunăre, cunoscută sub 
numele de Moesia inferioară 
(azi Dobrogea și nordul Bulga
riei).

Ne întrebăm, deci, ce se în- 
țimplă cu teritoriul Daciei o- 
dată cu sfîrșitul războiului ? 
Trebuie sâ menționam co râz- 
boiul nu s-o desfășurat peste 
tot cu aceeași temeritate. Se 
mai adaugă și motive de or
din economic și strategic, ceea 
ce îi determina pe romani de a 
nu acorda aceeași atenție în
tregului teritoriu cucerit sau a- 
celor daci care s-au supus de 
bună voie. Datorită acestor 
condiții deosebite, cuceritorui 
nu a aplicat un procedeu unic 
pentru întregul teritoriu dacic, 
așa ineît acesta a putut fi îm
părțit în următoarele categorii:

1. Teritoriul cucerit din care 
s-a formet provincia Dacia sau 
care a fost anexat la provin
cia Moesia inferioară, care, în
dată după terminarea războiu
lui, a fost colonizat cu elemen
te romane (cetățeni romani și 
peregrini) și ocupat de nume

roase unități militare romane; 
așc a fost Banatul, Oltenia, 
Muntenia, cea mai mare parte 
a Transilvanei și extremitatea 
sudică a Moldovei, avind ca 
centru costeiul roman de la 
Barboși-Galațt.

2. Teritoriul cucerit de romani 
și încorporat la provincia Moe
sia inferioară, dar necolonizal 
cu elemente romane; așa a fost 
jumătatea de sud a Moldovei 
(probabil și estul Transilvaniei), 
deoarece, în timpul lui Traian, 
așezările dacice de pe cursul 
inferior a! Șiretului, Piroborî- 
dava, Tamasidava și Zargidava, 
după geograful Ptolomeu, ține
au de provincia Moesia infe
rioară.

3. Teritoriul supus prin luptă 
de romani, sau aî cărui locui
tori s-au supus de bună voie 
și care nu a fost alipit nici la 
provincia Dacia și nici la pro
vincia Moesia inferioară. A- 
ceasta a fost situația pentru 
partea centrală a Moldovei, și 
a altor regiuni, cum a fost nor
dul Transilvaniei împreună cu 
Crișana, unde, pînă în prezent, 
nu s-au aflat urmele unei o- 
cupații romane și cu atît mai 
puțin ale unei colonizări ro
mane.

Pentru a putea înțelege a- 
ceastă situație, creată în Mol
dova pe vremea împăratului 
Traian, este necesar să anali
zăm cele citeva puține izvoare 
literare și dovezi arheologice 
relative la urmările celui de al 
doilea război dacic.

In ce privește arheologia, mai 
cu seamă în urma cercetărilor 
din ultimii zece ani, s-a ajuns 
la constatarea că cetățile da
cice din Moldova, unele cu zi
duri, turnuri și sanctuare de pia
tră, își încetează existența in 
cursul celui de al doilea răz
boi dacic, adică în 105 sau 
mai de grabă 106. Aceasta a 
fost soarta cetăților de pe înăl
țimile Bitca Doamnei și Coz- 
la de la Piatra Neamț și de pe 
Titelca de la Tisești — Tîrgu 
Ocna . Un castellum roman (a- 
dică un mic lagăr militar) de 
pămînt pe înălțimea Troian, din 
fața cetății dacice de pe Bîtco 
Doamnei, ne dovedește că uni
tățile militare romane au ajuns 
pînă pe valea Bistriței. Două 
scene de pe Coloana lui Tra
ian ne arată că unități romane 
au luptat și la răsărit de Car- 
pațî șî au cucerit prin luptă a- 
ceste cetăți. In una din scenele 
coloanei se văd doi prizonieri, 
după înfățișare de neam ger
manic și deci cu multă proba
bilitate bastarni, vecinii 
dinspre nord ai dacilor din Mol
dova ; ei se găsesc într-o cetă- 
țuie dacică, unde sînt păziți de 
soldați romani. Ir> cen de a 
doua scenă se văd daci lup- 
tînd, cu sabia curbă, arma lor 
caracteristică. împotriva mai 
multor soldați romani din uni
tățile auxiliare. Ceea ce devi
ne interesant, însă, este fap
tul că doi dîn nobilii daci, ca
re conduc lupta. în loc de acel

conf. univ. Nicolae Gostar
(continuare în pag. 11-a)



jurnal

CLIMAT
Ceea ce este dincolo de masa ta de lucru, de pereții 

tăi și unde vii în necare seară, te influențează, cu sau 
voia la, îți poate aerisi camera cu generozitate 
sau o poate imbîcsi cu venin. Cu alte cuvinte, ceea 
ce numim climat, despre care s-a vorbit ații in ultima 
vreme, nu poale ii de loc ceva neglijabil, mai ales 
cînd se reieră la scriitori. Profesia lor, dacă o putem 
numi profesie, nu se învață într-o școală specială, așa 
cum s-a crezut într-o vreme ■, munca lor este mai di
ficilă decît a omului de știință, nu numai pentru că 
acesta din urmă, cum spunea Gorki, atunci cînd. stu
diază un berbec nu are nevoie să se erijeze în a- 
ceastă ipostază pe cînd scriitorul trebuie s-o facă, 
ci mai ales pentru că drumul scriitorului este pava' 
cu incertitudinile care-i amintesc la fiecare pas cum- 
plita-i neputință de a trece mereu dincolode acel 
ceva care se îndepărtează veșnic de el, că fiecare 
pagină trebuie să-i cîșlige sau recîșlige cititorul. Din 
această nobilă luptă se nasc nu numai cărțile, ci și 
acele curiozități ale acestor oameni, curiozități care 
șochează ochii celor învăfați cu obișnuitul.

Dacă aș răspunde la întrebarea: cum este climatul 
actual ? — răspunsul ar fi pozitiv. Am în vedere res
pectarea demnității scriitorului, grija fată de mijloacele 
lut de viată, generozitatea și înțelegerea de care se 
bucură el în tara noastră.

In acest context, înființarea unor reviste de cultură in 
principalele centre ale tării, descentralizarea activității 
editoriale și, in sfîrșit, crearea de asociații de scriitori, 
au favorizat și favorizează un. climat in care nerealiza- 
rea talentului este practic imposibilă. In ciuda unor a- 
firmații sceptice cu privire la climatul scriitoricesc ac
tual, cred că tocmai complexitatea și diversitatea lui 
îl fac mai interesant, pune mai bine în competiție, fără 
prejudecăți, talentul și inteligenta. Ciocnirile de idei, 
de optică (nu cele ale micilor și marilor meschinării 
ale culiselor, în care talentul se măsoară în centimetri 
sau în legătură cu postul pe care îl define cutare scrii
tor) dau certitudinea unei competiții autentice, drepte.
. Nu de mult a luat ființă și la Iași Asociația scriitorilor, 
oraș cu mari tradiții în întreaga noastră literatură, oraș 
în care, în anumite momente, într-un trecut foarte apro
piat,s-a uitat că și prezentul trebuie să devină o tra
diție pentru viitor. Așa s-a ajuns — cel puțin în 
viata literară — ca lașul să fie privit numai ca 
loc de întîlnire a marilor umbre. Cine sînt vinovății ? 
Scriitorii care au plecat din Iași, cei afla/i în diferite 
posturi și care au ocolit din multe puncte de vedere 
lașul, sau cei rămași aici I Răspunsul are mai putină 
importanță. Important este faptul că acum, la Iași, 
există suficiente forțe pentru o viață literară au
tentică, de înalt nivel, pe care publicațiile respective 
viitoarea editură și Asociația scriitorilor, le pot va
lorifica, aducînd un adevărat flux de literatură în 
aces1 oraș încărcat de atila glorie trecută. Dacă a- 
ceasta depinde în primul tind de scriitorii de aici, 
de talentul și munca lor, nu-i mai puțin adevărat că 
un climat de stimulare a muncii, de respect și gene
rozitate, de spirit critic, de respingere a unei anumite 
optici regionale, va face posibil fluxul despre care 
vorbeam.

*) peste 240 km / h.

Pe vremuri, cînd trăia Ibrăileanu, veneau aici scri
itori din toată țara, mai cu seamă vîriurile, pentru a 
prezenta omagiile lor acestui om atit de întunecat și 
de curios pe dinafară. Era respectul adus eruditului 
scriitor și animator de cultură. Și se spunea: „A ve
nit cutare la sărutul mîinii" sau ,1a purificare". Nu 
șdu dacă cineva i-a sărutat mina lui Garabet Ibrăi
leanu, sau dacă s-a purificat în preajma sa, dar ve
nirea la Iași, pentru multi scriitori, însemna o ade
vărată purificare. Putem oare face din această Aso
ciație, un reper de talent și omenie care să atragă, 
ca altădată, scriitori din toată tara ? Anii care vor 
veni vor da răspuns la această întrebare, răspuns pe 
care îl doresc afirmativ, răspuns care, într-un fel sau 
altul, va lăsa urme pe cărțile noastre.

Corneliu Ștefanache

COMPLEXUL 
MODERNITĂȚII ?

Adrian Păunescu semnează de 
curmei în „Komânia literară**  un 
articol peste care ar fi nedrept 
sa trecem prea ușor. Autorul 
constată că, astăzi, „orice poe
zie simplă trezește o suspiciune 
extraordinară* 4 și că, de la aten
ția și încrederea cuvenită ori
cărui scriitor, tuturor scriitori
lor, inciusiv celor ce pretind a 
descinde din suprarealism ori se 
proclamă onirici, pînă la pre
tenția unora de a „ocupa prin 
gălăgie conjuncturală și prin 
șantajul acestei gălăgii scena li
teraturii române de azi*4 este o 
distanță apreciabilă, ce se cere 
amendată critic. Adrian Pău
nescu sesizează aici o „criză de 
cristalizare a poeziei române**,  
concretizată și în insuficiența 
raportului dintre autor și citi
tor.

Fiind în totul de acord cu 
constatările evidente și curajoa
se ale lui Adrian Păunescu, ne 
vom manifesta doar îndoiala cu 
privire la exactitatea diagnozei. 
Să fie, oare, vorba de o criză 
veritabilă, atîta timp cît ni se 
vorbește, în termeni foarte pre- 
C1S!’ - d.e M ..evaziune", „impostură", 
„gălăgie", „copii convalescenți" 
cărora opinia publică le întinde, 
după fiecare critică „palma cu 
zahăr" a unor încurajări infan
tile ? Parcă nu am crede. In 
afară de această obiecție, am 
mai ’adăuga încă un amenda
ment referitor la afirmația 1- 
nițială, potrivit căreia „perioa
da de pînă în 1965 a poeziei 
române a fost o perioadă de 
„pregătire" care „își va arăta — 
sau nu ! — peste veac necesi
tatea". Să nu uităm că Arghezi. 
G. Călinescu, Philippide, Beniuc, 
Labiș și Andrițoiu, Nichita Stă- 
nescu, Ion Alexandru și atîția 
alții au scris ori au continuat 
să scrie în această perioadă lu
crări memorabile. Ca atare, nu 
vedem de ce „izbucnirea poeți 
lor români — la mijlocul celui

sport EXISTĂ LIMITE
Poștașul mi-a adus o invita

ție multicoloră, pe cît de oficia
lă, pe atit de neobișnuită : Dl. 
Tony Nulman, director al „In
dianapolis Motor Speedway" 
are pleasure and privilege de 
a mă invita la cursa automobi
listică de 500 de mile ce se va 
desfășura în ultima zi a lunii 
mai pe renumitul traseu din 
statul Indiana. Nu înțeleg prea 
bine de unde și pînă unde m-a 
găsit Dl. Nulman exact pe mine 
— dar, mă rog, asta n-are cine 
știe ce importanță. Oricum, car
tonașul policrom a sosit tîrziu. 
Atlanticul rămăsese Atlantic și, 
deocamdată, nu-s posibile mi
raculoasele traversări pe care 
le anunță „Concorde" (să pleci 
din Paris sîmbătă și să ajungi 
la New York... cu o zi înain
te I I). Drept consolare, privesc 
fotografia ce împodobește invi
tația („Aerial view of track") și 
încerc să înțeleg mentalitatea 
sutelor de mii de spectatori 
(numai pentru a-și parca mași
na, trebuie să piardă jumătate 
de zi !) care înfruntă infernul 
de zgomote șî gaze, care supor
tă atîtea ore soarele stînd în 

de ’al șaptelea deceniu al vea
cului" ar fi, comparativ eu e- 
tapa anterioară, „excepțională"! 
Oare nu minimalizează, cel pu
țin în parte, această apreciere 
valorică ideile expuse în conti
nuare de A. P. ?

REPLICI
Viața literară nu-i scutită, a- 

desea, de patimă. Este oare, o 
fatalitate, un curs inevitabil ? 
Probitatea ne obligă să ne amin
tim că, nu de mult, Al. Piru 
s-a ocupat de Metamorfozele 
poeziei, lucrare controversată și 
contestabilă, în multe privințe, 
a lui Nicolae Manolescu. Spre 
deosebire de alții, Al. Piru ' a 
scris atunci, cu eleganță, deși 
obiecțiile sale erau numeroase 
și clar exprimate. Iată. însă, că 
recent. N. M. găsește momentul 
să-i dea replica lui Al. Piru
care 
rama 
1950. 
mult 
duri 
și această formulare : 
biectiv

a scos de sub tipar Pano- 
decenlului literar 1940 — 

Dincolo de afirmații mai 
sîcîitoare, dincolo de „no- 

în papură", surprindem însă 
— ■ ------- : „a fi o-
n-are nici un sens în 

critică decît dacă se dovedește 
mai întîi că e la mijloc o per
sonalitate". pnn urmare^JL,f; : 
Piru nu ar avea personalitate, 
2) Criticii care n-au personali
tate pot fi (au dreptu;)... su
biectivi .- Ce să mai opunem? 
E de mirare că, de ani de zile 
lui N. M. i se reproșează toc
mai subiectivismul ? Ori prin a- 
ceasta i se face o nedreptate?

N. Irimescu

DESPRE POLEMICĂ
Polemica, afirma de curînd 

acad. Ștefan Milcu, în cadrul 
unei emisiuni T.V., presupune 
existența a cel puțin două opi
nii care se confruntă, susținu
te fiind, firește, fiecare din 
ele, de către un preopinent a- 
vizat, decis să-și apere punctul

picioare, doar pentru a urmări 
hîrjoana bolizilor ce-au ajuns 
să semene cu niște gușteri iri
tați și flămînzi. Probabil că doar 
cel obișnuit să simtă accelera
torul sub talpă este capabil să 
guste în totalitate, ca spectator, 
senzațiile cursei. Pentru restul 
muritorilor goana mașinilor cu 
roti lătărețe se înscrie ca un e- 
lement oarecare în toată a- 
ceastă imensă mașină publici
tară care este cursa de la In
dianapolis. Răsfoind ziarele, 
am aflat că anul trecut au ve
gheat, la spitalul orașului și la 
cel al pistei, 250 de doctori (I), 
că 135 de bărbați și femei au 
deservit circuitele închiriate de 
la Bell Telephone Company, că 
85 de tele-operatori au transmis 
cursa în direct, că 600 de me
canici au asistat Dunerea ma
șinilor în cursă, că 100 de băr
bați au avut drept unică însăr
cinare cronometrajul, că 250 de 
polițiști au supravegheat tribu
nele ... N-am găsit însă ni
căieri vreo referire la cifrele re- 
prezentînd sfîntul profit publici
tar realizat de cutare firmă de 

de vedere vehement, dar nu 
dincolo de limitele adevărului. 
Care adevăr, oricît de relativ ar 
fi el, oferă minimele condiții 
ale unei evidențe, imposibil de 
negat ’atunci cînd, în afara com
petenței, mai există și o nece
sară doză de bunăcredință. 
Lipsa, chiar și numai a unuia 
dintre elementele mai sus amin- 
t te, duce la degradarea pole
micii. Și, doamne, cît de des 
se mai degradează !

Iată de ce e preferabil să nu 
mai vorbim de polemică. Să nu 
incintăm spiritele. Să ne mul
țumim așadar cu schimbul de 
opinii, care e altceva, e varian
ta domesticită a speciei, mai 
puțin capabilă de spectaculoa
se demonstrații, dar de o in
contestabilă utilitate prin trans
ferul și iradierea de idei și cu
noștințe pe care o produce. 
Totul e ca schimbul în cauză 
să fie echitabil. Cu alte cu
vinte, ca cei care discută să 
vădească nu numai interes pen
tru părerile celuilalt, dar și e- 
lementara răbdare de a-i ascul
ta. Răbdare care este în funcție 
de timp. Și cum timpul de la 
televiziune este, de la un timp, 
mai mult decît milimetric par
celat, se întîmplă ca, îndeosebi 
cel care conduce discuția, să 
nu aibă întotdeauna suficientă 
răbdare. Și schimbul de opinii 
se scurtează, se rarefiază ca 
substanță, și se relativizează, ca 
logică. Nu prea des, e drept 
dar asta pentru simplul motiv 
că schimburile de opinii sînt 
încă foarte rare.

Să ne amintim, de pildă, de 
discuția despre divertisment 
(contrar aparențelor, despre di
vertisment era vorba !) dintre 
Ecaterina Oproiu, Gopo și Ion 
Băieșu. O asemenea tripletă este 
fă »-ă îndoială o promisiune de
zile mari ! Și totuși, ideile, u- 
nele foarte interesante, au avut 
cumplitul ghinion de a naviga 
în planuri diverse, paralele, cu 
superba șansă de a se întîlni 
doar la infinit ! Iar concluziile, 
ni care aveam toate motivele 
să le presupunem foarte spiri
tuale și instructive, au avut. în 
schimb, neșansa de a se plasa

cauciucuri, benzină, motoare ca
roserii... In cușca lor de metal, pi- 
loții apasă și apasă și apasă ac
celerația. ccaltînd—zice-se, de 

dragul performanței — recordul 
precedent, doar-doar și-or în
scrie numele pe lista celor care, 
din 1911 și pînă acum, au ob
ținut cununa de lauri (și ce
cul) învingătorului. Iar ritmul 
cursei, caracterizat încă în 1925 
drept „infernal", tinde să depă
șească orice limite ale credibi
lului. Am văzut undeva fotogra
fia acelui „Marmon Wasp" cu 
6 cilindri care, în 1911, a cîști- 
qat cursa cu „uluitoarea" (pe 
atunci) medie orară de 74,59 
mile. Mașina pare un cupeu-glu- 
mă din filmele cu Stan și Bran, 
iar manivela enormă, inestetic 
proptită sub radiator, îl tran
sformă într-un fel de jucărie cu 
cheie ... Da, l-a pilotat, acum 
58 de ani, Ray Harronn, mare
le Ray Harronn, a cărui mustă
cioară a frînt inimile tuturor li
ceenelor din continentul nord-a- 
merican. Dar ce reprezintă, 
oare, cele 74 de mile realizate 
de Ray, față de performanța de 
anul trecut a lui Bobby Unser : 

dincolo de timpul afectat emi
siunii. Din care cauză, nici pînă 
azi nu știm absolut nimic de 
soarta lor.

Dacă ideile expuse s ar ii în- 
tîlnit totuși în vre-un punct at 
universului (spiritual), s-ar fi 
putut naște o discuție sau chiar-^ 
(afirmația nu e cu totul ab
surdă) o polemică. Dacă !

Mai bine deci să ne îeferiiiv 
la disputa (dispută să fi fost ?) 
dintre cronicarul Dinu Kivu,. 
profesorul George Dem. Loghin,. 
prorector al Institutului de tea
tru șl regizorul Mlhai Dimiu.. 
Problema controversată ‘a fost 
(în rezumat) posibilitatea sau 
oportunitatea prezenței piesei 
,,Hedda Gabler“ de Ibsen în re
pertoriul studioului Institutului 
de teatru. De astă dată, planu
rile ideilor s-au intersectat,, 
dîndu-ne pentru o secundă spe
ranța unei confruntări reale. 
Modalitatea, de o desăvîrșită ur
banitate, în care și-au exprimat 
punctul de vedere invitații a 
primit însă o replică surprinză
tor de intolerantă din partea lui 
Dinu Kivu, care conducea dis
cuția cu o fermitate ce nu pu
tea să nu-i asigure absolutul 
succes al propriei sale opinii. 
Incepînd cu apelativele_ și termi^ 
nînd cu sentințele fara 
de apel, date înainte ca invl» 
tatul să-și fi terminat expune- 
rea („Desnre proiecte, altădată, 
tovarășe Dimiu. ’acuma alta e 
problema !“), lipsa de tact a lui 
Dinu Kivu, a dus la eșuarea 
uneia dintre emisiunile ,.Gonff“. 
care s-ar fi putut înscrie m 
rîndul celor mai izbutite din ul
timul timp.

Să fi lipsit și de astă dată 
timpul ? Cum se justifică a- 
tunci tonul ? Și, în definitiv, nu 
inviți doi reputați oameni de 
artă pentru a-i instrui asupra 
punctului tău de vedere în pro
blema abordată. Pentru că, îr> 
momentul în care încep sentin
țele, schimbul de opinii înce
tează, Automat.

Dar rămîn întrebările. De ce 
nu Ibsen ? De ce nu ,.Hedda 
Gabler“? In fond, e vorba de 
studioul unui Institut de teatru!

Să discutăm, totuși !
S. T.

152,888 mile/oră ! In nici 60 de 
ani, viteza medie s-a tiublat ; 
unde vom ajunge ? Cît Ha mai 
rezista ființa umană sub teroa
rea mașinii dezlănțuite ? Din 
1932 încoace, fiecare an a ro
tunjit cu cîteva mile media ora
ră ; tehnicienii adaugă super- 
carburatoare și turbine și fu- 
zee, îar pilotul, zîmbind fals 
sub carcasa de plastic, rămîne 
obsedat de obligativitatea de
pășirii recordului anterior. Qu- 
ousque ?

Viața așilor e scurtă.
In 1963, Parnelli Jones „zgu

duia" tabelul recordurilor pistei, 
Inregistrînd, la Indianapolis, 
143,137 mile/oră. In 1965, Jim 
Clarck : 150,686/mile *)

Dar, nu știu de ce, în minte 
îmi stăruie doar imaginea sal
tului de jucărie stricată făcut 
de bolidul care, năbădăios, s-a 
frînt. rostogolindu-se în valuri. 
Secvența a rulat pe toate ecra
nele lumii. Poate, ca un avertis
ment. Există limite.

M. R. |.

cronica — publicitate *)

PREMIERE CINEMATOGRAFICE
La cinematograful „Arta", 

va rula în săptămîna vi
itoare filmul ECLIPSA, o- 
peră care încheie trilogia 
lui MICHELANGELO AN
TONIONI. Celelalte două 
filme din trilogie, „Noap
tea" și „Aventura", cunos
cute publicului, au dezvă
luit tema favorită a regi
zorului : omul secolului al 
XX-lea, căruia nu-i este 
teamă de necunoscutul 
științei, se teme de necu
noscutul moral. $i eroina 
„Eclipsei", ca și celelalte 
eroine ale filmelor sale, 
este sfîșiată de sentimen
tul înstrăinării în societa
tea contemporană, și nu 
știe ce să facă pentru a 
deveni femeie liberă. Din 
distribuție amintim pe cu
noscuta interpretă a lui

M. Antonioni, Monica Vitti, 
în rolul eroinei principale, 
și pe Alain Delon.

Filmul a fost premiat la 
Cannes, în 1962, cu Pre
miul Special al Juriului.

Publicul cinefil din ora
șul Iași va avea prilejul 
să vizioneze în perioada 
9—15 iunie a.c. mult aș
teptatul film „LA DOLCE 
VITA". Creație a cunoscu
tului regizor italian FEDE
RICO FELLINI („Nopțile 
Cabinei", „La strada") fil
mul „La dolce vita" pre
zintă, prin intermediul u- 
nui personaj-martor, care 
dă unitate episoadelor, un 
mod de viață, dezvăluind 
amărăciunea așa-numitei 
„dolce vita" romană. Iată 
ce spune însuși Fellini

despre filmul său: „Spec
tatorii filmului „La dolce 
vita’ se găsesc în fata u- 
nor situații adevărate... Am 
vrut să realizez un film 
care să ne dea curaj în 
măsura în care el ne face 
să privim realitatea cu 
ochi noi, fără să ne lase 
rătăciți de mituri, super
stiții, sentimentalisme. N-aș 
vrea să fie considerat un 
film pesimist, disperat, sa
tiric, ci prietenii mei să-mi 
spună: este un film leal". 
Marcello Mastroianni, Ano
uk AimOe, Anita Ekberg, 
Yvonne Furneaux, Lex 
Barker sînt cîteva nume 
din numeroasa și prestigi
oasa distribuție a filmului.

„La dolce vita" a fost 
încununat cu „Palme d'or" 
la Festivalul International 
al filmului de la Cannes 
1960.

L. G.

*) Rubrică întocmită de 
întreprinderea cinematogra
fică Iași. Monica Vitti în filmul lui Antonioni — Eclipsa.



După cum este cunoscut, 
activitatea estetică, pro
blematica esențială a a- 
cestei discipline, au gra
vitat în jurul a două 

concepte fundamentale, tradi
ționale. acreditîndu-se terme
nului de „Estetică' fie accep
ția de știință a originilor și 
mutațiilor frumosului, fie de 
stiintă generală despre artă, 
despre specificitatea estetică a 
valorilor artistice.

In prima orientare de bază 
se aliniază părerile susținute 
de numeroși teoreticieni și 
oameni de artă atașabili la 
curente și școli diferite, care 

^în esență recunosc infinitatea 
formelor de manifestare ale 
frumosului ca fiind domeniul 
exclusiv de cercetare estetică. 
„Frumosul este obiectul uni
versal al esteticii" scria Nico
lai Hartmann (Estetica, 1953). 
Unele din aceste teorii, susți
nute de nume prestigioase, 
restrîng aria preocupărilor es
tetice la frumosul artistic, a- 
dică la artele frumoase. O a- 
tare înțelegere a obiectului es
teticii pornește de la ideea că 
frumosul natural reprezintă 
treapta inferioară a frumosu
lui, un reflex palid al frumo
sului care aparține spiritului 
(„frumosul în natură nu e 
decît forma primitivă a rapor
turilor sensibilității" ’), fapt 

’ (►litru care omul a simțit ne
voia creării frumosului artistic 
ca replică desăvîrșită a spiri
tului în fața imperfecțiunilor 
naturii.

Eludarea frumuseții naturii 
din raza investigațiilor esteti
ce. după criterii arbitrare, a 
stîrnit insatisfacții și adversi
tăți categorice. O seamă de 
teoreticieni pledează in favoa
rea includerii concomitente în
perimetrul cercetării estetice a 
celor două specii ale frumo
sului, văzînd unitatea lor în 
faptul că frumosul artistic a- 
pare ca reproducere, potențare 
și purificare a frumosului na
tural, în identitatea reacției es
tetice subiective, de apreciere 
și contemplare în prezența am
belor modalități ale frumosului. 
O asemenea opinie formulea
ză și Liviu Rusu, în lucrarea 
„Logica frumosului"; unde a- 
firmă că „estetica este știința 
frumosului. Iar această noțiune 
implică cu aceeași îndreptățire 
atît frumosul artistic, cît și 
frumos,ul natural" * 2.

1) M. Dragomirescu, Esteti
ca unită cu studiul literaturii 
române contemporane, curs 
stenografiat. Buc., 1900, p. 
206—207.

2) Liviu Rusu, Logica fru
mosului, București, 1968, Edi
tura pentru Literatură Univer
sală, pag. 7.

3) Raymond Bayer, Trăite 
d'esthetique, Paris, Colin, 
1956, p. 155.

4) M. Eminescu, Cultură și 
știință, în „Proza literară", p. 
458.

5) „Dialectica oglindirii es
tetice — spune G. Lucâcs — 
care decide asupra fidelității 
și adîncimii, asupra adevăru
lui și bogăției, asupra cos- 
micității și puterii de evocare 
a operei de artă, pleacă, îna
inte de toate, de la relația 
reciprocă între obiectivitate și 
subiectivitate". (Specificul li
teraturii și al esteticului, 
E.L.U., 1969, p. 329).

6) Roqer Garaudy : Despre 
un realism nețărmurit, Bucu
rești, 1968, Ed. pentru Lite
ratură Universală, p. 198.

7) Estetica vieții cotidiene, 
București, Edit. Științifică, 1966.

8) Ionel Achim. Introducere 
in estetica industrială, Ed. 
Științifică, 1968.

9) Tudor Vianu, Filozofia 
culturii, Ed. Publicom, Bucu
rești, 1945.

10) Al. Tănase, Introducere 
în filozofia culturii (Edit. 
Științifică, Buc. 1968).

Pesta deosebirile de princi
piu care vizează natura fru
mosului, modalitățile și atri
butele sale, sfera lui de ras- 
pîndire și valorificare, se poate 
ușor constata că tentativa de 
a rezuma obiectul esteticii la 
domeniul frumosului îngustea
ză, unilateralizează preocupă
rile de estetică.

O altă direcție importantă 
întîlnită în istoria cugetării es
tetice se caracterizează prin 
tendința de a include în sfera 
examenului estetic numai cre
ația artistică propriu-zisă, 
transformînd estetica într-o 
„știință generală despre artă" 
(Allgemeine Kunstwissenschaft) 
redusă deseori doar la aspec
tele „estetice" ale operei de 
artă. Spre exemplu Fiedler 
este de părere că „din pers
pectiva esteticii numai o 
parte din cuprinsul integral 
al operei de artă poate fi 
îmbrățișat", deoarece activi
tatea artistică cuprinde și fe
nomene extraestetice de na
tură socială, morală, științi
fică etc. care „se opun sub
ordonării lor sub punctul de 
vedere estetic". Dintre cele 
două atitudini posibile în fața 
artei — concentrarea internă 
și concentrarea externă -— 
Geiger nu i-a recunoscut va
loarea estetică decît celei din 
urmă. Alți cercetători (Desso- 
ir, Utitz, Worringer), consi
deră, dimpotrivă, răsfrîngerea 
influențelor asociative provo
cate de elementele extraeste
tice ca un mijloc important 
de sporire a plăcerii estetice 
și le rețin, ca atare, printre 
preocupările esteticii. In ul
timă instanță, sistemele este
tice care pun cercetările de 

^stetică în legătură cu arta, 
structurate pe una sau alta 
din coordonatele creației și 
receptării fenomenului artis
tic, au dat naștere unor „de
finiții" parțiale asupra obiec
tului esteticii, valabile pentru 
un sector limitat, dar inope
rante în afara lui, capabile de 
nrofunde nuanțări într-o anu
mită regiune, dar ineficace în 
reconstrucția de ansamblu a 
edificiului artistic. Estetica 
c-iholoqică, estetica fenome- 
zoloqică, estetica valorică, ,es- 
tetica plăcerii și a simpatiei 
estetice, estetica experimen- 
■ = = etc. cercetează cu mai 

multă sau mai puțină rigoare 
științifică fenomenul artistic 
în diversele sale ipostaze, sub- 
ordonîndu-se unor concepții 
generale asupra artei, contu
rate în limitele anum.tor i- 
deologii și aspirații sociale.

O privire de ansamblu a- 
supra încercărilor de statuare 
a esteticii în jurul probleme
lor artei, ale „artelor frumoa
se", observă caracterul lacu
nar, restrictiv al unor astfel 
de operații. Dacă cercetarea 
estetică se oprește doar asu
pra artei, sau dacă ea se 
transformă într-o știință a 
„sentimentului, a impresiei pe 
care o produce în sufletul 
nostru opera de artă"3, cum 
susține R. Bayer, șe n.aște 
întrebarea legitimă: ce disci
pline vor studia celelalte do
menii, care pot fi și ele valo
rificate estetic la un nivel 
sau altul? Ce știință va ex
plica frumusețea naturii, a 
relațiilor dintre oameni, este
ticul vieții cotidiene și în 
producția industrială ?

Devine, astfel, tot mai e- 
vident că soluția problemei 
nu poate fi găsită în direc
ția scindării și izolării celor 
două compartimente funda

mentale ale cercetării este
tice — frumosul și arta — 
prin instituirea a două es
tetici speciale, ci pe linia 
generalizării notelor comune, 
proprii fenomenelor estetice 
din toate domeniile de ac
tivitate umană. Spre o ase
menea „știință estetică gene
rală' năzuia și Mihai Emines- 
cu. pe vremea lui ..incă prea 
jună', prea îndeajuns ocupată 
cu „descoperirea legilor de 
frumusețe în arte*,  cînd sena 
cu o anticipație genială că 
„unei vremi ce va urma însă 
i se clarifică problema de a 
pricepe și frumusețea vieții 
și acțiunii omenești în legi- 
le-i. precum pricepem pe a- 
ceea a artelor, și va crea 
lîngă o estetică a artelor și 
o estetică a vieții"4.

Analiza riguroasă trebuie 
să pornească în abordarea o- 
biectului specific de cercetare 
estetică de la constatarea o- 
biectivă că, printre alte ca
lități și însușiri, omul și me
diul său natural și social au 
însușiri și calități estetice i- 
manente, valorificate în ca
drul anumitor relații deter
minate. In procesul social- 
istoric al transformării natu
rii de către om. de umani
zare a acesteia, s-a dezvoltat 
capacitatea omului de a crea 
și după legile frumosului, de 
a percepe realitatea înconju
rătoare și sub raport estetic. 
Născută în această interac
țiune ce, își lașa amprenta în 
egală măsură asupra obiectu
lui și a subiectului5, atitu
dinea estetică poartă adînc 
imprimată în structura sa în
semnele practicii sociale, în- 
cît se poate conchide că va
loarea estetică ca obiectivi
tate și trăsătură umană există 
numai pentru și prin omul 
social evoluat, înzestrat ~ cu, 
„simțuri capabile de desfătări 
omenești" (Marx). Percepția 
frumosului, legată la început 
de aspectul utilitar al lucru
rilor, cîștigă treptat în com
plexitate, se diferențiază sub 
aspect calitativ, pînă la con
stituirea într-un domeniu a- 
parte — arta — a cărei func
ție specifică devine însușirea 
estetică a realității. Raportu
rile dintre artă și realitate, 
dintre viață și oglindirea ei în 
planul creației devin tot mai 
complexe, arta își îmbogățeș
te considerabil modalitățile 
de reflectare, ceea ce soli
cită studierea unui ansamblu 
de legități și condiționări în 
vederea cunoașterii procesu
lui de creație și receptare ar
tistică. Deși asimilarea esteti
că a realității se ridică în 
domeniul creației artistice la 
modalitățile supreme de ex
presie, fiind realizată prin in
termediul imaginilor concret- 
senzoriale și apreciată în lu
mina unor idealuri social-es- 
tetice, sfera esteticului nu 
poate fi redusă la cît însu
mează artele.

Afirmația cîștigă noi teme
iuri, dacă avem în vedere că 
epoca modernă cunoaște o in
fluență substanțială a artei a- 
supra societății, o infuzie ma
sivă a artisticului în aproape 
toate zonele realității, ceea ce 
duce la făurirea unui mediu 
puternic îmbibat cu valențe 
estetice, sporind rolul crea
ției artistice și al activității 
estetice în evoluția spiritua
lității omenești.

Estetica marxistă își con

cepe obiectul de investigare 
ca avînd o arie de cuprindere 
vastă și variată. In studiul 
diversificat al cercetării es
tetice sînt incluse cu legiti
mă îndreptățire domeniul ati
tudinii estetice cuprinse în 
procesul și rezultatele muncii 
omenești, al perceperii fru
mosului din natură și din 
viața socială, dar, mai cu sea
mă, nelimitatul cîmp al cre
ației artistice în sine ca și 
al teoriilor legate de arte.

Estetica face parte din ca
tegoria științelor sociale. Ea 
caută să descopere și să sta
bilească între fenomene ra
porturi necesare, cu caracter 
de generalitate, adică legi o- 
biective. Specificul esteticii 
constă tocmai în faptul că ea 
își propune să studieze tră
săturile caracteristice cu grad 
de valabilitate pentru între
gul domeniu al cunoașterii 
artistice și însușirii estetice 
a realității în virtutea cărora 
omul reflectă, contemplă și 
valorizează aspectele ce țin 
de organizarea estetico-artis- 
tică a realității, de semnifi
cația lor umană. „Această 
dialectică complexă a rapor-

DIS OCIĂȚII
ESTETICE
turilor operei cu realitatea și 
cu viața reprezintă obiectul 
esențial al esteticii marxis
te" 6.

Eforturile prelungite ale es
teticii materialiste de a în
fățișa arta ca o formă spe
cifică de reflectare a lumii 
și de a o explica prin prisma 
determinărilor sale obiective 
și subiective reale, cunosc o 
nouă împlinire prin contribu
țiile de seamă ale concepției 
materialismului dialectic și 
istoric care oferă baza teo- 
retico-metodoloqică pentru 
studierea condiționării tuturor 
formelor conștiinței sociale, 
inclusiv ale artei, de către 
realitatea social-istorică. De
vine astfel posibilă explicarea 
multilaterală, a procesului 
complex de apariție și dez
voltare a artei, pe care di
versele teorii estetice izolîn- 
d-o de realitatea concretă, o 
priveau, pe rînd, ca produs 
al revelației divine (Augustin, 
Toma d’Aquino), ca întruchi
pare a ideii absolute (Platon, 
Hegel), ca intuiție pură (Berg
son), ca lirism pur (Croce), ca 
manifestare a unor porniri 
refulate (Freud), ca plăcere 
dezinteresată (Kant) etc. Fiind 
una din formele particulari
zate de manifestare a conștiin
ței, arta se prezintă ca o re
flectare și transfigurare spe
cifică a realității obiective, ca 
o creație ce se realizează în 
virtutea unor legități proprii. 
Studiul acestor trăsături, ana
lizate în concretețea și diver
sitatea lor, intră în compe
tența mai multor discipline 
înrudite despre artă. Așa, bu
năoară, istoria fiecărei ramuri 
de artă va cerceta geneza, 
condițiile de existență în timp 
și spațiu ale fenomenului ar
tistic național și universal, 
viața și personalitatea auto
rului, filiația curentelor și 
condiționarea stilurilor, legă
turile cu celelalte fenomene 
de conștiință. Teoria artei și 
literaturii, adesea definită ca 
estetică a domeniului respec
tiv, are menirea de a cunoaș
te cu precădere trăsăturile 

și conceptele generale ale 
fiecărei arte, specificul struc
turii imaginii artistice, pe 
cînd critica literar-artistică 
este preocupată îndeosebi de 
analiza individuală a unor o- 
pere și autori, de aprecierea 
concretă a valorii artistice și 
originalității lucrărilor, în 
funcție de o întreagă scară 
de principii și criterii de ie

rarhizare. Cu aceste discipli
ne care studiază în mod ne
mijlocit diverse laturi ale nu
meroaselor ramuri și specii 
de artă, estetica se află în
tr-un raport de la general la 
particular, de la întreg la 
parte.

Estetica poate fi conside
rată, așadar, ca o disciplină 
care caută să descrie și să 
explice într-un sens larg teo
retic. determinațiile și cate
goriile ce definesc atitudinea 
și raporturile estetice, dife
ritele forme ale conștiinței 
esteti-e (valoarea, gustul și i- 
dealul estetic), particularitățile 
qenerale ale dezvoltării artei 
ca expresia superioară de în
sușire estetică a realității de 
către om. conținutul și meto
dele educației estetice.

In mod necesar. estetica 
intră în multiple și fructuoa
se raporturi și cu alte științe. 
In primul rînd, estetica este 
strîns legată de filozofie, în 
sinul căreia a apărut și s-a 
dezvoltat timp Îndelungat 
schimbîndu-și obiectul și me
todele de cercetare potrivit 
modificărilor de structură su- 
fei’ite de gîndirea filozofică.

Estetica marxistă are ca bază 
teoretico-metodologică filozo
fia materialismului dialectic 

și istoric, fără ca, prin a- 
ceasta, știința esteticii să-și 
piardă specificul ei, să fie 
dizolvată în filozofie.

Raporturi de colaborare in
timă, deosebit de importante 
s-au statornicit între estetică 
și științele speciale despre 
artă — istoria și teoria diver
selor ramuri de artă, critica 
literar-artistică — cu al căror 
obiect preocupările de este
tică se întîlnesc în mod o- 
biectiv. Conlucrarea esteticii 
cu aceste discipline are un 
caracter de complementaritate, 
de susținere reciprocă in e- 
fortul comun de analiză și 
explicare a fenomenul'; i ar
tistic. Generalizările pe care 
le întreprinde estetica, con
cluziile sale principale se ba
zează pe rezultatele și ma
terialul oferit de științe des
pre artă, pe cuceririle între
gului ansamblu de activități 
estetice. In practică activita
tea esteticianului se întrepă
trunde cu munca teoreticia
nului, istoricului și criticului 
de artă, iar fuziunea și trans
ferul reciproc dintre estetica 
cenerală și esteticile speciale 
ale fiecărei ramuri de artă se 
realizează în permanentă. Es
tetica literară, muzicală, tea
trală etc., estetica vieții coti
diene 7, estetica industrială8 9, 
al căror specific se conturea
ză tot mai pregnant, repre
zintă analize particulare e- 
fectuate în diverse domenii 
ale esteticului, legitime ca a- 
tare numai în măsura în care 
cercetările lor se subsumează, 
într-un raport de la particular 
la general, rezultatelor obți
nute la nivelul tuturor arte
lor și activităților estetice. 
Tendințele de a concepe exis
tența esteticilor particulare în 
afară și independent de es
tetica filozofică rămîn infruc
tuoase, întrucît printr-o opera
ție de factură metafizică sînt 
pulverizate trăsăturile gene
rale ale esteticii în teorii ale 
diverselor ramuri de artă, ceea 
ce îngreuiază posibilitatea cu
noașterii și stabilirii coordona
telor fundamentale ale artei. 
Estetica marxistă generalizea
ză asupra materialului furni
zat de cercetările ce vin în a- 
tingere directă cu arta și ati
tudinea estetică, întocmai cum 
generalizează filozofia materia- 
îist-dialectică asupra rezultate
lor globale oferite de activita
tea științifică, practică și teo
retică. Așa cum estetica nu 

poate face abstracție de filozo
fie, tot astfel nici disciplinele 
despre artă nu pot face ab
stracție de estetică. Spre deo
sebire de filozofie care stu
diază legile cele mai generale 
ale dezvoltării naturii și socie
tății. precum și ale reflectării 
acestora în conștiința umană, 
posibilitînd o imagine de an
samblu asupra lumii, estetica 
studiază legi cu cararter mai 
restrins, pe cele care acționea
ză în perimetrul atitudinii es
tetice. dar a căror sferă de ac
țiune este mult mai întinsă de
cît a legilor specifice unui do
meniu sau altul al artei.

Un cîmp vast de activitate 
interdisciplinară. cu efecte sa
lutare pentru ambele discipli
ne, îl constituie colaborarea 
strinsă dintre estetică și socio
logia artei, știință destinată 
studierii legilor după care so
cietatea. prin factorul econo
mic in ultimă instanță, deter
mină apariția și dezvoltarea fe
nomenului artistic, precum și 
examinării influenței artei a- 
supra vieții sociale. Ca disci
plină filozofică ce abordează 
fenomenul de creație din pers
pectiva totalității valorilor u-

mane ’. filozofia culturii, repre
zintă și ea un substanțial punct 
de referință pentru defini
rea și încadrarea esteticului 
în contextul social-cultural 
general10. Rodnice relații, care 
pot fi lărgite, ființează între 
estetică și psihologie, în vede- 
derea descifrării mecanismului 
gîndirii în imagini; între esteti
că și lingvistică, sub aspectul 
studierii bazei reale a acestui 
tip de gîndire. Estetica științi
fică va trebui să folosească mai 
intens noile cuceriri ale psiho
logiei și fiziologiei în cerceta
rea procesului creației artis
tice, a emoțiilor și sentimen
telor estetice, preluînd tot ceea 
ce au dobîndit valoros în a- 
ceastă direcție diferitele curen
te estetice. Multiple legături 
și influențe reciproce există în
tre fenomenele estetice și 
cele etice, între frumos 
și moral, fapt ce sublini
ază aportul conjugat al celor 
două discipline la educarea con
științelor în spiritul unor înalte 
idealuri etice și morale. In a- 
celașî scop, estetica își coor
donează preocupările cu peda
gogia, folosindu-se de metode 
si mijloace cît mai variate.

Crește nevoia colaborării din
tre esteticieni și arhitecți în 
urbanistică, dintre esteticieni și 
constructori în ceea ce pri
vește aspectul și funcționali
tatea utilajului mod°rn; se con
lucrează frecvent cu specialiștii 
din industrie pentru ridicarea 
nivelului artistic al produselor 
industriale, cu cibernetica în 
vederea analizei stilistice a 
textelor literare, cu logica pri
vind studiul structurii judecății 
de valoare, cu etnografia, pen
tru a surprinde coloratura spe
cifică de timp și spațiu a crea
țiilor artistice etc. Există multe 
posibilități ca în viitor colabo
rarea esteticii cu celelalte ști
ințe să cunoască o dezvoltare 
tot mai intensă, proces necesar 
și firesc, deoarece, fără a re
nunța la studierea specializată 
a unui sector de activitate, cer
cetările se îndreaptă spre studi
erea aspectelor interdisciplinare 
sure zonele de confluență, con- 
ducînd la constituirea unor „ști
ințe de qraniță", ca biruințe ale 
spiritului de sinteză preocupat 
de cuprinderea largă și apro
fundată a realității.

Strîns legată de practica ar
tistică, sprijinindu-se pe rezulta
tele și conlucrarea cu celelalte 
științe, estetica, generalizează, 
formulează structuri teoretice a 
căror cunoaștere, evident, nu 
poate înlocui talentul, dar care 
pot ajuta pe artist să se ori

enteze în problemele fundamen
tale ale creației, să înțeleagă 
epoca și maniera artei sale. Cu
noașterea principalelor direcții, 
școli, tendințe și modalități din 
istoria artei, precum și mul
tiplele condiționări ce le-au de
terminat sînt de natură să e- 
lucideze contextul general în 
care orice operă este obligată 
să se înscrie, pe plan national 
și universal. Recurg cu același 
netăgăduit folos la serviciile 
esteticii istoricul și criticul li- 
terar-artistic, care în analizele 
concrete apelează la tezele și 
legile generale ale esteticii 
ca la niște sisteme de refe
rință teoretice, izvorîte dintr-o 
profundă qeneralizare a prac
ticii artistice. Importanta a- 
cestui fapt a fost subliniată de 
Tudor Vianu: „Estetica fără 
critică este vidă, critica fără 
estetică este oarbă”. Expli
carea, selectarea, ierarhizarea 
și aprecierea operei de artă, a 
atitudinii esteticii în ansamblu 
se face cu rezultate superioare 
atunci cînd analiza lor se în
treprinde în lumina unor cri
terii estetice ferme, promovate 
de știința esteticii. In acest 
sens trebuie văzută și legătura 
firească dintre idealul estetic și 
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social, dintre estetic și ideolo
gic etc.

Estetica științifică, prin folosi
rea mijloacelor ce’or mai ade
rate, își face o îndatorire per
manență din a găsi soluții efi
ciente pentru a orienta în 
mod atractiv și competent pro
cesul de apropiere dintre artă 
și public. Descoperind și expli- 
cînd elementele și resorturile 
care contribuie la formarea 
gusturilor și idealurilor estetice 
a mecanismului delicat de pro
ducere șt receptare a operei de 
artă, estetica oferă instrumentul 
teoretic-metodologic necesar 
procesului de educație estet; 
că. „Părerea —- spunea L. Blaga 
— că o operă artistică trebuie 
să placă nemijlocit, fără nici 
o pregătire prealabilă e inven
ția unei estetice copilărești”. 
(Zări și etape, 1968, p. 36).

Gh. Stroia



interviu cu
VALENTIN

TEODORIAN
Cunoscînd mănunchiul de 

însușiri artistice pe care le 
posedă cunoscutul și îndră
gitul tenor Valentin Teodo- 
rlan, solist al Operei Roma
ne din București, însușiri 
care îl oferă posibilitatea sa 
abordeze cu egal succes crea
ții de diferite genuri și sti
luri, atît din repertoriul ro
mânesc cit si din cel uni
versal, precum și bogata sa 
experiență în domeniul , atît 
de complex al teatrului li
ric, l-am „provocat" la un 
scurt dialog pe această temă.

— Care este părerea Du. 
despre viabilitatea, în zilele 
noastre, a repertoriului cla
sic pe scenele teatrului de 
operă ?

— ne multe ori înfrunt 
săli de concert pe jumătate 
goale numai din dorința de 
a lansa muzica secolului în 
care trăiesc. Genul de operă 
este un gen aparte, are ceva 
specific. Multe din schimbă
rile așa-zlse inovatoare, pe 
care compozitorii de azi în
cearcă să le aducă genului 
de operă, s-au dovedit a fi, 
pînă la urmă, doar teribi
lisme. Prin urmare, îmi pare 
rău, dar nu pot vorbi des
pre o creație de operă con
temporană de valoarea celei 
clasice. Repertoriul clasic va 
rămîne încă multă vreme 
producția de bază a unui 
teatru liric, cu condiția ca 
toate lucrările să fie revl- 
talizate printr-o viziune re
gizorală contemporană. Din 
cîte am aflat. Opera ieșea
nă a înregistrat, de curînd, 
un real succes cu cele două 
lucrări contemporane ale 
compozitorilor D. Popovici și 
T. Bratu, prezentate în pre
mieră pe tară. Felicit cu 
căldură atît regla cît mai 
ales pe colegii mei. valo
roșii interpret’ ai teatrului 
liric moldovenesc.

— Cum vă stimulează în 
activitatea Dv. publicul și 
critica "!

— Lucrările pe care le e- 
xecut sînt un prilej de In
cantație sufletească mai în- 
tîi pentru mine. Se știe că 
meseria noastră, fără o co
municare a revelațiilor că
tre alți semeni — cu alte 
cuvinte către public — est” 
anroane nulă. Mă îndrept 
spre scenă cu dorința vie de 
a comunica celor din sală 
conținut”! operei de artă cit 
mal expun't, cît mai aproa
pe de înțelegerea publicului. 
strădnind”-mă să pătrund în 
sufletul său direct, fără ar
tificii inutile. Cei mal multi 
dintre critici se mărginesc 
să semnaleze lipsuri, de cele 
mai multe ori fără să indice 
nici cea nral mică sugestie 
pentru curmarea lor. T.ăsînd 
la o parte faptul că din fra
zele stereotlpe pe care le 
observ la unii dintre ei, îmi 
dau seama clar că aceștia 
nu scriu decît din dorința de 
a se ști citiți și admirați. 
Regretatul dramaturg Mihail 
Sebastian, referindu-se la a- 
cest gen superficial de Cri
tică spunea : „...a schimba
capricios o scară de valori 
este un fapt care se inte
grează comod în anumite ca
pitole ale codului penal". 
Meseria noastră cuprinde în 
ea dorința firească, evoluti
vă de a evita plafonarea, de 
a căuta drumuri noi. De a- 
ceea, o astfel de critică, nu 
reprezintă cîtuși de puțin un 
stimulent.

CONSTANTIN RASVAN

LA PIATRA NEAMȚ...
...va avea loc, între 24 iu

nie și 1 iulie, primul Fes
tival al spectacolelor de tea
tru pentru tineret și copii, 
organizat de Comitetul jude
țean pentru cultură și artă 
și de Teatrul Tineretului din 
Piatra Neamț. Pe lingă fap
tul că vor fi prezentate nu
meroase spectacole, vor a- 
vea loc dezbateri pe tema 
educației artistice a tinerei 
generații de spectatori. Un 
loc aparte îl v°r., ocupa 
schimburile de opinii asupra 
unor probleme de creație 
ce-i privesc pe tinerii actori, 
regizorii, scenografi și dra
maturgi, probleme ce vor 
face subiectul unui simpo- 
sion cu tema ,,Teatrul și ti
neretul", organizat de Cen
trul de cercetări pentru pro
blemele tineretului în cola
borare cu Comitetul pentru 
cultură și artă al județului 
Neamț. Vor participa la a- 
cest simpozion personalități 
ale vieții noastre teatrale, 
oameni de știință care se 
ocupă de probleme de edu
cație, esteticieni, ziariști, ac
tiviști pe tărîm cultural.

In festival vor fi prezen
tate spectacolele: „ALIZUNA" 
de Tina lonescu (Teatrul 
Național „I. L. Caragiale"), 

TROIENELE de Euripide 
(Teatrul Național „Vasile A- 
lecsandri"). NU SINT TUR
NUL EIFFEL de Ecaterina 
Oproiu (Teatrul Național din 
Craiova), HORA DOMNITE
LOR de Radu Stanca (Tea
trul Național din Cluj), PO
VESTE NETERMINATA de 
Al. Popovici (Teatrul ,.Ion 
Creanaă"). UN PRINT FAR A 
PERECHE de B&n&dek Elek 
(Teatrul Maahiar de stat Ti
mișoara), MICUL PRINT de 
Antoine de Saint Exun&ry 
(Teatrul „Țăndărică"), CIO- 
CIRLIA de Jean Anouilh (In
stitutul de Artă Teatrală si 
Cinematografică „I. L. Cara- 
qiale") si OMUL CEL BUN 
DIN SÎCIUAN de Brecht 
(Teatrul Tineretului Piatra 
Neamț).

EXPOZIȚII
„Analele" Școlii Populare 

de arta din Iași tind să se 
elibereze de obsesia că sînt 
doar „producții școl’are" și 
că pot beneficia de rabatul 
amatorismului. Desigur că și 
în actuala expoziție, deschisă 
în sala „Victoria", stăruie 
inerentele stîngăcii uceni- 
cești, diriguirea profesorală 
se lasă pe alocuri suprinsă. 
dar, l’a modul general, ex
poziția începe să aibă per
sonalitate, marcînd o matu
rizare a secțiilor respective : 
pictură, sculptură, cusut-țe- 
sut.

Depășind faza multiplicării 
pînă la obsesie a modelului 
de atelier, elevii-pictori sur
prind viața în toată pleni
tudinea și nu rare ori reu
șesc să ne emoționeze prin 
vibrația de sinceritate pe 
care ne-o transmit lucrările 
lor. Fiind vorba de amatori 
care se încredințează în mod 
conștient profesorului respec
tiv, desigur că meritul aces
tei încercări de zbor spre o- 
rizontul larg al autenticului 
revine îndrumătorilor de la 
catedră : Const. A.gafiței, Vio
rica Balan și Ghită Leonard 
pentru pictură, Lucreția Fi- 
lioreanu Dumitrașcu «a sculp
tură, Elena Nicoară si Vic
toria Delion la cusut-tesut.

Mihai Bejenaru, D. Ceapă. 
V. Chirilâ, C. Axinte. Elena 
Acatrinei. Paulina Pascal. 
Alex. Lungu. Mihai Dudescu. 
Constanța Gușuleac sînt nu
me de artiști onești ce pot 
incinta și pe alții cu sensi
bilitatea lor cromatică și cu 
afecțiunea pentru frumos. 
Cristina Daneliuc este o pro
misiune certă în grafică. 
Sculptura începe cu T. Co- 
gălniceanu si continuă prin 
Paul Suman. I. P’^madă. Gh. 
Ciurdea. Mihai Simion.

Pe linia de căutam a fru
mosului în cele mai variate 
iDOstaze, notăm încercarea de 
ilustrare a textului (Nicolaie 
Dan și Maria Furtună), rea
lizarea unor coperți de carte 
în clasa de cusut-țesur și 
schița compozițională de grup 
folcloric.

★

In ciuda faptului că e to
tal impropriu pentru o ex
poziție, holul Conservat oru'lui 
ieșean găzduiește cu genero
zitate circa 20 de lucrări rle 
unor studenți ai Institutului 
de arte plastice ..NfeoLie 
Grigor eseu" din București. 
Sînt de fapt tot atîtea cu
tezanțe de concepție și teh
nică. unele reușite. arte’e 
eșuate pe parcurs, dar toate 
interesante prin efortul dea 
exvrima ceva. Menționînd 
fluiditatea pastei la Zamfir 
Dumitrescu, justa geometrie 
a volumelor la Florin Vanei 
sau nesfîrșita gamă de com- 
poziționare a planurilor la 
Miruna Popescu, nu realizăm 
decît fixarea cîtorva puncte 
de rever printre diferitele 
speculații de valori monn- 
cromatice si decorative po
tențării grafice.

Mult mai interesant or fl 
fost ca în templul ecourilor 
ce abia se nasc să vină solia 
viitorilor pictori cu expri
mări ale afinității dintre por
tativ și paletă. Oricum, cele 
două arte vor progresa tot 
mînă în mînă.

*

La Casa de cultură a sin
dicatelor din Iași s-a desfă
șurat timp de patru zile 
„Festivalul de muzică ușoa
ră" al municipiului Iași, 
festival aflat acum la a treia 
ediție. Ne-am bucurat să 
constatăm nu numai buna 
organizare a acestuia, dar și 
nivelul ridicat la care s-au 
prezentat majoritatea din cei 
27 de concurenți, tineri și 
foarte tineri. Juriul, alcătuit 
din compozitori și critici 
(președinte : Nicolae Chircu- 
lescu) și-a manifestat prefe
rințele pentru eleva George- 
ta Lupusoru (premiul T), 
Eugen Filip (premiul II), Ste
fan Pintilie (premiul III), 
Lenuș Popovici (premiul spe
cial al juriului). Au fost a- 
cordate, de asemenea, cîteva 
mențiuni.

O notă bună pentru acom
paniamentul asigurat de or
chestra „Prometeu" condusă 
de Dumitru Moroșanu.

OMUL Șl ARHITECTURA

ORAȘULUI DE MÎINE <">
In practica urbanistică con

cretă se aplică pe plan mon
dial, dispunerea liberă a clă
dirilor în spații plantate, re- 
nunțîndu-se la incintele închi
se și la aliniamentele de ciă 
diri pe străzi, dar rămîne des
chisă întrebarea dacă pretin
sele avantaje igienice și de 
confort pot compensa renun
țarea la formele milenare ale 
compoziției urbanistice con
firmate de ora<~ti''a nw-ă. 
dacă se justifică densități’e 
reduse și lungirea circulațiilor. 
Marile ansambl iri de locuin
țe construite la Viena sau in O • 
landa si încercările n«i d” stm~- 
tnri urbane compacte din ță
rile scandinave merită atenție 
pentru reaiismul practic cu 
care au rezolvat gruparea 
construcțiilor. Să nu uităm că 
dispunerea liberă a clădirilor 
de 4—5 nivele fărîmitează te
renul și reduc posibilitatea de 
a asigura spații mari plantate.

Un alt pericol al proiectării 
urbanistice contemporane este 
tentația de a compune pla
nari care să se prezinte deco
rativ din punct de vedere gra
fic Multe ansambluri urbane 
pline de farmec nu se prezin
tă „frumoase" decît pentru cei 
ce aprofundează sensul arbi- 
trariului aparent. Urbanistul 
trebuie să-și parcurgă proiec
tul ca pieton și nu ca spec
tator din helicopterul care 
trece peste machetă. Pare o 
practică la fel de dăunătoare 
aplicareaa unor trasee geom?- 
trice rigide ca și aplicarea 
mecanică, forțată a nnor linii 
de trasee curbe. Orașul tre
buie să crească rațional, or
ganic din dragoste și poezie 
pentru ca să devină o ființă 
vie. Noutatea și surpriza sînt 
indispensabile vieții, indivi
dualității. Să nu uităm că re
zolvarea varietății prin alter
nări stereotipe devine tot mo
notonă, iar modernismul arti
ficial — o farsă care devine 
foarte repede lamentabilă. Ar
hitectura unui oraș nu poate 
fi redusă la o sarcină admi
nistrativă, ea trebuie să ma
terializeze gîndurile și capa
citatea de realizare a unei 
epoci,

Făcînd elogiu! orașului din 
trecut și din prezent să nu ui
tăm că el a fost o formă co
respunzătoare unor anumite re
lații sociale și de producție, 
deci rămîne o formă a supra
structurii. Perspectivele lui vor 
depinde deci de condițiile ba
zei materiale determinate. O- 
rinduirea socialistă permite 
privirea economiei naționale 
In ansamblul ei și subordo
narea ei intereselor vitale ale 
populației. In viitor se va a- 
junge la o planificare totală 
a teritoriului statului, ca a u- 
nui organism economic unitar 

în care detaliile se vor sub
ordona ansamblului. Nu se va 
mai pune probltma orașelor și 
a satelor ci a așezărilor uma
ne care vor satisface unitar 
cerințele producției industria
le, ale producției agricole șt 
ale vieții sociale.

Privind spre perspectivele 
acestui urbanism total, va 
trebui să acordăm o impor
tanță mărită construcțiilor 
noastre rurale care i"qh'*  
nual nn volum mare de mun
că și materiale înainte de a 
se fi clarificat modul lor de 
integrare în sistemul de pro
ducție a viitorului.

In privința cerințelor estetice 
ale orașului, vor fi determ nate 
tot de condițiile viitoare ale 
existenței umane. Frumusețea 
urbanistică se exprimă prin 
frumusețea vieții pe care o 
poate oferi orașul. Condiția es
tetică fiind o cerință specific 
umană, ea nu se poate conside
ra ca un adaos ulterior, ci ca 
o componentă esențială a corn 
poziției urbanistice, alături de 
cerințele utilitare, funcționale. 
Permanența structurii umane 
justifică și impune menținerea 
contactului intim cu natura si 
crearea legăturilor firești dintre 
oraș și frumusețea cadrului na
tural. Este justă diferențierea 
diverselor moduri de legătura 
cu natura, dar ele nu devin 
determinante ale categoriilor 
de estetică urbană. Păstrarea 
naturii apare ca o necesitate de 
mar® actualitate, dacă vrem să 
evităm dezastrul unor orașe 
occidentale cauzat de apele 
poluate, aerul încărcat de no
civități, dealurile despădurite 
și diversele construcții care 
desfigurează peisajul în loc de 
a se integra în el. Căutînd e- 
sența esteticii urbane putem 
afirma că ea depinde de acor
dul dintre mediul construit și 
cerințele omului pentru care se 
înfăptuiesc toate. Față de enun
țarea că obișnuința poate crea 
senzația de frumusețe, sau că 
ar fi nevoie de construcții 
spectaculoase, chiar și inutile, 
pentru a avea orașe frumoase, 
opunem părerea că pentru o- 
mul modern vor fi frumoase 
clădirile apropiate de el în care 
natura umană își găsește o 
continuare firească. Arhitectura 
noastră populară, ansamblurile 
pitorești ale orașelor și ale 
mănăstirilor noastre sau arhi
tectura modernă scandinavă o- 
feră nenumărate exemple care 
satisfac acest criteriu. Măreția 
omului nou nu va trebui să 
facă apel la falsul monumenta
lității, căci simpla exprimare a 
noii sale complexități va în
semna măreție. Pentru a găsi 
scara umană, va trebui să 
studiem cu grijă orașele cres
cute în timp de secole pen
tru a afla secretele care le 
asigură farmecul, căci nl se 

cere să realizăm în cîțiva ani 
ansambluri care au fost reali
zate în trecut de succesiunea 
multor generații. La aprecierea 
monumentelor nu contează 
vechimea lor, ci valoarea lor 
emoțională care cuprinde ade
sea nu numai clădiri izolate, 
ci ansambluri întregi.' Lipsa 
de igienă nu poate fi un argu
ment împotriva unei clădiri 
vechi, căci avem numeroase 
exemple care demonstrează 
posibilitatea de adaptare a unor 
clădiri valoroase la cerințele 
vieții actuale. Să nu nităm că 
și silueta unor orașe poate 
deveni monument de arhitec
tură, care uneori cade pradă 
modei nejustificate ale unor 
clădiri turn de la care se aș
teaptă evitarea monotoniei.

Pentru realizarea ansamblu
rilor reprezentative nu trebuie 
să jinduim nostalgic după ve
chile catedrale, căci numeroa
sele clădiri publice destinate 
științei, culturii, sănătății sau 
administrației oferă nenumăra
te posibilități pentru diversifi
carea orașelor, pentru crearea 
unor ansambluri cu individuali
tăți specifice, care, în mod 
regretabil, de multe ori nu au 
fost suficient folosite.

Cele cîteva idei enunțate 
arată diversitatea problemelor 
implicate de viitorul orașelor 
sau, mai bine zis, de viitorul 
mediului de trai uman. Devine 
evident că urbanismul nu se 
poate rezolva prin speculații 
Individuale sau prin exaqerarea 
unilaterală a vreo uneia din 
condițiile lui determinante. Ci
reșele noi vor crește armonios 
din rațiunea și poezia speci
fică omului modern, pe care, 
dacă vrem să-l anticipăm, va 
trebui să acordăm o importanță 
mărită științelor care studiază 
omul fizic și psihic precum și 
problemelor comnlexe ale eco
logiei sale. Relațiile dintre om 
și mediu vor căpăta o impor
tanță mereu crescîndă, paralel 
cu acumularea contradicțiilor 
care apar intre existența uma
nă și lumea nouă tehnică pe 
care și-o construiește într-un 
ritm mereu crescînd.

Problema orașelor și moduri
le noi de organizare a vieții 
colective devin treptat proble
me comune ale întregii ome
niri șî impun adoptarea căilor 
de destindere, respect reciproc 
și colaborare pașnică pentru 
care militează consecvent și 
activ conducerea tării noastre. 
Complexitatea problemelor ur
banistice justifică amenințarea 
formulată de unul dintre teo
reticienii ecologiei umane care 
spune că dacă nu vrem să 
murim împreună trebuie să 
găsim cu luciditate căile de a 
trăi împreună pe pămîntul nos
tru comun.

Arh. Virgil Salvanu

pseudo-cronică

MICHAEL
EST DE
RETOUR

îmi place Brahms, inclusiv 
simfonia întiia, însă Debussy 
—• chiar cu .Preludiul la 
după-amiaza unui iaun" — 
nu știu de ce nu reușește 
să mă „prindă", să mă „în
călzească". Nu-mi displace 
poemul dedicat de Richard 
Strauss Înțeleptului opti
mist și veșnic bine dispus 
Till, însă Enescu, mai ales 
cu „Rapsodia română nr. 1", 
îmi umple suiletul cum nu 
mai izbutesc decît Beetho
ven, Ceaikovski și Dvorjak. 
Dar nu despre gusturile, 
sensibilitățile mele este^ 
vorba. Michael et retour. 
Iar Michael a iăcut niște 
semne — fără îndoială, 
magice — și — din sono
rități, acorduri, fraze, tem- 
po-uri și toate celelalte 
care țin de zidăria muzi
cii, firește, specifice unuia 
ori altuia dintre acești pa
tru aleși — a creat un 
concert omogen, parcă al
cătuit din opusurile unui 
singur compozitor, un con
cert monolit în care totul 
căpătase darul și forța de 
a te incinta, independent 
de fostele tale gusturi pre
concepute ; și aceasta nu
mai pentru că totul purta 
marca artei Sale.

Gesturile de vrajă le-a 
iăcut fără baghetă, doar 
cu mina. Eu unul n-am 
mai fntilnit decît o singu
ră mină care, cu mișcările 
ei, să mi fascineze într-o 
asemenea măsură: aceea a 
lui sir Laurence Olivjer 
cind, prinț danez fiind, o 
întindea răspunzind salutu
lui lui Horațiu, prieten și 
supus în același timp. O 
mînă care șl ia să iacă, 
intr-unui și același gest, să 
dispară, păstrînd-o totuși, 
distanța dintre seniorie și 
prietenie. O mînă care 
desființa — menținînd o 
incompatibilitate.

Diri jatul înseamnă și 
spectacol. Mehta, de exem
plu, un năvalnic, parcă se 
înfrunta, parcă se batea cu 
orchestra. Ei, nu, Michael 
e un poet al gestului. Mi
chael nu poruncește, invi
tă. Dar invită cu alîta în
demn și forță, incit îți 
transferă pe Ioc încredere, 
îndemînare, artă, in siîrșit, 
har. De cîteva ori, cind 
mina i s-a îndreptat, de
sigur vag și fără intenție, 
spre colțul de sală unde 
mă aflam, am simțit că a- 
tunci, dacă aș fi avut un 
arcuș și o vioară, aș fi 
fost în stare, chiar și eu, 
profanul, să-L urmez, să 
iac pur și simplu muzică.

Din toată exaltarea cea
surilor acelea, am rămas 
cu mulțumirea că L-am vă
zut și auzit. Fiindcă se pu
tea și altfel: să fiu con
temporan cu Michael, să 
fiu compatriot cu Michael 
și totuși să nu-L întîlnesc. 
Ar fi fost nedrept, însă 
absolut posibil.

S-t născut la Ograda ro
mânească, dar a ajuns să 
locuiască tocmai la New 
York, pe strada 79.

Data trecută, Michael se 
numea Sergiu Celibidache. 
De rindul acesta, Ionel 
Perlea.

Oricum, Michael est de 
retour. Halleluiah I

Nelu lonescu



C
u piesa lui Ion Băieșu, Ierta
rea, s-a inaugurat, în fine, 
sala mică a Teatrului Na
țional din lași, destinată a 

w- servi drept studio. Cele 99 de 
; locuri, dispuse în fața unui 

spațiu de joc nu prea mult 
inălțat, oferă oricărui specta
tor putința de a trăi intimita
tea actului creator, ascultind 
pînă și respirația interpreților, 
urmărind fiecare cută a frun
ții, fiecare umbră ce învăluie, 
chiar pasager, chipul unui per
sonaj oarecare.

Numai că, reconsiderind re
lațiile de spațiu, aproape nici 
un personaj nu mai poate ră- 
mine un oarecare. Nu-i vorba, 

i firește, de identitatea socială 
ci de prezența concretă, de un

cea o succintă și exactă ana
liză a acestei lucrări încunu
nată cu premiul de dramatur
gie al Uniunii Scriitorilor, ceea 
ce scutește insistența asupra 
textului. Aș vrea să accentuez 
doar faptul că valoarea spec
tacolului regizat de Saul Taiș- 
ler, avîndu-i ca interpreți prin
cipali pe Const. Dinulescu și 
Violeta Popescu, rezidă toc
mai în starea de tensiune e- 
moțională și intelectuală care 
depășește anecdotica și care 
suplinește mișcarea, spectacu
losul acțiunii propriu zise. Per
sonajele — George si Lia — 
gravitează în jurul acestei stări 
fundamentale, a acestei dense 
trăiri interioare, străbătînd dru
mul de la existența social-psi-

suri menită să așeze în primul 
plan ipoteza ideatică. Recuzita 
meseriei actoricești este treptat 
estompată (deși ea este presu
pusă ca și în cazul unei pic
turi abstracte care nu lasă să 
se vadă, dar implică stăpîni- 
rea de către artist a legilor 
clasice ale perspectivei).

lată de ce se poate con
sidera că, în spectacolul ie
șean cu Iertarea, noțiunea de 
studio — adică de atelier de 
lucru — ne apare pregnantă, 
ea impunîndu-se și prin rezul
tate evidente. Spectacolul află 
acea emoție căreia i-am spune 
originară, pentru că evocă 
fapte cruciale ale unor ex:’- 
tențe, fapte despre care, in 
clipa cînd sînt săvirsite. ne 
dăm seama că reprezintă mo
mentele ireversibile ale unor 
destine. Este meritul regizoral 
al lui Saul Taisler, a cărui
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sagacitate a permis evitarea 
acelor „capcane” interpretative 
de care vorbea, cu ascuțime, 
un spectator avizat, după pre
miero : una era capcana psi
hologismului de nuanță pato
logică : alta — aceea a unei 
ilustrații sociologizcn*e  privind 
influența mediului, însingurarea.

tnod imperativ de a solicita a- 
tenția celor 99 de conștiințe 
cărora li se impune o reali
tate sufletească exterioară, cu 
aceeași necesitate cu care tu
turor ni se impune epoca is
torică, deceniul, anul în care 
trăim și din care nu putem 
evada. Ca dovadă avem și 
,,acceleratorul”, acea „inven
ție" psihică a lui George, per
sonaj principal din Iertarea, 
care luptă să iasă din cadrele 
timpului obiectiv, însă core e- 
șuează, fiind devorat nu nu
mai de haitele de lupi ci — 
implicit — de timpul căruia i 
se refuză.

Vreau să spun că, în cazul 
unei asemenea săli de specta
col, efectul nu se reduce doar 
la amplificarea contururilor, ca 
în cazul folosirii unei lupe mă
ritoare, ci la stabilirea unor 
altfel de relații între actor, 
personaj și spectator, relații ce 
angrenează nuanțele unei co
municări diferențiate, profunde, 
și \ cate declanșează resorturile 
confesiunii imediate, amalga- 
mînd afectivul cu raționalul.

Poate că observarea rapor
turilor inedite de care amin
team este înlesnită și de scrii
tura specifică a piesei iui Ion 
Băieșu, valorificabilă în optime 
condiții într-o asemenea sală 
minusculă. Această împrejurare 
ne duce însă la concluzia că 
alegerea piesei pentru deschi
derea studioului a fost ferici
tă. Recent, într-un articol pu
blicat în coloanele noastre, 
prof. univ. Mircea Mancaș fă-

hologică concretă la ipoteza 
generalizantă, la ideea ce con
stituie sîmbureie unei condu te 
umane în condiții date. Echi
librarea celor două laturi sub 
care ne apar personaje e con
stituie calitatea esenț-'oio a in
terpretării minuțios gind’tă de 
regizor și de octori. Este a- 
cesta un experiment ? Mo tem 
că termenul, prea des folosit, 
începe să se bonalizeze — insă 
dacă vedem în noțiunea o- 
ceasta, ca notă definitorie, in
troducerea unui element ine
dit, de natură să schimbe sau 
să îmbogățească relațiile men
ționate între actcr-personaj — 
spectator, vom conchide, în 
situația de față, afirmativ : sîn- 
tem in plin experiment drama
turgie și spectacologic, și încă 
unul de substanță. Căci dacă, 
bunăoară, în Troienele, alt 
spectacol oferit de Naționalul 
ieșean sub titulatura de expe
riment, se încearcă redimensio- 
narea relației interpret-specta- 
tor, și calea aleasă de regi
zoarea Anca Ovanez a fost, 
de asemenea prezentată în „Cro
nica", în schimb relația între in
terpret și personaj a rămas cea 
tradițională prin modalitatea ex
presiei, prin vorbirea incan- 

tatorie care nu refuză reto
rismul. Evident, și textul fiind 
de altă factură, procedeul nu 
ar putea fi acuzat în sine. In 
Iertarea, însă, concentrarea 
expresivității conduce la un 

element nou, punîndu-l pe 
actor în situația de a „juca" 
mai puțin, exprimînd mai mu't. 
Este o trăire care transgre
sează identificarea psihologi

că, tinzînd la o stilizare de sen

răspunderea colectivă față de 
semenii noștri sau ceva de a- 
cest gen. O trecere mai arăb tă 
și neinspirată asupra textului 
ar fi instalat una sau alta din 
alternativele amintite. Si ar fi 
fnst Iacii si, probabil, multe 
stuotii, multe replici ar fi su
nat fals, străine de noi. Regia 
a avut insă o calitate esen
țială pe care om nun-o pro
prietatea tonului, în atacarea 
unui text Nu-i vorba. numai 
de tonul vorbirii sau de ritmi
citatea mișcării; acestea deri
va, ulterior, din ideea sou e- 
mot’a a’obo! structurata De ca"e 
primo lectura o creeze. Este 
momentul esent’almente este
tic în recepta rea unei 
lectura. în același timp piatrâ 
unghiulara a viitorului specta
col.

In cazul de fața, în locul pa
leativelor lăturalnic împrumutate 
din arta dansului, a pantomi- 
mei, a artei decorative etc. 
(cum se întîmplâ adesea cînd 
se pornește de la „idei" din 
afara textului dramatic) din 
contextul dat al acțiunii și al 
personalelor s-a putut sesiza, 
drept- mobil al spectacolului, o 
superioara dezbatere etică si 
de idei care-și are punctele de 
pornire în unele situații con
cret istorice, determinante, în 
bună măsură, pentru conținutu
rile sufletești puse în lumină de 
autor.

Fără îndoială, regia, a cărei 
idee de bază s-a conturat prin 
declanșarea și dezvoltarea u- 
nei stări dominante (afective și 
intelectuale totodată) - s-a ex
primat in primul rînd prin ac
tori. Scenografia lui George Do- 
roșenco s-a situat puțin în afa
ră, printr-o sugestie prea vi
zibilă de distanțare, ceea ce nu 
vine în întîmpinarea stării su

fletești intim comunicabile des
pre care am vorbit. Așa dar, 
rămine să subliniem calitatea 
jocului celor doi protagoniști, 
în măsura în care au reușit 
să-și cenzureze modalitățile u- 
nei expresivități prea acuzat 
teatrale. L-am reîntilnit astfel pe 
Const. Dinulescu, interpret de 
valoare al Naționalului din lași, 
cu atributele compoziționale pe 
care i le știam, folosite însă 
ca într-o lucrare în traforaj, pe 
coordonatele unei existențe-limi- 
tă. El reușește să fie obsesiv 
fără insinuare, sincer in gest si 
ținută fără încărcătura sinceri
tății, neomițind filonul genet c 
al atitudini! de răvășire interi
oară. Violeta Popescu, fără ma
turitatea parteneru'ui său, su
plinește prin inteligenta privi
rii, prin intuiția fixității, a sta- 
ticismului elocvent (do. se poa
te vorbi de asa ceva !) motiva
ția sufletească a acestei ero’- 
ne atît de neobișnuite în li
teratura noastră dramaticei. Ua 
este orgolioasă și posesivă, cu 
o judecată corectă și rece, vo
luntară pînă la intoleranță, iu
bind și urir.d. sacrrficindu-se 
dintr-un imbed indistinct, înt-e 
altruism și egoism. Actrița a 
sugerat succesiv toate aceste 
e'emente. fora a ne oferi „che
ia” personaiu'ui în sensul unei 
dezlegări simpliste. Jocul ei o 
avut o notă de intimitate și 
mister, erată pe dominanta te
nacității de voință și a csprîmii 
caracterului. Prin contrast foto 
de aces» personaj core repre
zintă tendința de acapo-o-e su- 
F eteoscă, violentarea conștiin
ței semenului ( ndiferent de 
mobil). Amsoaru. fosta iubită 
din studenție a lui Ge-o'oe. a- 
pare timorată, docilă, fără vo
ință. Autorul a dispus aproape 
qeometric aceste existențe în 
jurul lui George, insă specta
torul nu suspic'onează ideea unei 
demonstrații teziste. Liana Măr- 
gineanu filtrează in interpreta
rea oersonajului o bunătate 
calmă și o subtilă notă de re
semnare, înlăturind cu finețe 
orice poză schematică. In ce- 
le’alte roluri apar Valeriu O- 
teleanu (doctorul) cu o bună 
integrare în atmosfera încărca
tă dintre Georqe si Lia, Angela 
Bîrsan (bătrîna), cu o prezentă 
mai diluată. A. Tuca — situat în 
nota intențiilor regiei.

In ansamblu, textul, regia și 
actorii fac să se întregească un 
spectacol care se insinuează, 
am spune, dacă termenul nu 
ar apărea în înveliș peiorativ, 
se strecoară în conștiințe pe 
căi neocolite, mai puțin arti
ficioase, punînd în relier sen
sul fertil al noțiunii de studio, 
mai ales cînd îl numim și ex
perimental. Și experimentul în
cepe de la text. Altfel, el ră- 
mîne căutare gratuită, divaga
ție rafinată de tip parnasian, 
poate (cînd e izbutită, meșteșu
gită), do." formală, goală de 
sens.

N. Barbu

A CRITICII
Se spune că. în forul intim, psihiatrilor lumea le apere 

populată prin excelență cu arierati și nebuni ; parcă, de mici, 
în loc de vaccin am fi beneficiat cu toții de cite o funda
mentală lovitură de leucă. Coralul : dacă arta reflectă rea
litatea, atunci, de bună seamă, portretele ori sculpturile figu
rative dintr-un muzeu devin pentru psihiatru un prilej su
perior de delectare profesională.

De fapt, discuția este penibilă.
Doi medici. Al. Olaru din Craiova și Radu Ricman din Ti

mișoara, s-au apucat, cu conștiința, fără îndoială, curată, să 
dezlege misterul ce înconjoară o lucrare mai puțin comentată 
de-a lui Brâncusi : Cumințenia pămîntului. Cum, în medicină, 
tainele se rezolvă prin punerea diagnosticului, deși de astă 
dată era vorba de cu totul altceva, cei doi doctori stabilesc 
următoarele : primul. — că lucrarea lui Brâncuși, hotărît 
lucru a fost inspirată de un caz de idioție mixtă ; al doilea, 
— că. neîndoielnic e vorba de schizofrenie. Mă rog, nu ne 
băgăm, competența le aparține.

Dar toată discuția este penibilă. A face măsurători antro- 
pometrice pe o operă de artă, a invoca frenologia — mai ales 
în exegeza unei lucrări de artă modernă —. indubitabil, dez- 
armant chiar, reprezintă o cale excelentă spre ideea că ospi- 
ciîle lumii nu mai au nevoie de garduri.
_ Cum utteolt.lt celor doi psihiatri s-au bucurat de bună găz- 
c-ire in Arta nlastică (nr. 9. 1968) si România literară (nr. 8. 
My autorii lor nu au cum să se simtă frustrați prin apariția 
cel-: de față. Ei au vorbit și și-au salvat inima. Se impune 
acum să amintim tuturor că există si modalități de ordin es
tetic în interpretarea Cumințeniei pămîntului.

Totuși, să nu ne arătăm răi și refractari — necativisti, cum 
s-ar spune — față de bunele intenții ale doctorilor. De ce să 
nu uzăm de posibilitatea — admisă loeicește — de a le da 
dreptate prin absurd, chiar dacă medicii ne lasă suspendați 
între idioție mixtă și schizofrenie? Am putea admite, conci
liator. că. oricum, sculptura lui Brâncuși este imaginea unui 
caz patologic. Premisa acceptată, nu ne rămîne, obligatoriu, 
deeît să împingem pînă la alte revelatorii consecințe spiritul 
celor două articole.

Dacă, conform minuțioaselor descrieri făcute de dr. Al. O. 
• dr. R. R C'imirtenui pămîntului este expresia patologicului 
atunci, automat, Sărutul brâncușian trebuie considerat un 
real progres al artistului fiindcă aici el amplifică tema redînd 
ra capiu de cretini, sau poate mongoloizi, sau poa*e  idioți 
mtxedemaioei, surprinși într-un grotesc act erotic. In varianta 
Sărwtvtai din cimitirul Montparnasse ei stau fată în față în 
pywtțla Cțimiafeniet, adică cu genunchii la gură. au. ca $1 
CwmiMțram, „capul de aspect cuhoidal- (or. se știe ce înseam
nă -Xap pătrat" în limba română !) „cu ușoară boselare fron
tală*.  fața teșită și urîtă ..frizînd senilitatea", ..occipitalul 
antatizat se continuă cu toracele" etc. etc. — tot arsenalul 
de atribute pe care le Dune în seama Cumințeniei pasionat 
de meserie, dr. O’aru. Nici nu ar mai fi nevoie să adăugăm 
că însuși Brâncuși a recunoscut continuitatea de inspirație 
n cele două lucrări cînd spunea, ce-i dreot, ermetic : Cumin

țenia este Sărutul— (In realitate, această identificare viza 
supratema lucrărilor, ambele reprezentînd o meditație asupra 
statutului cosit. ;c al speciei umane).

Dar veselia abia începe. După cum am stabilit într-un articol 
(Poarta să rutul ui — evoluția unui motiv. în Cronica, nr. 17, 
1**6)  motivul d«*  th* arhitrava Porții sărutului (oe seama că
ruia încă se fabuZează cu candoare) reprezintă desenul în 
piatră al aceluiași Sărut. în rare narten°rii stau față în față, 
cu Genunchii la gură. Așadar contemplării noastre Brâncuși 
desfășoară acum, pe fondul cerului Olteniei, un adevărat pa
radis al cretinilor în pozit’a ..ghemuit" : 80 de trupuri. Iar 
capetele lor sînt și mai pătrate !

Nu cred de loc că le-am făcut vreo surpriză celor doi 
psihiatri ; viziunea lor asupra lumii este consolidată de mult. 
Dar dacă tot s-au apucat — dună cum se exprimă dr. Olaru— 
să proiecteze fascicule de lumină în universul artistic brâncu
șian. puteau fi ceva mai consecvenți, scutindu-ne de acest 
epigonic adaos ; iată că statuile rabdă.

Psihiatrii ne mărturisesc că ilumin'area lor s-a produs spon
tan : de la prima vedere atitudinea Cumințeniei le-a evocat 
izbitor poziția predilectă a rebuturilor speciei noastre. Desigur, 
desigur, nu ne mirăm. Remarcată sau nu sub zodia deformării 
profesionale, analogia este posibilă — dar cine crede că orice 
analogie, o dată formulată, este și adevărată, cînd au dispă
rut de pe fața pămîntului falsele analogii și festele lor ? In 
pestrița literatură privitoare l’a opera lui Brâncuși parazi
tează nu puține asemenea apropieri .,1a noroc", pîine a di- 
lentatismului: unele dintre ele încă fac o strălucită carieră. 
Cîndva („Idolii" brâncușiologiei, în Astra nr. 3, 1967) am în
cercat o clasificare a tipurilor de eroare de care genialul 
sculptor are sistematic parte, cei doi medici ilustrează perfect 
categoria de „idola specus".

Brâncuși nu avea nevoie de medierea cretinilor spre a 
ajunge la forma de fetus adoptată pentru reprezentarea ge
nerică a omului (în Cumințenia sau alte lucrări) după cum 
nu ouăle clocite sînt cauza persistenței motivului ovoidal în 
opera sa. Marele sculptor nu apelează la „fenomenul origi
nar", nu caută arhetipul, matricea spre a sugera impasurile 
naturii ci pentru a evoca exact contrariul : plinătatea și 
forța ei germinatoare ; apele amniotice ascund, ..surpat în 
vis", elanul vital. Dacă schizofrenii ori idioții vădesc pre
ferință pentru poziția de fetus, ei staționează în această po
ziție. figurat vorbind, pe linia moartă — linie care nu poate 
fi etalată ca inspiratoare a sculptorului.

Cînd s-au apucat să-1 comenteze pe Brâncuși cei doi psi
hiatri au uitat să se dea de trei ori peste cap.

Ion Pogorilovschi

La multă vreme după 
„Merii sălbatici", regizorul 
Alecu Croitoru revine pe 
ecrane cu un film care, 
pînă acum, a stirnit dis
cuții contradictorii, fără 
ca cineva să se pronunțe 
deschis și iară rezerve în 
favoarea lui; o vom face 
noi, dar nu înainte de a 
observa că este de ne
crezut cum un regizor 
tinăr și talentat are atît 
de rar ocazia să se afirme, 
în ciuda faptului că s-a 
dovedit inspirat, priceput, 
abil chiar în investigarea 
universului complicat al 
satului contemporan, uni
vers care a rămas, și pro
babil va mai rămine încă 
mult timp, inaccesibil unor 
regizori de proveniență ur
bană. Au trecut, deci, pa
tru sau poate cinci ani de 
la „Merii sălbatici" și ia- 
tă-1 pe Alecu Croitoru sem- 
nind un film cu care pune 
în derută critica riguroasă 
și șablonizată, disperată că 
nu găsește tiparul in care 
să-l îngrămădească. .O fi 
Vîrstele omului film docu
mentar ?“ se întreabă cri
ticii și-și răspund singuri : 
„nu, nu e documentar". 
„Dar poate ii el numit Ulm 
artistic de lung-metraj ?". 
„Nici asta nu se poate", se 

răspunde cu exagerată 
competență. „Atunci ce 
este ? “. Semnul de Întreba
re rămîne să-i obsedeze în 
continuare pe confrații 
noștri, iar regizorul Alecu 
Croitoru merită felicitări nu 
pentru că minează rigorile 
anchilozate ale criticii, ci 
pentru ceasul de mare fru
musețe, pentru ceasul de 
poezie și sinceritate pe 
care îl oferă spectatorului. 
Categoric, filmul său tre
buie și merită să fie jude
cat după criterii afective. 
Este drept însă că, pentru 
aceasta, se impune parcă 
o condiție : să te ii năs
cut în altă parte decîl pe 
Calea Victoriei sau pe stra
da Lăpușneanu.

Alecu Croitoru și-a propus 
un fel nobil: să ne arate 
încă o dată (poftim, tăcem 
pe placul celor care sus
țin că au mai văzut) ce co
mori există pe acest pă- 
mint românesc, cine sînt 
oamenii care-1 populează de 
milenii, cum simt și cum 
gîndesc ei. care este filo
zofia lor asupra vieții. Es
te un film cu reflexe de 
tristele și cu explozii de 
optimism — atît de speci
fic nouă — este o meditație 
asupra vieții și asupra 
morții ,asupra trecerii și 

răminerii noastre continue 
pe pămînt. Este filmul ca
re a surprins magistral le
gătura organică a omu’ui 
cu văzduhul, cu apa, cu 
cerul, dar mai ales cu pă- 
mintul; pămîntul e bogat 
ca și sulfetul omului, iar 
oamenii sînt bogafi ca pă
mîntul, neliniștiți și nesfîr- 
șiți ca marea, fremătători 
ca pădurile și statornici ca 
munții. Cum ar putea îi

film

JÎRSTflf OMULUI-
spuse aceste lucruri mai 
bine decît cum le spune 
poetul Croitoru 1 Le-a spus 
Sadoveanu în „Baltagul", 
le-am spus noi tofi in „Mi
orița", pe ecran însă nu 
le-a spus nimeni. Alecu 
Croitoru e, de aceea, un 
cutezător. Nu vom compa
ra „Vîrstele omului" cu 
„Baltagul" sau cu „Miori
ța" (cine-și poate îngădui 
comparații cu aceste piscuri 

ale literaturii noastre, cu 
aceste supra-capodopere, 
dacă îmi este permisă a- 
ceaslă invenție I), dar fil
mul are tendința nobilă de 
a căuta mereu spiritul și 
tonul lor.

Frumuseți folclorice uni
ce, căutate pe întreg cu
prinsul țării, obiceiuri, cre
dințe și temeri, surprinse 
toate într-o splendidă des
fășurare (dansuri, cîntece, 

bocete, oralii, descînlece, 
strigături, apoi obiceiuri de 
nuntă, priveghiuri, inmor- 
mînlări, etc.) sînt adunate 
toate alcătuind un tot de o 
durabilă unitate și armo
nie, meritul fiind în egală 
măsură al scenaristului și 
regizorului Alecu Croitoru 
și al autorilor imaginii — 
Gh. Cristea și Mircea Mla- 
din. Cu totul excepțională 
este banda sonoră, cîntece- 

le, bocetele, strigăturile 
fiind de o mare autentici
tate și consonante cu i- 
maginea.

Povestea în jurul căreia 
se adună — aș zice năval
nic, dacă nu m-aș teme că 
prin asta se va înțelege în- 
tîmplare și lipsă de pon
dere — întreaga bogăție de 
comori folclorice, povestea 
aceasta este de o mare și 
frumoasă simplitate, des
prinsă direct din filozofia 
populară, din concepția a- 
tît de simplă (acea simpli
tate a esențelor I) asupra 
viefii, concepție specifică 
poporului nostru. O pereche 
— bărbatul și femeia — 
străbat vîrstele: de la co
pilăria nevinovățiilor, a pu
rității, a jocului și a pre
luării experienței, la tine
rețea înflăcărată de iubi
re, la maturitatea supusă 
marilor încercări ale vieții 
și pînă la apăsătoarea, dar 
plina de înțelepciune vîrstă a 
bătrînetii. Drumul nu este 
drept, nu este neted, nu 
lipsesc grelele urcușuri, nu 
lipsesc deziluziile și dure
rile ,dar mersul continuu 
prin viată, mersul continuu 
spre încheierea unui ciclu 
(pentru ca altul să încea
pă imediat) întreține per
manenta curgere a unei i- 

del, pe cit de frumoasă 
pe atît de profundă. S-a 
spus că „nu se produce 
cuvenita simbioză intre 
simbolica poveste de fic
țiune a viratelor omului 
și incursiunea documentară" 
în folclor. Mi se pare mai 
curînd că e vorba de o 
lipsă de aderentă a criticu
lui respectiv la asemenea 
gen de film. Dacă am reu
și să privim filmul lui A- 
lecu Croitoru dinlătuntrul 
lui, adică să ne integrăm 
acestui univers ,poate că 
raționalismul rece si puțin 
exagerat ne-ar părăsi și 
atunci savanta expresie 
„cuvenita simbioză nu se 
produce" ne-ar apărea gra
tuită, iar calificativul
„hibrid" — cel puțin ne-
drept.

Criteriul alee tiv de ca
re vorbeam mai sus, mă
face să cred că trebuie să-i
mulțumim lui Alecu Cro
itoru pentru ceasul de fru
musețe pe care n-il oferă, 
pentru ceasul de sinceritate 
și poezie atît de adevărat 
românească. Eu cel puțin 
fi mulțumesc pentru că 
mi-a reamintit cine sînt și 
de unde sînt ; am păcă
tuit uneori uitînd.

Ștefan Oprea

utteolt.lt


Horia Zilieru

ELEGIA A XXV-a
DÎN VINUL DELICAT Șl PAL IN CUPE 
ce-i bem. prizonieri in trist taoiou, 
ia piatra loc in gură și rupe 
peruca verde : laurul, Ecou

de guri de morți învie-n cor absența, 
în aansul tău cu tormelor de ieri ; 
bazinul mut de aer, reverența, 
miop o varsă-n aicool de ger.

Din mersul cu accente, mari orchestre 
de somn în parc îți escoriează iar 
reptiiele-n cetățile silvestre, 
promisiunea nopții, în zadar.

Și-n palme de hazard cu eventaie, 
scot raze închisorile-n tirziu 
și sună, în coroane de văpaie.
fără sămînță flori în plumbul viu.

Cu dinți și unghii dragostea se ține, 
la sfeșnice, pe insule de vid ; 
planeta cu miros de smirnă-n tine 
capitonează rozele-n putrid.

Vapori religioși tîrăsc pe buze 
imagini duble, transparente-n os, 
divinități fără de chip difuze : 
om-soare și femeie-lună, jos.

Cenușe, flamuri, muzică și umbră
Ca într-un ochi (în tîrgu! vechi) ne sorb, 
cu violența unui fluviu; sumbră, 
iubita ploaie spală visul orb.

Cu maladii de piele șerpi în spasme 
îți dau centura tragicei fîntîni, 
că nu există despărțiri ; fantasme

galopul de polen, încep, prin sini...

Steliana Delia Beiu

GRĂDINI SUSPENDATE
„Și se făcea că-n nouri s-a fost deschis o poartă" 
Grădina stărilor de ghips
Și niciodată, niciodată
N-am să urăsc înșelăciunea

Cum am iubit ce-ați înșelat
La dame noire qui joue au piano
Cu pruncul hîd ținut mereu pe brațe
Fantasma mea a visului de rod

Și nu mai pot
Și nu mai pot
Și nu mai pot s-o alăptez
Autocratic suspina pe clape

La dame noire qui joue au piano
Dar, credeți-mă, mortul meu miroase
Ș: strada s-a sfîrșit ca sub cuțit
Și s-a sfîrșit și s-a sfîrșit

Grădina stărilor de ghips
De-atunci pe ochiul meu cel sting
Plutește lebăda Uitarea
In mult iubitul schiul drept

Inmormîntîndu-și ghearele ca marea
Deasupra de un fir de păr
Grădina stărilor de ghips
Și-atuncea lebăda Uitarea ...

Soarele lumina puternic încăperea. Razele lui se reflectau 
calde în cristalul de pe masă, în vitrina bibliotecii și-n 
lentilele microscopului. Femeia își ferea ochii pregătind 
lama. Dacă i-ai fi văzut numai mîinile. puteai cred’ că zu
grăvesc o icoană pe sticlă. întindea bine sîngele roșu, pînă 
ce sticla rămînea curată, apoi adăuga coloranții și privea 
la microscop. După aceea completa un buletin și i-1 tri
mitea bolnavului cum trimite judecătorul sentința. Asta 
făcea de ani de zile fără să se întrebe vreodată, fără să-și 
pună problema vieții celor cărora le trimetea răvașul: 
viață sau moarte.

Astăzi mîinile femeii tremurau. Și colțurile, încă atră
gătoare, ale buzelor i s-au lăsat în jos. De fapt, arăta așa, 
ca și cum ea, toată ființa ei ar fi suferit o alunecare de 
teren. Femeia a început să numere: ,.1,2,3, pe mm3. Deci 
o.000.000 roșii și albele 9.000. Ar putea să fie ceva ușor. 
O simplă anemie sau o infecție mică. Și totuși, soldații 
albi ? Nu e nimic îngrijorător". Femeia a stins microscopul 
și a ieșit pe stradă. Streșinile blocurilor țîrîiau încet. Pe 
mozaicul pieții curgeau pîraie cu soare și oamenii mergeau 
cu ochii larg deschiși. Pe valurile de stofe din vitrine erau 
cusuți ghiocei artificiali. Din vernilul ăsta o să-și facă o 
rochie pentru seara culturală de 8 martie. 1,2.3,... pe mm3, 
trei milioane hematii. „N-am socotit bine. Trei milioane o 
sută de mii. Dar aproximația de o sută de mii nu contea
ză. Și soldații albi ! Ce interesanți sînt! Au stele și frajuri 
și pot lua cele mai diferite forme. Casa mea. Se poate ști, 
oare care e casa noastră ? Care e locul unde ne-am simți 
acasă ? Care ni se potrivește ca pielea". Femeia rise. înțe
lepciunea lor e că au îmbrățișat din inimă dictonul : „Omul 
sfințește locul", și trăim zi după zi și iarăși noapte după 
noapte numai ca să ne sfințim locul. Unii au noroc să li 
se potrivească casa măcar așa, pe departe, dar cei mai mulți 
sînt prinși și țintuiți pe viață ; și nimic nu poate să-i înde
părteze, iar dacă alții pleacă sînt numiți vagabonzi, iar 
numai ei cunosc grădinile cu portocali și magnolii și numai 
ei ascultă cîntecul păsării vrăjite", Mă gîndesc, pentru că s-ar 
putea ca în curînd casa mea să nu mai fie asta. Fața ei cu 
obrajii roșii îi cuprinse brațele. „Mămico. Pușa mea nu mai 
vorbește. Am operat-o. I-am scos nasturele. Vino să vezi 
că m-am făcut doctoriță ca tine". Nu o ceartă. N-are putere 
s-o certe și o sărută. „O să vadă mama". „Și totuși, ce 
poate să însemne 3.000.000 hematii și 9.000 soldați albi ? 
Mîine o să repete proba. Acum trebuie să pregătesc prînzul 
și să-i calc șorțulețul fetei. La ora 6 am ședință*.  Noaptea, 
bărbatul a tras-o spre el și i-a căutat ochit De cînd nu 
mai aveau timp să vorbească, el îi căuta ochii în fiecare 
noapte să vadă dacă-1 mai iubește. Dar era întuneric și 
ochii nu se vedeau. Trei milioane poate fi și două milioane 
cincisute, iar 9.000 pot fi 11.000. E pururea aproximația. De-ar 
veni o dată mîine !

Ploua. Stropii erau lungi și cădeau vertical. Acele de 
ploaie se prelingeau pe geam. Femeia întindea vopseaua 
roșie pe sticlă. Poate că astăzi vor fi mai multe. Ce forme 
variate și frumoase au și ele. Una e un soare roșu, alta o 
lună roșie și alta un pămînt roșu lichid, alta e o căpșună 
și alta un măr, cealaltă e ovulul femeii și cealaltă orbita 
elipsoidă a unui astru. Ar vrea să vadă pictat un tablou 
celebru cu-n om privit la microscop. Ele sînt multe. Alu
necă una după alta și-o iau în albia lor cum ia un fluviu 
mare o salcie crescută pe mal. Se simte frumoasă și liberă 
cum e Catherine Hepburn, artista ei preferată. Nu mai vede 
microscopul și cineva îi dă un telefon. „D-na dr. Vicol?" 
„Da, dr. Vicol". „La ora 15 aveți un avion spre P. A murit 
profesorul". „Delegată?" „Da, delegată. A sosit chiar astăzi

Vasile Constanținescu

MEREU
Se vor usca în lacrimă
Urmele celor ce ți-au trecut prin singe 
Pînă ce steaua iubirii
Se va scurge în flacăra zeului Thanatos. 
In oaza cenușie a liniștii,
Atunci ți se va închide marmora, 
Dar sufletul, sufletul tău, peste flacăra 
Zeului întoarsă in lut,
Va rămîne mereu să se ierte
Din lacrimă
Cu toate cuvintele mele ...

C|0 N T R|A 
P U N C

NOI IZVOARE

IN STUDIUL

ISTORIEI LITERARE

Lui Gh. Tomocei

Se face iarnă-n umbra mea. Oglinda 
a înghețat, și vreau s-o sparg cu fața.
Mi-e chipul răscolit, de parcă lupii-l 
cutreierară pînă dimineața ...

Sloiuri de gînd mi se ciocnesc în singe.
Mi-s malurile apropiate, Doamne 1
Imi simt inima un strugure enorm 
unde s-a stins tot plînsul unei toamne.

Prin minte-mi trec cuvintele în haite.
Vintul îmi sparge lumea de retine.
Ninge-n oglinzi cu chipul meu, apoi
îl viscolește sufletul în mine ...

Volumul al II-lea de Docu
mente și manuscrise literare 
reunește poeziile în limba fran
ceză ale lui V. A'ecsandri, cre
ate nu pînă la 1841, cum gre
șit s-a crezut, ci începînd cu 
1838 pînă la 1872, un memoriu 
al lui I. Ghica către Poartă^ 
de altfel o adevărată „schiță 
remarcabilă a istoriei politice a 
Principatelor de la pacea de la 
Adrianopol și pînă în pragul a- 
nului 1849“ (din Note, pag. 105), 
jurnalul lui P. Ispirescu, apoi 
un text de o valoare conside
rabilă ce aparține lui M. Kogăl- 
niceanu și, în sfîrșit, corespon
dența lui C. A. Rosetti către 
Maria, soția lui, în intervalul 
noiembrie 1853—iunie 1854.

Publicarea poeziilor lui V. A- 
lecsandri în limba franceză, la 
care poetul ținea, probabil, do
vadă că și le-a adunat într-un 
caiet roșu, cu cotorul frumos 
aurit, reprezintă un fapt deose

Dan Rotaru

ELEGIE

bit, ele completînd epoca de 
început a creației sale literare.

In ceea ce privește ciorna u- 
nui discurs despre istoria cul
turii și literaturii române, apar- 
ținînd lui M. Kogălniceanu, ne 
exprimăm convingerea că el re
prezintă un text de maxim in
teres, confirmîndu-ne predilec
ția tînărului moldav pentru 
mari sinteze. Deși N. Cartojan 
atrăgea atenția asupra lui în 
1915. în articolul M. Kogălni- 
eeanu și Societatea de arheo
logie si istorie veche a Nordu
lui, totuși valorosul document a 
rămas în manuscris și, deci 
necunoscut „in extenso" de cei 
interesați. Lectura paginilor în 
discuție este convingătoare pen
tru confirmarea fazei superioa
re a gîndirii lui M. Kogălnicea
nu, aproape incomparabilă cu 
cea din Românische oder Va- 
lahchische Sprache und Literatur 
von einem Moldauer (Berlin, 
1837).

Observațiile despre presă, tea
tru, literatură, filologie, tradu
ceri, descoperiri arheologice se 
ordonează într-un perfect tablou 
menit să vorbească străinilor 
despre dezvoltarea spirituală a 
ponorului nostru între 1829—1839 : 
,.Nous avons fait plus dans ces 
derniăres dix annees oue nous 
riavons fait dans cinq siăcle. 
Des talents inconnus se mon- 
terent dans tous les genres. Et 
aujourd’ hui nous avons une 
litterature jeune, mais forte, 
enthousiaste. Son but n’est pas 
encore assez claire, mais îl le 
sera car nous avons de la 
bonne volontă, et un ferme 
espoir dans l’avenir". (p. 218).

Notele de la textul semnalat, 
ca și de la celelalte, impresio
nează prin cuprinzătoarea infor
mare, un adevărat studiu refe
ritor la motivele ce au deter
minat crearea acestui discurs, 
care urma să fie ținut la o 

delegația de la minister. Scuzați că vă inoportunăm I La 
revedere! Și nu ne uitați! Măcar un turn Eiffel, sau un 
pi".

„Ce călătorie curioasă! Mi-am dorit-o așa de mult' 
Și-acum norii s-au prefăcut în stocuri de lame și tomuri. ^ 
Atîtea hematii și atîtea globule albe. Atîta calciu, atît fier,’ 
și atîta magneziu. S-a pus diagnosticul acesta și am admi
nistrat atîta. Oamenii sînt jos, în orașe și sate. In toți 
curge același sînge cu hematii și soldați albi. Fiecare tre
buie să aibă atîta fier, atîta calciu, atîta magneziu. Și fie
căruia pot să-i lipsească hematii sau calciu sau fier, să-i 
lipsească atîta pînă ce omul dispare de tot. Și materia aceas
ta, care, oricum, e un singur fel de materie umană, în faza ei 
superior organizată poate da naștere Ia forme atît de va
riate ca minciuna și adevărul, crima și sacrificiul, într-un 
cuvint conștiința și neconștiința. De ce să ne ascundem 
după deget, există printre noi oameni pentru care clopotul 
bate în pustiu. Le lipsește cutia de rezonanță și nu înțeleg 
că trebuie să-și facă rost de una pentru a gravita, totuși, 
pe orbita speciei lor".

Ce m-o fi apucat să mă gîndesc la de-al-de-astea ? Mi-aduc’’ 
aminte că am tras o frică zdravănă cu hematiile, dar a 
trecut. Nu pot discuta cu nimeni. Așa de-aproape de soare! 
Apoi totul se incifrează din nou în forme roșii și soldați 
albi. E normal, cînd colo, jos, oamenii nu încetează să se 
închine sîngelui. II scot din vasele Iui cu nume de zei 
și-l fac să curgă pe pămînt sau îl intoxică lent cu fel de 
fel de vicii, ucigîndu-1 printr-o metodă orientală. Dar pe 
mine nu mă interesează în fond nimic din toate astea. Eu 
sînt medic hematolog, analizez sîngele, văd ce-i lipsește, 
ce are prea mult, și internistul dă rețeta. D-ta să iei calciu, 
d-ta vin tonic, d-ta să nu mai consumi zahăr. Nu mă inte
resează, în fond, nici dacă oamenii vor să-și arunce viața 
lor roșie la gunoi sau dacă magneziul, calciul și potasiul lor 
vor produce trăsături etice pozitive.

Am ajuns și nici un fel de emoție. Turnul Eiffel. Să nu 
uit să cumpăr un breloc pentru secretară. Notre Dame de 
Paris. Arcuri ogivale, bolți înalte care vor să te ridice din 
lespede. Dar cu toată tăria și frumusețea lor, praful de 
piatră se-nchiagă și-ți prinde picioarele, măruntul praf de 
piatră. Mi s-a părut o clipă că m-am înălțat. A fost o simplă 
impresie. Numai legendele vorbesc despre unii oameni 
nu se știe cum au trăit, îneît au reușit, într-adevăr, să se 
înalțe. Cum se mai comportă oare, hematiile mele ? Poate 
că s-au înmulțit. Vreau să văd Montmartre. Acolo trăiesc 
pacienții și frații ei obișnuiți cu globule roșii și soldați albi, 
cu calciu, fier, magneziu, cu materia lor uneori așa de 
aiurea organizată. Dar ghidul mă întrerupe. întotdeauna m-a 
întrerupt cineva cînd trebuia să văd lucrurile esențiale.

— D-nă academician, iată spitalul. îmi vede fața nedu
merită și adaugă: „Da, înainte de congres, la spital, așa se 
obișnuiește". „Doamne, ce cursă I Un batalion de soldați 
albi. Văd bine. 15.000 E leucemie. După ce au mai venit 
eîteva plutoane, se simte purtată pe targa. Sînt îmbrăcată 
în rochia vernil pe care mi-am făcut-o de mărțișor. Aici 
totul e alb. E un spital așa de curat și ordonat. Un lucru e 
curios. Paturile sînt suprapuse, iar bolnavii într-o nemișcare 
deplină. Ghidul îi explică : li se aplică un tratament mo
dern psihosomatic. Și încă ceva curios. Ceasul de pe coridor. 
Orele sînt straturi mari de pămînt. Pe acul cel mic al cea
sornicului crește iarbă verde și plouă. Alteori este încăl
zit pînă la fierbinte, de soare, sau este înghețat de zăpadă. 
Dar nici unul din cei întinși în paturile suprapuse nu se 
mai interesează de ce.

15.000 globule albe. Și cîte hematii ?
Ceasul de pe biroul ei, ceasul de laborator care a aju- 

tat-o de atîtea ori a sunat. E amețită. „Dar n-are nici un 
rost să te mințim. Știi, o să facem tot posibilul*...  Nu se 
poate. Sorii cei roșii, și merele, și orbitele elipsoidale ale 
aștrilor trebuie să crească. Hematiile ei trebuie să-nvingă. 
Se simte bine. Dar acul cel mic al minutarului se apronie 
de creștetul ei. ,

societate științifică de la Odesa, 
precum și fixarea datei cînd a 
fost conceput.

Ca o observație generală, men
ționăm că toate comentariile sînt 
lucrate cu aceeași permanentă 
preocupare de a lămuri cititorul 
în orice problemă tangentă cu 
documentul publicat. De aceea, 
esența volumului se găsește, de 
fapt, în Note, alcătuite cu lo
gică, erudiție, într-un stil an
trenant și distins cu care Paul 
Cornea obișnuiește sa comunice 
istoria literară.

Același spirit lucid a călăuzit 
și pe Elena Piru cînd a ales 
textele, încercînd să dea volu
mului coeziune și echilibru.

Publicarea corespondenței lui 
C. A. Rosetti și a însemnări
lor lui P. Ispirescu completea
ză în modul cel mai fericit 
structura cărții.

Scrierile lui C. A. Rosetti re
prezintă un document de epo
că, ele luminînd multe acțiuni 
ale emigrației române, acțiuni 
despre care se știe puțin, sau 
nimic. Din alt punct de vedere 
Rosetti se dezvăluie în toată 
complexitatea sa ; ca om, stă- 
pînit de căldura și sensibilita
tea celor mai alese sentimente 
de dragoste față de soția sa, 
ca patriot si revoluționar. A- 
cest splendid jurnal, scris cu 
grația totuși a unui scriitor, a- 
duce în discuție probleme deo
sebite privitoare la activitatea re
voluționară si literară a Măriei 
Rosetti, englezoaica ce și-a con
fundat viața cu lupta soțului și 
a poporului român.

Sînt rînduri vibrante ce vor 
stîrni interesul lectorului. Nu 
lipsesc noi opinii, în notele la 
acest capitol, referitoare la au
torii manuscrisului Cîntării Ro
mâniei aflat la Paris, în arhiva 
Michelet. (Vezi p. 335, nota 11). 
Paul Cornea crede că ar fi 
C. A. Rosetti și Armund Leoy.

ANTOANETA MACOVEI

BIBLIOTECA

UNUI UMANIST

Bibliotecile sînt un excelent 
mijloc de orientare asupra preo
cupărilor celui care le posedă. 
Ele sînt — la alt nivel — ter
mometrul vieții intelectuale a 
unei epoci. Lucrarea lui Corne- 
liu Dima—Drăgan deschide o fe
reastră prin care vedem viața 
intelectuală a societății româ
nești de la sfîrșitul veacului al 
XVII-lea și începutul celui de 
al XVlll-lea. In ea se reconsti
tuie cu comentarii bogate na
tura bibliotecii de la Mărgineni 
care a aparținut influentei fami
lii a Cantacuzinilor din vremea 
amintită. Cele 407 volume — 
cîte au fost identificate de d-sa 
ca aparținînd acestei biblioteci 
— scrise în grecește, latinește, 
în italiană, germană, franceză 
sînt minuțios descrise în aceas
tă lucrare. Ele formau deliciile 
vieții intelectuale a acestei fa
milii. Cărțile au fost grupate 
pe secții : 1. Istorie—Geografie.
2. Filosofie, 3. Jurisprudență. 4. 
Lingvistică—Literatură. 5 Știin
țe Naturale—Medicină. 6. Mate
matică—Astronomie—Tehnică. 7. 
Teologie. Secțiile 8 și 9 cuprind: 
periodice, enciclopedii, manuscr:- 
se și tipărituri de cărți vechi 
românești.

Studiul introductiv al autoru
lui lucrării face lumină «i asu
pra unor întrebări pe*  care Je-ar 
pune cititorul cărții în legătură 
cu istoricul bibliotecii.

Mărginenii era una din mo
șiile postelnicului Constantin 
Cantacuzino. Aici, s-a ridicat o 
curte boierească și s-a făcut 
din temelii mînăsHrea cu ace
lași nume, după anul 1C30. Om

►
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CONSTANTIN POPA DAL CORNEL CUBLEȘAN

ALT
LA ACROPOLE

JOC

Tăcut, cu mîinile mele de-acum
Ating, cu pioasă uimire,
La capăt din jumătate de drum. 
Nemuritoarea moștenire.

La pieptul de zid pieptul meu l-am culcat — 
îmbrățișare hărăzită de ei ...
Ce spre noi din iubire au înălțat
Vama cea dreaptă cerută de zei.

Cu fruntea de azi sărut piatra din trepte.
Iau liniștea din ele, mi-i cugetu-mpăcat
Ca echilibrul a două linii drepte
Sub frunte simt sandala tribunului plecat.

PL OAIA

O să vină odată o ploaie,
Cînd nori spintecați de-o fulgerare 
S-or dărui în sfinte șiroaie.
Să ne scape de setea cea mare ...

O să ne curețe de neștiință 
Primejdia cea mai întinsă, 
O să ne spele de neputință 
In minte și-n brațe cuprinsă.

Vom strînge apa în pumnii chirciți, 
De atîta lene uscați,
Și-o să ne ungem pe ochii cîrpiți 
De somn, de prostie mușcați.

Ne-om limpezi fruntea curată 
In aghiazma lăsată de condeie 
Ne-om zvînta inima vindecată 
La soarele scăpărat de idee.

MEDITA ȚIE

O porunca m-a împins
Si-am ,4âcut un pas
Si ihcâ un pas
Și-apoi alții, în mers întins

Devenind o vitala fuga
Farâ pași, fârâ drum
Ademenit de ceața și fum
Spre târîmul de rugă.

In țărmul pieptului meu
Drumuri de val s-au surpat
Morminte în spume de apâ-am sâpat
Sâ-nțeleg cine-s eu !

Cu genunchii înfipți în mare
O supun sâ-mi răspundă.
Și cu fiece unda
Mâ spâl de-ntrebare.

Instruit pentru vremea sa, po
stelnicul adusese la venirea ~ în 
Țara Românească multe cărți 

din Constantinopol, unele apar- 
ținînd bibliotecii împăraților bi
zantini.

Mai tîrziu moșia aceasta intră in 
stăpînirea învățatului stolnic Con
stantin Cantacuzino. După sta
bilirea la Mărgineni, i se tri
miteau — la cerere — de către 
cunoștințele făcute în vremea 
studiilor, cărțile de care avea 
nevoie. Unele îi erau aduse din 
diferite părți ale Europei cu o- 
cazia războaielor la care luau 
parte unii dintre cunoscuta săi. 
Fiii săi, oameni instr uiți, de 
asemenea au îmbogățit biblio
teca.

Comentînd numărul de vo
lume, prefațatorul cărții de față, 
istoricul Virgil Cândea, ne re
latează că ea onora un nume 
de cărturar vestit, care se pu
tea compara, pe plan european, 
cu nume de învățați ca Erasmus, 
Pico de la Mirandola, Georgius 
Sabinus.

După tragedia Cantacuzinilor 
din 1716, noul domn al Țării 
Românești, Nicolae Mavrocordat, 
a ridicat o parte din cărțile 
Cantacuzinilor — de la Mărgi
neni — și le-a înglobat în bi
blioteca sa de la mînăstirea Vă- 

re ști. Ele n-au rămas 
aici. Fiul său, Constantin 
vrocordat, asaltat de 
a înstrăinat multe <
Restul cărților s-a 
Mărgineni pînă în anul ____
eînd au fost ridicate pentru a 
îmbogăți biblioteca "...l
de la Sfintui Sava. Cu această 
ocazie, profesorul 
Gheorghe Ioanid,

însă 
Ma- 

j datornici, 
dintre ele. 
păstrat la

1839,

Colegiului

de elină 
bibliotecarul

Colegiului, a alcătuit catalogul 
căiților preluate de la Mărgi- 

El cuprindea 263 de titluri 
315 exemplare. Unele din 

cărțile intrate în biblioteca Ma- 
wwcoi daților au luat drumul 
'• ene-.. fiind cumpărate pentru 

- ‘ recile de aici; altele au 
Meerut în biblioteca mitropoliei

din București. Dubletele din 
biblioteca Colegiului de la Sfîn- 
tul Sava au fost cedate biblio
tecii Scolii Centrale din Craio
va, intrate cu vremea în fondul 
bibliotecii Liceului nr. 1 de azi, 
din acest oraș. In 1864, biblio
teca Colegiului Sfîntul Sava a 
fost transformată în Biblioteca 
Centrală a Statului, iar în 1901 
aceasta se transformă în Biblio
teca Academiei Române.

Avînd un număr mare de 
cărți, stolnicul s-a îngrijit de 
punerea în ordine a bibliotecii 
pe baze moderne. In acest scop 
el a fost ajutat de Nicolae de 
Porta, originar din Hios, fost 
secretar al ambasadorului Olan
dei la Constantinopole. Acesta 
organizase și biblioteca vestitei 
Academii grecești din București.

Lucrarea lui Corneliu Dima— 
Drăgan e foarte utilă pentru cu
noașterea culturii unor figuri 
proeminente din trecutul nostru, 
putînd fi completată cu comen
tarii referitoare la notele de pe 
filele cărților din această biblio
tecă.

Dar apreciind lucrarea lui 
Dima—Drăgan după ce conține 
ea, nu după ce am voi noi să 
trateze, socotim că materialul 
prezentat ne-a convins că în a- 
cele vremuri de mari frămîntări 
politice în țările noastre, s-au 
găsit totuși oameni care gîndeau 
la nivelul științei timpului, fiind 
luați în considerație ca atare. 
Și tot același material constituie 
un argument de necontestat în 
favoarea stolnicului ca autor al 
savantei lucrări care a rămas 
pînă azi Istoria Țării Româ
nești de la originile ei...

I. D. LĂUDAT

încă nu s-auzea pădu
rea, pădurea neagră, în
cremenită ca un altar dar 
așteptînd — tot ca și un 
altar — acel ceva ce s-ar 
numi duh.

Nu se trezise vreodată 
înaintea pădurii. Nici nu 
și-o închipuise tăcînd sau 
ostenită. Simți mirosul de 
ceapă, de țuică, plutind 
prin spațiul camerei, ie
șit o dată cu răsuflarea 
puternică, puțin agonică, 
dar sănătoasă a bărbatu
lui ce încă se lupta feri
cit cu somnul.

Dar toate astea le știa. 
Mai ales simțea că tre
buie să fie al naibii de 
fericit. Fiindcă se mai 
bucură o clipă voi s-a- 
doarmă.

Năvăli însă tot liniștea, 
dar o liniște pe care n-o 
mai cunoscuse și se spe
rie de apa ei înaltă, lim
pede. Apoi, cineva stri
gă în el: „Să-1 treci ! Să-1 
treci !- ...

Si dispăru. Rămase e- 
coul, rănindu-1. răscolin- 
du-1 mut. Așa că în cum
păna aceea de noapte și 
zori chiar așa cum o fac 
bărbații în cugetare, stă
tea neclintit în pat. spri- 
jinindu-si tîmp?a de po
dul palmei, privind fix, 
parcă hipnotizat, pădurea.

Si-atunci se porniră că
ruțele și carele, uscate, 
parcă alcătuite din oase, 
să macine imnul uscat, 
ciudat, dar foarte viu, pe 
care nu-1 mai simțise în 
sînge: imnul zorilor. Cînd- 
va, poate mai tîrziu, avea 
să-și dea seama de gra
ba aceea a carelor și că
ruțelor care, neavînd nici 
motor nici curent, se 
vreau, înaintea a tot ce 
mișcă, ajunse la locul 
știut.

Totul ora un fel de cu
tremurare agonică, a cea
sului de cumpănă, care-1 
trase lîngă ferestre și-1 
făcu să creadă și să sim
tă cutremurat cum cădeau 
stelele, printre căruțe și 
care, în căruțe și care, 
printre spițe, osii, cioc- 
nindu-se, o cădere usca
tă, dar vie, ce devenea 
prin strivire scîncet iar a- 
cesta amplificat în aerul 
ud. otrăvit de fîn — ulti
mul fîn ce-1 aduc oame
nii. primăvara din căpi
țele de pe cîmp. în po
duri si suri, fînul în care 
se născuse toamna și-n 
care căzuse halucinînd iar
na — luînd proporții de 
imn.

N-o văzu însă pe Ea. 
înaintea unui jug. acope
rită. dar nu ascunsă, de 
aburii calzi ai boturilor, 
pocnind dintr-un bici — 
semănînd cu biciul ce-1 
împletise și-1 tîrîse un 
timp, el, prin praf și iar
bă și aer, ce-1 învîrtise 
pocnindu-1 să sperie băr
bații de-adevăratelea — 
nu-i văzu nici măcar ur
mele fiindcă ultimile ur
me ce-ar mai fi ars prin 
țărînă se uscaseră-n iarba 
ultimelor căpițe ce se pro
filau — pe cerul sînge- 
rînd galben — ca niște 
caravane aeriene ce și 
primăvara și vara și toam
na, de aproape două mii 
de ani încoace ne vor
besc de silință, perseve
rență, de o neatîmare de 
legile mișcării.

Și căruțele lunecară una 
după alta și carele du- 
cînd cu ele întunecimea. 
Vru să zboare și el prin 
ferestre sau de-a dreptul 
prin pereți, dar strigătul 
acela vibră din nou în. 
străfundul ființei și-atunci 
speriat se opri cu ari
pile, atîmînd, bolnave, 
mai ales cînd îl trezi tro
potul cizmelor grele ale 
bărbatului și glasul dur 
dar plăcut :

— Hă ! Te-ai sculat 
s-auzi cucoșii cum cra
pă noaptea î ?

Liniștea și sunetele ca
re-1 chemaseră se stinse
ră. In aer, izbucniră, în 
spirale, pocnete de cami
oane și tractoare abia 
pornite, care schimbară 
încremenirea în iureș. Și 
el își aminti de ti actor 
căci, fără să-i răspundă 
bărbatului ce se îmbrăca, 
alergă să-1 pornească cu 
gîndul acolo.

Și se cuibări pe genunchii 
groși, calzi, și-și răzimă 
spatele de pieptul tatălui 
său trăgînd în plămîni 
mirosul de benzină. II

*

— O să trec podul cu
tine ! ,

— O să rămîi dincoace
de pod.

trase mai cu sete decît 
o făcuse vreodată. în 
timp ce roțile îi legănau 
și scuturau, din cauza 
drumului de munte, dar îi 
legau mai strîns unul de 
altul ca și cum n-ar fi 
fost doi ci unul, un trup, 
o dorință, ce, atingînd 
volanul sau frînele sau 
vreo mașinărie, respirau 
deodată, trăiau deodată.

— Podul. Uite podul !
Și tractorul, un tractor 

roșu parcă atunci ieșit din 
zori se poticni in pietre 
și se opri scurt, atît timp 
cît el sări jos. N-apucă 
nici să-1 roage nici ni
mic, atît doar, mai zări 
mina uriașă fluturând ca 
o flacără, după pod. Și 
Ea stătuse tot timpul în
tre ei răsuflînd greu, spe
riată ce îndrăzneala cu 
care băiatul apucase vo
lanul și frinele si tot ce 
era piesă și zgomot și mi
ros de mașină.

n
— Tu să fii ciobanuL 

Noi oile. Veniseră și co
piii — cu care rămăsese 
dimineți aproape de pod, 
lingă rîu — tirînd cu ei 
arcuri și roți de lemn și 
cercuri fiindcă soarele 
sărise peste munți, peste 
tot ce l-ar fi putut ține 
ascuns.

Mai ziseră și ei și Ea. 
rîzînd mai mult decît o 
făcuseră altă dată :

— Tu să fii ciobanul !
Dar el privea neclintit, 

undeva, ănspre pădurile 
de brazi, dincolo de rîu.

— Tu să ne fii ciobanul! 
Și-n clipa aceea — ră- 

sucindu-se prin aerul cald, 
uscat, vibrînd sec, veni 
strigătul bunicii :

— Să nu se-nece !
Curgînd pe drum, ai zi

ce turme de anotimpuri, 
în rochii negre și pestri
țe stîrnind praful, și ve
cine și nevecine din ace
eași uliță, se apropiară de 
pod.

— Să nu se-nece !
Și bătrînele. mai ales 

bătrînele Care mai voiau 
să fie al lor, întreg, ne
schimbat, puțin năting — 
se agitau pe pod, încoace 
și încolo, proiectate ca și 
cum niște călugărițe s-ar 
fi cățărat pe zidurile u- 
nei mănăstiri, voind să 
păzească fecioria vreunei 
fete. Dar ele degeaba fă
ceau zid, degeaoa încer
cau să oprească timpul in 
cor, răgușite, strigind sau 
mimînd strigătul de-aco- 
lo de pe pod.

Privind continuu, ne
mișcat, își chemă buni
cul.

Și bunicul, curat, drept, 
solitar, apăru, prin soa
rele dimineții, txăgindu-ș*.  
piciorul de lemn ca și 
cum de picior ar fi de
pins — dacă se despărțeau 
ori nu — felul in care 
s-ar li despărțit — fiind 
că acolo, in lemnul lus
truit. prea uscat, zăceau 
seri trecute și aite cupe, 
ce nu pot muri — de la 
el venea tot.

Venea tot spațiul și o- 
mul și locul și intimplă- 
nle. care n-aveau voie să 
moară, pnn care xasase 
urme și-nainte oe-a fi pi
cior de lemn și după — 
numai pnvindu-1 bine, în- 
tr-atît incit să pară și viu 
și cu grai.

De aceea bunicul îl tră
gea cu demnitate ciocmn- 
du-1 și făcindu-1 să sune 
de cîte-o piatră uneori.

Bumcui se opri, tacind. 
Tăcură toți.

Și deodată încrețind ae
rul, apa, cuprinzindu-i pe 
toți, venind așa ca un 
vint de pe alte hotare 
se-auzi un vuiet rostogo
lit, dinspre munți, din
spre biazi. își smulse hai
nele și le aruncă pe mal 
una cite una.

Vuietul se aesluși mai pu
ternic. se amestecă cu cel 
al tractoarelor. vocile 
aspre ale tăietorilor um
plu dimineața.

Și se-aruncă.
— Se-neacăăă ! Dar n-o 

auzi pe maică-sa.
Tăind apa iute cu bra

țele, cu picioarele, n-avea 
cum s-a vadă, prinsă în 
malul de unde plecase, 
prinsă în lut și pietre și 
ierburi și-n ochii celor ră
mași ca o grădină de 
flori — așteptîndu-1. Ea, 
copilăria ...

_  j i j
Și fiindcă ajunse, abia 

suflînd, dincolo, fără să 
se plîngă însă, fără s-o 
arate, pășind rar, îndesat, 
oa și taică-său. se temu
ră și se bucurară cu toții, 
privindu-1 cum urca prin
tre brazi, chemat de naș
terea acelui vuiet, care-1 
chemase ca pe un bărbat 
pe malul cu brazi.

INTERVIU CU
FLORIN MUGUR

vedere. Singure recenziile, ade
sea prea amabile, sînt scrise cu 
conștiinciozitate monotonă. In ce 
privește preocupările legate de 
fenomenul literar din trecut se 
remarcă îndeosebi fina intuiție 
a personalității lui Alecu Russo 
semnată de Paul Cornea, ca și 
încercarea lui Ion Pascadi de a 
schița coordonatele gîndirii lui 
Mihai Ralea.

— Ce reprezintă pentru activi
tatea dumneavoastră poetică scri
itorii clasici ?

— Unica posibilitate de a în
țelege și de a domina o clipă 
propria mea nedefinire. Autorii 
de ultimă oră, excelenții, nobilii 
autori de ultimă oră nu îmi ofe
ră decît indicații: unde anume, 
în paginile lui Shakespeare sau 
ale lui Dostoievski, mă pot găsi 
și recunoaște. II citesc pe Butor 
pentru a merge direct la capito
lul din „Frații Karamazov*  în 
care se vorbește despre posibi
litățile mele de a supraviețui 
scriind poezie.

— Definiți poezia ...
— Nu sînt în stare. Pentru mi

ne, poezia înseamnă însă efor
tul disperat de a determina un 
adevăr îndărătnic și afon să 
scoată sunete melodioase. Poe
zia : grăunțele pe care le lasă 
să cadă in urma sa personajul 
mitic, pentru ca oamenii să știe 
încotro s-a îndreptat. Pot fi și 
boabe de grâu, dar eu am ales 
cenușa.

— Dacă ar fi să alegeți citeva 
nume de poeți tineri, la care 
v-ați opri ?

— Ni chita Stănescu, un poet 
de talie europeană. Ion Alexan
dru, autorul cărții „Infernul dis
cutabil-, cel mai bun volum ro
mânesc de poezii din ultimul 
deceniu. Dintre poeții unei alte 
generații. Ion Horea și Gheorghe 
Tomozei.

— Existd un lirism al inteli
genței sau o inteligență a liris
mului ?

— Cunosc poeți și (cunosc) au
tori sensibili de versuri. Cei din 
urmă dau uneori impresia falsa 
de a fi teribil de inteligenți. 
Dar poezii scriu ceilalți.

— Cine v-a înțeles exact poe
zia, specificul ei ?

— Dintre critici. Valeriu Cris- 
tea, într-un articol, cu destule 
observații severe, despre volumul 
meu „Mituri**.

— Dintre criticii tineri cine a 
ajuns la o personalitate dis
tinctă ?

— Intre cei care nu au pu
blicat încă volume, M. Unghea- 
nu, Valeriu Cristea, C. Stănes
cu, Zaharia Sângeorzan (în as
censiune) Dana Dumitriu, Nico- 
l’ae Baltag, L. Ulici, Magdalena 
Popescu, M. N. Rusu, nu numai 
pentru vocația lor certă, ci și 
pentru că au posibilitatea de a 
scrie cronică literară. Nu poa
te exista carieră de poet, dar 
criticul e necesar să fie un ar
tist de carieră : egal, consecvent, 
exact. Zece poezii bune sînt 
deajuns pentru a recomanda un 
poet ; criticul trebuie să fie 
autorul unei opere întinse. Și 
încă ceva : e bine să-și ooatA 
exprima părerile neinfluențat de 
nimeni.

— Preferințe literare ?
Nu știu dacă am înțeles în- 

trebarea... Am recitit în ultima 
lună două cărți strălucite : 
„Fragmente despre cuvinte*  de 
Toma Pavel și „Versuri*  de 
Mircea Ivănescu. Dintre volume
le recent apărute mi-au plăcut 
mult „Dulce Brigitte**  de Maria- 
Luiza Cristescu și poemul lui Ni
colae Ioana „Moartea lui So- 
crate". Două talente puternice.

— Proiecte ?
— Lucrez la un volum de ver

suri intitulat „Viața penibilă**  si 
la o carte de interviuri cu scrii-

Din beletristica propriu-zisă se 
distanțează compozițiile de o vir
tuozitate rară ale lui Virgil 
Gheorghiu. Proza însă, exceptînd 
cîteva pasaje, este și de data a- 
ceasta cuminte și obosită.

CINE A FOST FLORICICA 
LUI HOGAȘ?>

REP.

VIATA
MÂNEASCĂ"
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Deschisă de elegantul său caiet 
de poezie (evident, selecția tra
ducerilor din lirica străină este 
sensibil superioară celei care a 
operat în secțiunea primă, parcă 
după principiul că „nimic nu-i 
mai sclipitor decît un vers 
plat**),  Viața Românească nr. 4 
apare preocupată de lăudabile 
eforturi de înnoire, mai ales în 
sectorul criticii literare. Ovid. S. 
Crohmălniceanu disociază cu fi
nețe profiluri lirice, George Tim- 
cu protestează împotriva volu
melor de debut lipsite de co
loana vertebrală, (din păcate ex
presia critică suferă pe alocuri 
de platitudine, alături de co
mentarii avizate făcîndu-și loc 
formulări de primă evidență : 
„Să se scrie, să fie mulți poeți, 
numai să fie buni**),  rubrica Pe 
marginea cărților cuprinde pre
zentări judicioase, în timp ce 
„reversul**  lui Florin Mugur, 
Raiul pe pămînt? trezește apro
bare prin morala punctului de

Cititorul care a parcurs lucra
rea Sidoniei C. Hogaș „Tataia* *)  
a luat cunoștință de faptul că 
Hogaș aflat în vara anului 1916 
la București împreună cu au
toarea lucrării citate, într-un 
moment de depresiune sufleteas
că i-a făcut Sidoniei o emoțio
nantă destăinuire:

„Caragiale voia să-mi traducă 
„Amintirile**  în englezește. Spu
nea că furtuna e una din cele 
mai bune descrieri ce a cetit șl 
că numai una singură în litera
tura engleză, i-o cunoaște de ri
vală.

După un răstimp: „Tu cunoști 
numele adevărat al Floricăi ? * “

Faptul în aparentă contrastea
ză cu comportamentul scriito
rului din ultimii ani ai vieții, 
cînd Hogaș devenise mai greu 
abordabil, taciturn. Sidonia Ho
gaș a aflat numele eroinei re
marcabilei povestiri Floricica ’), 
dar nu l-a făcut cunoscut pu
blicului mai bine de cincizeci 
de ani.

De curînd. cu ocazia organi
zării Muzeului memorial „Ca- 
listrat Hogaș" din Piatra Neamț, 
am cerut sprijinul fiicei scriito
rului, singura în măsură să ne 
ajute la recrearea atmosferei din 
casa scriitorului. Depănînd amin
tiri despre Hogaș și despre alții, 
Sidonia Hogaș, astăzi în vîrstă 
de peste optzeci și cinci de ani, 
cu un sentiment de adîncă pio
șenie față de memoria tatălui, a 
scos dintr-un teanc de fotografii 
vechi de familie chipul Florici- 
căi.

Astfel, am putut afla cine a 
fost domnișoara A. C. care a 
transcris pe primele pagini ale 
albumului de versuri ce a apar
ținut lui Hogaș, poeziile publi
cate de acesta în ziarele și re
vistele din Piatra și cui i-a în
chinat Hogaș două strofe înso
țite de dedicația : „Domnișoarei 
A. C. din Piatra (șters) care au 
scris versurile de pînă aici, și-mi 
fac o plăcere de a aminti că la 
cele mai multe le-am pus arii, 
pe care le cîntă cu o voce și-o 
simțire rar de întîlnit** ...

Floricica se numea de fapt 
AGLAIA CONTA și era fiică a 
protopopului Conta, văr al filo
zofului Vasile Conta. O con
fruntare cu opera nu face alt
ceva decît să confirme veridi
citatea afirmațiilor anterioare. 
Există o singură neconcordanță : 
aceea a prenumelui prietenului 
său, soțul Floricicăi, Ștefan în 
lucrare, Vasile în realitate. A- 
ceastă inadvertență trebuie pusă 
însă pe seama discreției lui Ho
gaș mai ales că la data apari
ției lucrării toți eroii erau în 
viață.

VALENTIN CIUCĂ

1. „Tataia**,  Piatra Neamț, 1940.
2. Ibidem, pag. 85.
3. Apărută în Viața româneas

că, an. II, nr. 2, 1907.



fragmentarium

AL. DIMA:
PRINCIPII DE 
LIT ERATURĂ 
COMPARATĂ

Hotărît, ne aflăm intr-un mo
ment de ecloziune, pe plan 
național și european, a cerce
tărilor de literatură comparată. 
Disciplină fără tradiție veche, 
delimitîndu-și mai ferm obiec
tul abia după 1900, literatura 
comparată a înregistrat, grație 
unor savanți de mărimea lui 
Paul Hazard, F. Boldensperger, 
Paul van Tieghem, M. Batail- 
lon, A. M. Rousseau, CI. Pi- 
chois, un prestigiu progresiv, 
fapt ce îndreptățea pe Rene 
Etiemble, în 1948, să vorbească 
de Reînnoirea literaturii com
parate. Schimburile de idei, 
bazate pe experiențe din nu
meroase țări, devin un ferment 
de emulație. La catedrele uni
versitare, în paginile publica
țiilor de specialitate, la întîlni- 
rile internaționale, punctele de 
vedere se confruntă în mod 
util, accelerind nu numai ex
tinderea și aprofundarea inves
tigațiilor, dar și dezbaterile me
todologice. Ținînd seama de 
necesitatea sintezelor ample, 
pentru a degaja trăsăturile Q- 
sențiale, specifice unei epoci, 
studiile de literatură compara
tă nu se mai pot limita astăzi 
la perspective bilaterale, de la 

o țară la alta, deși asemenea 
preocupări nu sînt deloc ne
glijabile. Intre un eseu onora
bil, ca L'Esprit de la litterature 
moderne al lui Andre Berge, 
din 1930, limitat la literatura 
franceză, și tendința de cuprin
dere a fenomenului pe plan 
mondial, evidentă în lucrările 
de acum cîțiva ani ale lui 
R. M. Alberes (Histoire du 
roman moderne, Metamorphoses 
du roman), diferențele sînt sensi
bile. Comparatismul în istoria 
literară tinde astăzi la un ne
cesar salt: de la acumularea 
de fapte (izvoare, teme, moti
ve) pînă la relevarea coordo
natelor și structurilor ce defi
nesc grupuri de literaturi, sub
liniind liniile de interferență, 
direcțiile fundamentale, contu- 
rînd, cu un cuvînt, fizionomia 
epocilor prin intermediul ope
relor literare în care acestea 
se proiectează. întreprindere 
dificilă, dacă nu prezumțioasă, 
în care scop specialistul își a- 
liază cuceririle filozofiei și so
ciologiei, recurge frecvent la 
istorie, etnografie, folclor, etică 
si celelalte, din a căror coro
borare rezultă dinamica, psiho
logia și spiritul tendințelor li
terare.

După sporadice contribuții 
mai vechi (B. P. Hasdeu, N. 
lorga, Pompiliu Eliade, Charles 
Drouhet, Al. Marcu, E. Dvoi- 
cenco) învățatul Tudor Vianu a 
imprimat studiilor comparatiste 
din România trăsătura spiritu
lui său comprehensiv, cu largi 
deschideri spre universal. Co
laboratorii recentului volum de 
Studii de literatură comparată 
(1969) sînt în majoritate elevii 
lui Tudor Vianu, în frunte cu 
prof. Al. Dima, care continuă 
metodic efortul de clarificare și 
fundamentare, preocupat de 
relațiile interdisciplinare, rigu
ros și precis în definirea ter
menilor, lucrînd constant pen
tru consolidarea bazei de ple
care. Studiului de acum trei 
ani, Conceptul de literatură u- 
niversală, Âl. Dima îi adaugă 
acum un altul, Principii de li
teratură comparată, în aceeași 
optică sistematizatoare, de e- 
levată ținută științifică. Noul 
volum s-ar putea intitula, deo
potrivă de adecvat, Introducere 
în literatura comoarată, auto
rul sintetizînd, sobru și limpe
de, problemele, ideile și obiec
tivele disciplinei. Este prima lu
crare de acest gen în limba 
română, în care se pune or
dine în multitudinea de ten
dințe, pregătindu-se apoi te
renul pentru viitoare construc
ții. Cum știința începe cu cla
rificarea noțiunilor, cartea are 
meritul lucrărilor de pionierat, 
conținîn'd capitole de aspect 
istoric-descriptiv (Mișcarea com
paratistă mondială, Literatura 

comparată în România) și ca
pitole destinate să reliefeze 
concepția, metoda și obiecti
vele : Termenul și obiectul, 
Forma sau modalitățile rapor
turilor internaționale. Pe cea 
de a treia dimensiune, a vii
torului, volumul include puncte 
de vedere despre o posibilă 
istorie a literaturilor europene, 
considerații privind utilitatea te
oretică și practică a literaturii 
comparate sau despre obiecti
vele comparatismului român.

Remarcînd în studiile româ
nești referitoare la epoca veche 
și începutul literaturii moderne 
confuzia între estetic și cultu
ral, Al. Dima constată că „li
teratura comparată a devenit 
la noi un fel de «cultură com

parată», filozofie sau politică 
comparată". Deși răspîndită în 
numeroase țări, formularea de 
literatură comparată corespun
de mai puțin obiectului, față 
de „vergleichende Literatur 
wissenschaft" sau „vergleichen
de Literaturgeschichte". Formu
larea germană „exprimă mai 
adecvat actul comparației în 
raport cu pasivul francez, care 
sună într-adevăr impropriu", 
dar înlocuirea formei consa
crate este cu neputință, din 
pricina circulației largi. Intr-o 
judicioasă caracterizare a ra
porturilor dintre literatura uni
versală și cea comparată gă
sim această delimitare, pe 
care o reproducem întocmai 
pentru claritatea ei : „Pentru 
literatura universală, valoarea 
specifică a unei literaturi alcă
tuiește una din bazele univer
salității și e privită ca atare. 
Pentru literatura comparată, o- 
riginalitatea unei literaturi de
vine scopul însuși al compa
ratismului, care o demonstrează 
pe calea raporturilor recipro
ce. Spre deosebire de litera
tura universală, care se apleacă 
de preferință asupra aspecte
lor ce leagă literaturile între 
ele, literatura comparată e o- 
bligată să se ocupe totdeau
na și de răsfrîngerile particu
lare ale fenomenelor univer
sale". In mod practic, Al. Dima 
depășește vechea arie, care re
ducea literatura comparată la 
studiul relațiilor, al influențe
lor și izvoarelor, dînd o legitimă 
atenție „paralelismelor literare", 
cărora le adaugă, foarte in
sistent, studiul specificului na
țional, interpretarea caractere
lor diferenițale ale fiecărei li
teraturi.

însăși noțiunea de relații 
devine insuficientă, deoarece 
studiul relațiilor externe (re
dus la influențe, izvoare), nu 
abordează decît o parte a pro
blemei fundamentale. Se pro
pune, de aceea, înlocuirea ter
menului de relații (în sensul de 
contacte directe) cu unul mai 
apt să cuprindă în totalitatea 
lor aspectele literaturii compa
rate, „și anume cu cel mai 
larg, de raporturi între diferi
tele literaturi, fiindcă înlăuntrul 
acestuia pot pătrunde și feno
menele de paralelisme, cît și 

cele independente". Detașîn- 
du-se de Paul van Tieghem, de 
Pichois și Rousseau, compa
ratistul român crede că lite
ratura comparată trebuie să 
studieze raporturile dintre di
ferite literaturi în mod com
plex, fără a extinde însă cer
cetarea, cum au preconizat alții, 
spre „toate formele culturii". 
Istoria ideilor și istoria arte
lor nu se pot substitui feno
menului literar, care are spe
cificul său. Raporturile de la 
factorul emițător la cel recep
tor se cer studiate cu maximă 
atenție pentru a deosebi influ
ențele de afinități sau de para
lelisme. Exagerarea influențelor, 
tendință obișnuită în cercetă
rile mai vechi, demonstrează 
ignorarea complexului de fac
tori sociali determinant. Pentru 
a evita erori de acest gen, 
fenomenele literare trebuie co
relate cu „condițiile sociale ge
nerale în care ele se înca
drează”.

Plastice referințe la literatu
rile de pretutindeni alternează 
cu observații despre literatura 
română; de menționat analiza 
termenului de influență, în le
gătură cu literaturile mai tine
re, subliniindu-se — în cazul 
literaturii române din secolul 
trecut — rolul activ al facto
rului receptor. Lucian Blaga 
vorbea de „influențe modela
toare și catalizatoare", dar 
teoria din Spațiul mioritic pă
cătuiește prin generalizare. In 
realitate, remarcă Al. Dima, 
„nu întreg stilul francez e mo
delator și nici cel german, fără 
excepție, creator". Disocierile 
în spirit comparat, relative la 
romantismul românesc (pp. 203— 
206) învederează convingător 
rezultatele excelentei aplicări la 
obiect.

Cu asemenea armătură soli
dă, sprijinindu-se pe o infor
mație amplă, studiul Principii 
de literatură comparată con
stituie pentru cercetătorii lite
rari, pentru oamenii de cul
tură în general, un foarte util 
instrument de inițiere. Argu
mentele logice, într-un stil de 
o claritate exemplară, capătă 
uneori vibrație literară.

Const. Ciopraga

CORESPONDENTĂ 
LITERARĂ

Valeria Maria Tudor—Galați : 
Retorismul care inundă poe
ziile dv. patriotice, mărginite 
ca procedee artistice, duce la 
un rezultat contrar celui scon
tat, 'adică la lipsa de re
zonantă. Structurii dv. îi 
convine mai degrabă versul 
eliberat de rimă, aceasta o- 
bligîndu-vă să faceți deza
corduri și frazări chinuite. 
I. T. Corbanu : Deocamdată 
sînteți dominat de tentații 
mimetice, ecouri ale unor ex
periențe 'artistice dintre cele 
mai felurite. Pozitiv se re
simte contactul cu poezia lui - 
Lucian Blaga în Veșnicie. 
Mureșan C. Maxut : ,.Aș dori 
să știu limanul / De-unde 
vin șl unde plec, / Unda, 
struna-i monocordă / Și-unde 
versul sună sec...“ Cu regret 
pentru bunele sentimente, 
dar peste tot.
Petru Diac — Iași: Lacrimile 
dv., netransfigurate artistic, 
nu ne impresionează. Tran
scriem, ca să vă facem plă
cere, respectîndu-vă ortogra
fia, ciudat de diferită față 
de normele limbii române : 
„Iubita-i cu altul dansează.
El stă $1-1 privește. / Și 
minte-ai gata să-și piarză. 
Susninînd nebunește".
Eisil Airat — București; Vă 
luptați din greu cu versul, 
cu materia limbii, cu expre
sia însă, din păcate, rămî- 
neti învins.

Danilescu D. Cornelius — 
Hirlău : Nu ne putem pro
nunța asupra înclinațiilor dv. 
literare după lectura unftV< J 
singure poezii prost dactilo
grafiate. Deocamdată nici un 
prilej să vă deceuraiăm. 
Ioan Covaciu - Sighetul Mar- 
mației : Versurile trimise, 
presărate supărător cu nenu- 
mărațl care șl ce nu depă
șesc nivelul unui versifica
tor de album.
C. Brîndușoiu — Reșița : 
N-am descoperit în textele 
noi vreo evoluție. „Proza" 
este o alegorie simplistă, iar 
„suprarealismele" din versuri 
sînt lamentabile. Aceeași in
coerentă, aceeași beție de 
cuvinte, aceeași artificialitate 
a imaginii. Și la urma ur
mei de ce v-ar frămînta o 
asemenea problemă: Cînd
beau apă șl 1 sîngele mă 
numește viață — / de ce iri- 
șii picură l'acrimi? / De ce 
nu p’înge doar un ochi ?
Ion C. Bobu — Iași : „Ci eu 
ca tatăl si bunicul meu / 
ud în grădină roșii și ar
dei". Continuați.

IOANA COSMIN

P
oezia lui Mihai Codrear.u e a unui romantic, a 
unui parnasian. Toate aceste deiinui și încă altele 
care s-ar putea repede da, nu umbresc cu nimic 
personalitatea artistică a creatorului sonetului ro
mânesc. Aproape că nu există în literatura noastră 

o mai mare conștiință, o mai mare inteligentă artistică 
ca a lui Mihai Codreanu. Pentru poetul .Statuilor*  actul 
poetic a tost un ritual, o superioară asceză spre armonie, 
limpezime clasică. Atins cu o creangă de măsim uscată, 
versul cîntă și trezește Îndelungi ecouri. Dar să nu se 
creadă că această conștiință, acest imens miraj sare for
mele perfecte, cu reilexe de cristaluri și vitralii, a reiuzat 
sentimentul, cascadele de viată, fluxul unor trăiri nemij
locite. Sub învelișul sever, auster, aproape de gheată, as- 
c.ultind într-o deplină liniște interioară și r.etulburat de 
formele ce par s-ascundă totul, se aude deslușit freamătul 
viefii. Dacă am da o definiție critică, o metaforă, ea ar fi 
aceasta: sonetele lui Miliai Codreanu sini oglinz, de Ve
neția lucrate la roi de un autentic spirit latin. Profunzi
mea formei nu depărtează, nu exclude fondul sensibil : 
„Lirismul meu e stăpinit și rece: / Nici un suris măcar 
nu vă cerșește... / Ș-adeseori în drum de vă-nliineste, / 
Nepăsător pe-alătuiea vă trece. II Dar tot ce-n mine- 
atuncea se petrece, / Pe voi, frumoaso, vă sărbătorește; / 
Iar dacă ochiul meu nu vă privește, / E că se teme-n țos 
să nu se plece. // Lirismul meu pe suflet stă să-mi cadă/ 
Cu sclipiri sălbatice de spadă, / Prezenta voastră cînd îl 
fascinează... // Iar de-ațf trecut... cu fruntea abătută, / 
Intr-un sonet umil îngenunchează / Și-n urma voastră, 
doamnă, v-c. sărută..." (Poem liric). Mihai Codreanu e un 
liric, un spirit excesiv de contemplativ, un mlcfer-ual 
care se refuză oricărei efuziuni necontrolate. Este un feno
men curios, cumva inexplicabil, că eminescianismul nu l-a 
influențat ca pe Vfahuță. Există, nici vorbă, unde aproape 
identificabile în poezia sa care vin din opera lui Eminescu 
și Baudelaire, dar ele se pierd, sînt așa de ingenios asi
milate incit numai cine le caută cu meticulozitate le gă
sește. Note eminesciene: „Și-mi pare cum că viata-mi mai 
multor veșnicii / Le-a străbătut c-o trudă anevoioasă dru
mul*  sau „Credeam pe-atunci în visuri și-n iubire; / Dai 
nicioaată n-o să mai reînvie / Trecutul mort cu scumpa-i 
amăgire*.  (Niciodată). Alte influente sînt din Alecsandri, 
Coșbuc, Gog a.

Noutatea sonetului lui Mihai Codreanu vine dintr-o dis
poziție spre esență. E un clasic care nu concepe decit să 
elaboreze intr-un stil in care straturile să fie liniștite, fără 
erupții vulcanice. De unde și aspectul filozofic al poeziei, 
maximele elaborate. Chiar concepția sa despre artă este 
a unui clasic: „Arta o dă numai sentimentul trecut prin 
rațiune. Cînd sentimentul și rațiunea s-au solicitat și cînd 
din această solicitare a urmat o atingere, în scinteea aceea 
s-a născut o clipă de artă.. Lirismul Dur °ste insuficient. 
Trebuie ca rațiunea să intervie, să-și supuie sentimentul, 
și atunci abia va fi adevărată artă...“ (Amintirile unui vechi 
profesor). De fapt, Mihai Codreanu își explică aici chiar 
poezia sa: sentimentul trecut prin rațiune, purificat de tot 
ceea ce este frivol și neautentic trebuie introdus în sonet. 
Nici o stridentă, nici un torent să nu izbucnească în vers. 
Totul trebuie adus la formele pure, netulburate de curenli: 
„Taci, nu striga, Revolta mea. Pe liră / Nu vreau stridenta 
gemetelor tale. / Iți strînge-n frîu nemărginita jale, / Răb-

MIHAI CODREANU: „SCRIERI”
dînd arsura ei ca o martiră. / / Din orice frămintări te 
zguduiră, / Să-fi împletești covoare de petale / Și să ie 
așterni pe-ntunecata cale / Pe care Parcele ți-o hărăzi
ră. / / Piccum David din ropot de suspine / Și-a iăurit 
cîntările senine / Tu fă din piinsul tău literatură... / / 
Tu pune peste rana ta adincă / Olimpica sonetului mă
sură, — / Și de mai poți zimbi... zimbește încă". Piei 
zindu-și vederea, înșeiindu-1 lumina încă de la vîrsta ti
nereții, poetul se închide în sine, devine taciturn, hit 
unica preocupare e dialogul cu propria sa conștiință, sen
sibilitate, cu lumea cunoscută odată. Profunda dramă nu 
l-a dus la o decepție totală, nu l-a determinat să renunțe 
la poezie. Dialogul de care spuneam e, sintetic vorbind, un 
poem tragic al existenței: „Pătrund mai bine acum reali
tatea / Și cîntăresc mai bine vanitatea, / Căci astăzi nu 
mă mai inșalâ Visul, / / Ș-apoi... cunosc și-ntunecimi se
nine : I Cînd Milton, orb, își scrise Paradisul, / Vedea prin 
întuneric toarte bine". (Mîngîierile unui orb). Pentru Mi-

hai Codreanu sonetul „E piatra lui Sisii, din vîrf de mun
te / Rostogolită veșnic spre declin*.  Poetul e in esență 
un „chinuit de visul (său) de artă (Cîntecul deșertăciunii!. 
EI ridică uneori abstracțiunea pină la emoție, lealul obiș
nuit pînă la stadiul de frumos. Toate aceste acte sînt fă
cute dinlr-o necesitate absolută de a se apropia de artă, 
de fascinația ei: „Ca pătimaș culegător de vise, / Am 
cultivat abstractul în sonet, / Fiindu-mi silă de banal con
cret I Ce zilnic păsurile-mi otrăvise. / / Și-așa în templul 
meu cu porțile închise / Frumosului i-am închinat discret / 
Și-niiorarea caldă de poet, / Și arta rece care o slăpi- 
nise, j Cu mintec. sufletul mi l-am oprit / Cum se călește 
fierul înroșit / Spre-a-i oțeli ilexibila substanță, / / Nu
mai așa am izbutit să-nfrîng / Vulgara lacrime! exube
ranță, / Cînd suferinla mă făcea să pling.*

Puțin sau aproape necunoscut este poetul ca publicist, 
ca teoretician literar. Este ușor de urmărit concepția sa 
despre poezie, deși uneori principiile estetice vin in con
tradicție cu propria sa operă. El cunoaște și comentează 
ideile despre poezie ale lui Titu Maiorescu, Duiliu Zam- 
firescu, dar nu renunță îatr-o analiză pe text la ideile 
sale: „toate facultățile, fie simțirea, fie cugetarea, fie vo
ința chiar, pot deveni elemente poetice, îndată ce sînt 
puse in mișcare de o energie caracteristică ce constituie 
baza oricărei poezii. Această energie specifică, constitu
tivă a poeziei, este „Avînlul”. La întrebarea „Cum trebuie 
înțeleasă poezia și ce este ea ?“ Mihai Codreanu expune 
sintetic teoriile lui T. Maiorescu și D. Zamfirescu Iăsîn- 

du-și plăcerea să revină alteîndva, dar respinge pe autorul 
Vieții la țară care „intră în arenă filiiind cu răceală 
stindardul incolor al frumosului etern, al frumosului pentru 
frumos in sine și cu totul dezbrăcat de cel omenesc. Un 
soi de Oscar Wilde, d. Zamiirescu..(In jurul unei chestii 
literare). Dintre alorisme reținem doar citeva; „Versul este 
necesar poeziei pentru că versul este muzică și pentru că 
muzica vibrează in poezie, întocmai după cum poezia vi
brează în muzică*,  „Nu există fond iară formă: căci ade
văratul fond presupune o formă aleasă care să-l și în
capă și să fie adecvată mediului său", „Muzica este poezia 
sufletului și sufletul poeziei".

Poetul Mihai Codreanu nu poate fi imaginat decît in 
armură de cavaler medieval cu zale strălucitoare, cu 
coif și platoșă, închis în sine, izolat in singurătatea sa 
absolută, dialogînd doar cu sonetul: „Prieten, tu?. .. Cum 
poți să-mi fii, Sonet, / Cind nopți întregi tu somnul mi-ai 
furat / Și ani întregi cu tine m-am luptat, / Ca să-ți stră
pung metalicul corset... // Sub vraja ta, avîntul de poet/ 
Cu ce cruzime mi l-am torturat, ca să-l filtrez senin și 
cumpătat / Și să-l închid in templul tău de ascet. // Ca 
la banchetul marei poezii / Să-ți dai tributul tău de ar
monii, / Frumosului tu sclav m-ai dăruit. // ...Și-așa me 
reu cu suilet pătimaș, / Te-nlîmpinam cu gindul oțelil, / 
Ca să te-nirunt, provocator trufaș-,." (Către sonet).

Trebuie neapărat să spun că ediția de Scrieri (I, 438 
pag.; II, 566 pag., 1969) ale lui Mihai Codreanu e cea mai 
reprezentativă ediție critică apărută după aceea de la 
Fundația pentru literatură și artă din 1939. Noua reeditate 
este elaborată de Const. Ciopraga și Ilie Dan. Față de alte 
ediții, autorii au introdus in cele două volume pentru pri
ma dală o parte din publicistica scriitorului (însemnări 
despre literatură, însemnări despre teatru, Rellecții variate, 
Din carnetul gazetarului, Aforisme), traducerea comediei 
Cyrano de Bergerac de Edmond Rostand, versuri de 
Baudelaire, J. Richepin, F. Coppee, inedite.

Excepțional, într-un sens fundamental, este Studiul in
troductiv. semnat de Const. Ciopiaga. Narațiunea critică 
se desfășoară intr-un ritm egal, stilul es.e al unui spirit 
clasic, cu metafore, plin de virtuți. De fapt, Const. Cio
praga continuă într-un mod strălucit pe G. Ibrăileanu. Cine 
a citit comparativ textele celor doi critici artiști își poate 
da imediat seama de aiinitățile existente, de nivelul ei > 
tetic de la care este receptată opera oricărui scriitor lo- 
mdn sau străin. Const. Ciopraga are o intuiție critică de 
mare artist. E un reflexiv, un poet și mai ales o sensibi
litate estetică extrem de vie, dinamică, cu fluxuri și re
fluxuri surprinzătoare în dialogul ce-1 poartă cu opere.e. 
Studiul despre Mihai Codreanu excelează prin put:::.c ce 
sinteză, prin finețea analizei, prin potrivitele asocia;:, cu 
șeriitorii străini. După Consț. Ciopraga, poetului M c a. 
Codreanu „ii revine meritul de a fi construit sonet-,a: 
românesc un monument de proporții, motiv care-: ■ -
atenția posterității".

Zaharia Sângeorzan



cronica ideilor literare

LUKĂCS ȘI SPE
CIFICUL LITERAR

La noi, cel puțin. Georg Lukăcs îăcea 
parte din acea categorie de esteticieni 
și critici marxiști mai mult citați decît 
citiți, mai mult invocați decît analizați și 
comentați prin lectură directă. Din care 
cauză, recenta traducere de „texte alese". 
Specificul literaturii și al esteticului (Buc., 
E.L.U., ‘ 1969), cu un studiu introductiv de
N. Tertulian (Evoluția spirituală a lui Georg 
Lukăcs), informat și orientat, mai ales în 
sensul prezentării unui Lukăcs actual, acce
sibil și convenabil, este bine venită. Multe 
puncte neclare devin acum mai limpezi, o 
serie de neînțelegeri și chiar prejudecăți 
pot fi risipite, deși multe texte, în treacăt 
fie spus, nu sînt dintre cele mai accesibile. 
Esteticianul maghiar este destui de abstract 
șkjue alocuri chiar foarte abstract, într-un 
limbaj neo-hegelian dificil (uneori s-ar 
putea să fie de vină și ariditatea tradu
cerii), foarte construit și „livresc". Compo
ziția are masivitatea și insistențele studiu
lui german, cu reveniri, repetiții, paranteze. 
Dar o dată trecut acest obstacol, substanța 
și seriozitatea analizelor dau deplină sa
tisfacție.

în toate compartimentele culegerii (Stu
dii de literatură universală, selecțiuni din 
Romanul istoric și Specificul esteticului), 
problema centrală, întoarsă pe toate fe
țele, este explicația trecerii de la planul 
social, istoric-social și ideologic la cel 
estetic, analiza modului de constituire al 
specificului estetico-literar și definirea no
telor sale fundamentale. Procesul, foarte 
complicat, parcurge o serie întreagă de 
disocieri și aproximații. De unde o destul 
de mare varietate de formule, variante 
verbale ale ideii de „condiționare", apoi 
de „reflectare", două noțiuni-cheie ale 
esteticii lui Lukăcs. Astfel, contradcțiile 
sociale „determină", „impulsionează", 
sînt „reflectate", „oglindite", „derivate", 
„exprimate", „metamorfozate" în cre
ațiile („plăsmuirile") estetico-literare,
„adecvate" sau „consecutive" cadrelor, 
legilor și contradicțiilor sociale. Chiar 
dacK admitem că o parte din aceste sino
nime, unele destul de relative, aparțin 
numai traducerii, Georg Lukăcs este un 
estetician mult prea clarvăzător ca să 
nu-și dea seama că analiza constituirii 
domeniului estetic se lovește și de aspecte 
dificile, obscure, poate chiar ireductibile, 
de numeroase nuanțe, de circumscris 
doar prin aproximații. Și în estetica cea 
mai științifică este deci loc pentru o 
oarecare și inevitabilă „labilitate" a defi
nițiilor, pentru alternative și ipoteze. 
Condiționarea nefiind mecanică, ci dia
lectică, elasticitatea conceptelor și chiar 
anume contradicții parțiale ori provizorii 
sînt nu numai posibile, dar și inevitabile, 
necesare.

Aceeași suplețe apare și la capitolul, 
dificil ’ntre toate, al „reflectării". Postif^- 
tul reflectării artistice, după Lukăcs, este 
caracterul estetic imanent al realității 
însăși: „Pretutindeni realitatea autentică 
este și realitatea poetică, forță determi
nantă", Dacă realitatea n-ar fi poetică în 
sine, nici reflexul său literar n-ar fi poetic. 
Frumosul există obiectiv (în viața soci
ală, natură etc.), arta și literatura nu fac 
altceva decît să-l „oglindească" sub infi
nitul aspectelor vieții. Din care cauză, 
imaginea artistică este totdeauna „rela
tivă" și „incompletă". Totuși — și acum 
apare „paradoxul general al artei" — 
imaginea estetică dă „impresia vieții 
însăși". „Este imaginea vieții în totalita
tea^ e>". veșnic „nouă", „esențială", uni
tară, totalizantă, sinteză concretă de apa
rență, de individualizare a generalului 
uman.

Arta procedează prin esențiaiizare și 
tipizare, oferind doar o „copie poetică" a 
lumii. Ne lovim o dată mai mult, de ace
eași ambiguitate involuntară a expresiei. 
Reflectarea implică „redare" (p. 277) __
termenul este nesatisfăcător — nu însă și 
„copiere a realității empirice" (p. 283). 
Nelămurirea se risipește în cea mai mare 
parte prin adoptarea conceptului de 
mimesis, foarte apropiat de ideea de „cre
ație". In orice caz, controlul veracității 
^stețice nu se face prin comparație con
cretă. ci prin pregnanța imaginei. „Cînd 
se produce în genere o atare confruntare

damentală de a „da glas adevăratei esen
țe", prin eliminarea și selecționarea aspec
telor particulare, înitr-o deplină „liber
tate", prin „refuzul oricărei reguli presta
bilite" (p. 333), nu încape îndoială că în 
această unitate dialectică subiectivității îi 
revine funcția creatoare efectivă.

Ceva mai puțin convingătoare, sau poate 
prea generale, sînt în schimb considerațiile 
privitoare Ia corelațiile existente între 
mecanismul creației și totalitatea condi
ționărilor subiective și obiective. Demon
strația lui Lukăcs merge în sensnl unei 
„interacțiuni proporționale" : Cu cît con
știința socială este mai vie și mai înain
tată cu atît creația devine „mai mare" ; 
cu cît subiectivitatea se relevă mai medi
ocră, cu atît arta devine ipso facto mai 
minoră. Ultimul termen al ecuației, fără 
îndoială, nu poate fi negat Prima propo
ziție se lovește însă in anumite cazuri de 
exemplul unor capodopere (ale lui Tolstoi 
între altele), al căror substrat ideologic 
râm ine „fundamental eronat*  (p. 128l.

* operei cu „originalul", acesta este un 
sigur de grosolănie, și refuzul aces-

* atitudini străine de artă — firească în 
■-□^rtis’a vieții zilnice — face pe mulți

-* »ege în genere caracterul de reflectare
• • " Cum vedem, orice sociologism 

respins în repetate rînduri de
este exclus categoric.
:t de pozitivă în analiza procesu- 

’"tării este și realitatea, 
reechilibrarea rolului 

minimalizat adesea. In prin- 
esteticianul respinge în 

„obiectivismul" și „subiec- 
-i-.rcc. Insă prin faptul că el 

■•it activității capacitatea fun

Prin urmare, este vorba de o „interac
țiune complicată", care admite și excepții, 
explicabile prin faptul că orice scriitor 
genial cînd oglindește în mod veridic 
anume trăsături esențiale ale realității, 
el relevă — chiar șl împotriva intențiilor 
ori concepțiilor sale — anume laturi esen
țiale ale procesului revoluționar. Dar 
atunci hotărîtor in acest proces rămine 
tot capacitatea de reflectare, talentul 
creator. Desigur, se poate admite, măcar 
în principiu, că sărăcirea problematică a 
literaturii o aruncă în simplă „beletris
tică". Totuș’, este chiar totdeauna ade
vărat că „lumea interioară, îngustă, bana
lă, mincinoasă" pentru a fi reflectată „în 
mod adecvat" în literatură cere neapărat 
„mijloace mărginite, banale, mincinoase ?“ 
Nu chiar Lukăcs citează pe Gide cu al 
său aforism despre „literatura bună" 
făcută cu „sentimente rele" și invers ?

Rămîne însă pe deplin dovedit că absen
ța oricărei interacțiuni vii o subiectivi
tății cu obiectele mediului social destramă 
epica prin lipsă de contur și substanță 
artistică. La fel, efectul timpului discon
tinuu, haotic, care pulverizează compo
ziția. In ultima instanță, soluția n-o dă 
decît analiza fiecărei situații în narte, 
printr-o reducție în cercuri concentrice, 
din ce în ce mai strinse, plnă la izolarea 
modului de producere, a precizării con
diției fiecărei opere în parte. Iar în acest 
punct nodal, creator, vom descoperi tot
deauna, într-o strinsă tensiune dialectică, 
termenul necesar și ireductibil al persona
lității literare.

In baza acestor premise, Lukăcs ajunge 
și Ia definiția propriuzisă a specificului 
literar, fenomen obiectiv al creației, cu 
geneză, logică și posibilități imanente. 
Reflectarea imnlică „distanțare", „discre
panță", ba chiar oarecare opoziție și „lup
tă" cu totalitatea condiționărilor date. 
Ceea ce, în termeni literari, se traduce 
prin posibilitatea scriitorului de a „mane
vra" adesea „liber" cu materialele reali
tății, evenimentele istorice (p. 315—317) 
etc. Se subliniază mereu, concluzie care 
trebuie elogiată, că opera literară „nu 
este niciodată o copie simplă, mecanică 
a vieții sociale", că în cadrul procesului 
de reflectare scrierea își păstrează „dina
mica sa proprie" (deci o autonomie rela
tivă» „înclinația spre respectarea sau igno
rarea adevărului" p. 246). Orice lucrare 
are o „configurație proprie", o structură 
originală. Pe scurt, artistul inventează. 
Lukăcs avînd o limpede viziune asupra 
rolului personalității în istoria literară. De 
altfel, cum era și firesc, noțiunea apare 
cu insistență. Ca și aceea de „talent", de 
„puterea talentului", de „geniu", apariții 
unice, în relații (repetabile cu oamenii, 
epoca, realitatea socială, natura (p. 336).

Ceea ce lipsește definiției este doar diie- 
rența specifică. A spune că „literatura 
rămîne literatură" înseamnă a recunoaște 
acestei arte un domeniu propriu, nu însă 
și un conținut propriu. Cheia problemei 
(care n-are, cel puțin în culegerea de față, 
relieful necesar) stă în disociația dintre 
Poezie și proză. Literatura, „arta cuvîntu- 
lui", absoarbe și în același timp depă
șește caracterul natural, dar și univoc, 
conceptul, „prozaic", al limbajului prin 
„poetizare".

In ce constă „poetizarea" nu aflăm, 
cel puțin deocamdată, cu suficientă pre
cizie. Dar se poate presupune că opera 
poeric-literară întrunește toate condițiunile 
operei de artă în genere stabilite de 
Lukăcs: deplină unitate a fondului și a 
formei, a „miezului" și „coajei" (opera 
„pur literară" fiind sinonimă cu forma 
goală sau incompletă, p. 274), unitate și 
„fotalizare", caracter încheiat, „definitiv", 
„de sine stătător", perfecțiune și univer
salitate. Și bineînțeles aceeași dublă fina
litate ; pentru sine și pentru umanitate.

Adrian Marino

sau mai 
subiecti-

COPILUL
ii niiAMMiiiitn iui unei

Blaga introduce in dramele sale un personaj prea puțin 
întilnit in teatrul anterior, copilul — in vederea rezolvării 
unor probleme dramatice de pe poziții noi, pentru ilustra
rea profundelor contradicții umane. De pildă, in Zamolxe, 
mister păgin, în trei acte, e vorba despre incorporarea ar
tistică a ideii că întemeietorii de religii sau de sisteme fi
lozofice, marii creatori — ca oameni — sînt ignorați și 
chiar prigoniți de aceeași omenire care își va găsi insă 
hrana spirituală in creațiile celor prigoniți. Acțiunea fiind 
apioape contemporană dramei antice, scriitorul s-a gindit 
la folosirea unor procedee asemănătoare, adaptate insă si
tuațiilor și Împrejurărilor deosebite. Astiel, In locul unui 
cor al bătrinilor — prezent In tragedia elină — în miste
rul dramatic al lui Blaga intilnim un cor al copiilor. Ro
lul acestui cor — in drama lui Blaga — este de a im
plora cioplitul chip al zeului să se arate îngăduitor și să 
nu tulbure ordinea firească. Toate acestea se petrec însă 
în fața omului Zamolxe, ignorat de mulțime, dar zeificat
— sporindu-și și mai mult neliniștea și însingurarea.

In Tulburarea apelor — a cărei acțiune se petrece în 
timpul reformațiunii din Ardeal, In veacul al XVI-lea — 
Radu, copilul popei și al Pairasiei, asistă la drama pă
rinților săi; el e obligat să asimileze cunoștințe străine 
de structura sa psihică la școala alchimistului din Sibiu, 
unde-1 trimisese tată său, împătimit de dragostea pentru 
Nona. Popa își clamează chiraiit neliniștea pe care i-a 
strecurat-o în suflet Nona. Confruntat, popa ajunge la 
intrebări esențiale care țintesc o definire a omului ca fi
ință problematică:

,Mă caut în pulberea drumului 
Și printre hirburi de cer: cine sînt ?", 

trăind marea încercare a singurătății (.Sînt așa de singur. 
Singur de tot"), izciiniu-se de soție, de copil, de tradițiile 
poporului său, fiind chinuit de doi demoni care-i devorea
ză sufletul, impingindu-1 spre nebunie: patima și cunoaș
terea. Nona e un Mefisto feminin care-1 îndeamnă la faptă: 
.Da. Părinte, sbuciumat ești, dar numai o faptă mai grea, 
decît ești tu. ar putea să te smulgă din nehotărire. Pă
rinte. fapta, fapta ar trebui s-o vreiI!!" Și mol departe: 

.Cupa celor o sută de fericiri păcătoase ți-o aduc, 

.. .dar odată te vreau 
nebun și slobod și cald.
aprinde-ți altarul !*

Frămîntat de întrebări, obsedat, popa își părăsește fami
lia și pleacă să-și regăsească sufletul:

.Iată, iată :
sufletul meu trece moșneag pe pămint, 
umbra lui cade mare pe cer.
Mă duc după el".
Patrasia rămîne singură cu Radu, care nu poate înțe

lege tulburarea tatălui:
Radu : „.. .Tata unde-i ?
Patrasia : A plecat.
Radu : Ce e ? Ce-a fost ? — Mamă 1
Patrasia: Tu nu-ntelegi, dragul mamei. Aici s-a în- 
tîmplat ceva ca in altar cînd vinul se schimbă în 
sînge de Dumnezeu".

Radu — cu simțul acut al realității — o mi:,glie pe 
mamă, exprimîndu-și convingerea in Întoarcerea tatălui 
vindecat :

.Las' Mamă, că se-ntoarce el I
O, o, ce mamă necăjită am eu.
El e tatăl cel pierdut. Ajunge la ghindă și la rădăcini 

și se-ntoarce. Atunci de bucurie tăiem în cinstea lui vi
țelul cel mai gras din grajd. Și chemăm și pe domnișoara 
Nona la prînz. Ca să rida frumos. Da?" (p. 173).

Deși plasată in evul mediu românesc, acțiunea dramei 
surprinde situații general umane. Tulburarea apelor este
— după noi — și o dramă de familie, cu implicații mereu 
actuale. Prezența copilului aduce o notă de echilibru în 
atmosfera familială sumbră...

O dramă de altă factură este Cruciada copiilor, a cărei 
acțiune este din nou plasată intr-un îndepărtat ev-mediu 
românesc. Credem a întrezări aici o satiră a ideologiilor 
mistice, îndeosebi prin sublinierea rolului lor nociv asu
pra copiilor. Acțiunea se petrece intr-o cetate plasată un
deva, pe Dunăre in jos. Un călugăr catolic, anume Teo
dul, exercită asupra tuturor copiilor cu care vine in con
tact, o influența nefastă, determinindu-i să-și părăsească 
familiile pentru a porni in cruciadă cu scopul de a elibera 
Mormintul Sfinl. Intre părinți și copii se produce o ade
vărată prăpastie spirituală. Autoritatea părinților este sub
minată de un factor exterior: ideologia catolică — străină 
tradițiilor românești — inculcată de către Teodul. Flutu
rarea acestei ideologii de către Teodul provoacă o ade
vărată molimă spirituală cu manifestări ciudate, stranii 
(iarăși problema straniului!). Pe copiii atinși de această 
boală Ii recunoști.

Molima denunțată de către Blaga încă din 1930, clnd 
fascismul Începuse să-și zăngăne ideologia, se aseamănă 
cu ciuma camusiană și cu rinocerita ionesciană. Procedeul 
și simbolul fuseseră insă cu mult înainte descoperite de 
către Blaga 1 Pentru mai buna identificare a simbolului mai 
reproducem și această replică: ,E destul să se îmbolnă
vească unul în cetate și în curînd toți copiii din toate 
casele se pătrund de aceeași pierdere de sine"; sau: 
.Boala sufletului e molipsitoare ca și aceea a trupului". 
Fenomenul este mai grav chiar decît ciuma camusiană sau 
deci! rinocerita ionesciană prin faptul că această molimă 
adusă in cetate de un călugăr catolic cuprinde sufletele 
copiilor, și nu ale maturilor, primejduind astfel însuși vi
itorul umanității. Meritul Iui Blaga constă în individuali
zarea simbolului, prin plasarea acțiunii în atmosfera dog
matică și totalitară a evuiui-mediu prin surprinderea zbu
ciumului Doamnei, mama Iui Radu, care — după ce-și pier
duse bărbatul — asistă neputincioasă la otrăvirea con
științei propriului copil, neputindu-1 salva de nenorocire. 
Este — in destinul trist al acestei eroine — ceva din fru
musețea tragică a eroinelor antice. .Unde mi-e băiatul? 
Nu știți că peste noi plutește un nenoroc?" (Destinul an
tic e tradus românește nenoroc — n.n.).

In încheiere, trebuie să precizăm că motivul copilăriei 
și al copilului la Blaga îmbracă rezolvări artistice deose
bite : dacă in poezie aceasta intra în contextul unor evo
cări și meditații — oarecum în tipare obișnuite tradiției 
literare românești — in dramaturgie el este incorporat 
în conflicte, cu scopul de a realiza fizionomia morală a 
familiei atinsă de traumatisme psihice sau pentru a de
nunța peiicolul înstrăinării și alterătii omului prin incul
carea in sufletele copiilor a unor ideologii mistice totali
tare. ..

Simion Bârbulescu

DOCUMENTE

Maria Mavrogheny s-a năs
cut la Iași în 1863. A îăcut 
studii în Germania și Franța. 
In 1885 s-a căsătorit cu Gri- 
gore Perticari, descendent al 
unei familii de macedoneni, 
originară de la Niausa, lîngă 
Moglena. Oameni întreprinză
tori, Perticarii s-au ridicat 
repede, ajungînd a se înrudi 
cu vechi familii românești ca 
Ghica, Miculescu, Tell, Lam- 
brino, Zanne, iar prin căsă
toria amintită mai sus și cu 
Mavrogheny. Un Dumitru Per
ticari, trăitor la Paris, s-a 
căsătorit cu Margueritte 
Motte de Flerville, rudă cu 
poetul Verlaine.

Maria Perticari, a locuit în 
egală măsură la Stoisești— 
Fălciu, unde avea o moșie, la 
București și la Paris. Către 
sfîrșitul vieții a trăit la Pia- 
tra-Neamț, unde a murit în 
1939 și a fost înmormîntată 
la conacul din Stoisești.

O fiică a ei, devenind prin 
căsătorie Juvara, Maria Per
ticari e bunica fostului ma
gistrat ieșean și publicist 
George Juvara, și a lui Alfred 
Juvara, fost profesor la Fa
cultatea de drept din Iași.

In baza afecțiunii sale pen
tru Iași, George Juvara a 

donat Arhivelor Statului din 
Iași întreaga arhivă a fami
liei sale (corespondentă, foto
grafii, documente, reviste etc.) 
și astfel putem avea unele 
indicii privind personalitatea 
Măriei Perticari, femeie in
struită și iubitoare de litera
tură. Se pare că ea a avut 
casă deschisă și la Paris, 
unde prin intermediul Marga
retei Perticari, verișoară a lui 
Verlaine, a cunoscut și a le
gat prietenie cu numeroși 
scriitori francezi ai epocii. 
Căldura acestor relații e pusă 
în evidență chiar și de cores
pondenta aparent banală des
coperită în fondul George Ju
vara. Astfel, reproducem trei 
documente ce au și valoarea 
ineditului:

Paris 18 februarie 1898

A Madame Marie de Stoisești

Viitorului 82 — București

L'amour... grand mot! Tene
ment grand qu'il est vide s’il 
ne contient tout!

ss. Marcel Prevost

r

O carte de vizită cu urmă
torul text :

„Avec les respecteuses com
plements de Mr. Paul Bourget 
de l’Academie Francaise, 20, 
rue Barbet de Jouy—Paris — 
25 nov. 1900" însoțește ma
nuscrisul, cu grafie măruntă 
și foarte îngrijită, datorat au
torului, poeziei „Beau soir" 
(apărută în volumul de ver
suri „Aveux").

Această auto-caricatură a 
lui Jean Richepin, desenată 
în creion pe o foaie de hîr- 
tie, însoțită de următoarea de
dicație :

„A madame Marie Perticari, 
comme souvenir de mon se- 
jour a Bucarest—Richepin".

Data presupusă: 1900.



cronica

ideilor

științifice

MATEMATICA-
GlNDIRE Șl 
ACȚIUNE

Matematica este conside
rată și admirată din două 
puncte de vedere :

Pe de o parte edificiul ei 
logic nu a putut fi atins 
de criticile oricît de ascu
țite aie filosofilor. Peste 
diversele crize prin care a 
trecut această veche știin
ță, ea s-a ridicat întotdea
una întreagă, cu puteri noi 
și mai vaste, cu o precizie 
șl o finețe de gîndire mai 
adinei.

Pe de altă parte, mnlti 
piele ei aplicații, de atitea 
ori spectaculoase, par că 
țin, pentru cei ce nu pă 
trund în ea, de misterul 
prezicerilor. Din citeva da
te se deduce un lanț întreg 
de fenomene (prevederi de 
fenomene cerești, de ieno 
mene fizice) citeodată ne
bănuite, se precizează miș
cările astronavelor și se 
stabilesc condițiile ce tre
buie create pentru dirija
rea lor și atitea altele.

Pentru un calcul scurt, 
care cere doar puține ope
rații simple, de exemplu a- 
dunarea unei grămezi de 3 
ob’eclc cu una de 4, ni
meni nu se miră; n-avem 
decît să punem împreună 
grămezile și să numărăm 
din nou și vom găsi suma. 
Dar de obicei nu se face 
așa. Se fac calcule după a- 
numite reguli. Și atunci se 
pune întrebarea: Cum s-au 
stabilit aceste reguli ? Nu 
greșesc ele niciodată ? In 
cazurile unor fenomene mai 
complicate, aparatul mate
matic este și el mai compli
cat. De unde vine încrede
rea în rerfu’ile dună care 
se calculează de exemplu 
mersul unei astronave ? De 
unde vine faptul că, ori de 
cite ori rezultatul aplicați 
ei unei teorii matematice 
la sludiul unui fenomen na
tural nu s-a verificat, ni
meni n-a socotit că e vino
vat raționamentul matema
tic. Vinovate erau premi
sele: fie că datele de la 
care s-a plecat nu erau co
recte, fie că legea fizică, 
care fusese bănuită a guver
na fenomenul, nu era ade 
vărată.

Ir. definitiv ,într-o teorie 
matematică se pornește de 
la un număr de mulțimi de 
obiecte cu anume proprie
tăți enunțate axiomatic șl 
după reguli precise de ra
ționament logic, se fac de 
ducții. Să presupunem că 
avem de-a face cu dreptele, 
punctele, plantele, c-rbele 
ariile, volumele din plan în 
geometria lui Euclid. Dacă 
avem acum de evaluat can
titatea de apă dintr-un re
zervor, vom asimila acest 
rezervor cu un cilindru din 
geometria lui Euclid șl-i 
vom calcula volumul. Dacă, 
după aceea, vom putea 
măsura direct cită apă a în
căput și rezultatul nu se

va potrivi cu cel calculat, 
nimeni nu va pune la în
doială totuși raționamentul 
prin care s-a stabilit meto
da de calcul al volumului 
Se va pune totul pe soco
teala unei greșeli tehnice: 
fie că rezervorul nu e per
fect cilindru, fie că am mă
turat greșit.

încrederea in raționamen
tul matematic este încrede
rea în însăși rațiunea noas
tră și a ceda din această 
încredere, ar însemna să 
renunțăm la ceea ce ne fa
ce omeni—ființe raționale.

Totuși, gindirea înțeleap
tă începe cu îndoiala. In 
storia ei. știința matemati
că a trecut prin crize gra
ve, care păreau că încura
jează scepticismul, ceea ce 
a impus o cercetare criti
că a metodelor însesi și a 
încrederii care se poate a- 
vea în ele.

începutul s-a făcut chiar 
In antichitate, cînd au a- 
părut unele paradoxe pe 
care cei vechi nu le-au 
putut lămuri: Va ajunge 
Achite broasca țestoasă ? 
Experiența arată că da. Dar 
raționamentul țui Zenon 
pare a arăta că nu. Dacă 
Acbife fuge de 100 de ori 
mai renede. atunci în timpul 
rft străbate Achite distanta 
care-1 separă de broască, 
aceasta s-a depărtat cu o 
snOme din distantă. Deci 
n-a ajuns-o s a.m d.

Or;ce lungime măsurată 
cu n unitate dată, se expri
mă prin nn întreg sau o 
f-a"te. Ta’ă însă că în școa
la Iul Pitagora se demons- 
t-eară că diagonala unui 
năt-a*  a cărui latură egală 
m acea unitate, nu se poa
te oxurima. nici cu nn în
treg. nici cu o fracție !

Si altele, care păreau a 
clătina încrederea în rațio
nament

In vremurile mai noi, 
s-au ivit șî altele. De e- 
rempln antinomia Iul Rus
sel, care revine Ia urmă
toarele: Să zicem că într-o 
bibliotecă exîs’ă un număr 
de cataloage: alfabetice, pe 
diverse specialități s.a.m.d. 
Aces’e cataloage sînt si 
ele cărți, care pot figura 
în diverse cataloage. Une
le pot să ftoureze în el» 
InsHe. De exemp'u catalo
gul tuturor cataloagelor. 
Să presupunem că cineva 
vrea să facă un catalog al 
tuturor cataloagelor care 
nu se conțin pe ele înșile. 
Acest catalog va figura în 
el însuși ? Dacă da, va tre
bui să nn figureze, dacă nu, 
va trebui să figureze.

Toate aceste dificultăți au 
impus o examinare amă
nunțită a regulilor rațio
namentului, pentru a defini 
clar ce este un raționament 
corect. Altfel există riscul 
să se ajungă uneori (cum

s-a și intimplat) la conclu
zii greșite.

Paradoxele celor vechi 
s-au rezolvat abia în timpu
rile moderne. Privite cu o- 
chii noștri, par naivități. 
Dur, secole de-a rîndul, 
păreau enigme de neînvins. 
In zilele noastre s-au depă
șit multe alte dificultăți și 
s-a ajuns în domeniul a- 
xiomaticii și logicii mate
matice la concluzii surprin
zătoare. Multe au rămas 
de clarificat *).

Nu putem intra aici în 
nici un fel de detalii asu
pra acestor subiecte. Dar o 
analiză serioasă a subiec
tului arată că gindirea ma
tematică nu pare să albă li
mite în ea însăși. Dezvol
tarea ei în toate direcțiile 
oferă un instrument sigur 
al raționamentului științi
fic, pe care nimic nu-1 poa
te pune Ia îndoială șl fără 
de care, nu putem conce
pe dezvoltarea științei și 
tehnicei moderne.

Saltul care a permis 
transformarea Europei în 
ce este ea azi a fost făcut 
de Gallleu și a constat ju
mătate din studiul naturii 
direct, prin observație si 
experiență și nu plecînd de 
la enunțuri dogmatice ac
ceptate a priori, jumătate 
din întrebuințarea sistema
tică a matematicii ca mij
loc de raționament pentru 
ca din ipoteza teoretică să 
se deducă concluzii aplica
bile practic sau criterii 
pentru verificarea experi
mentală a teoriilor. Fără a- 
cest salt — care a trans
format și mentalitatea oa
menilor — Europa nu putea 
decît să rămînă în stadiul 
țărilor care azi poartă nu
mele de „în curs de dezvol
tare".

In unele domenii ale ști
inței, matematica nu a pu
tut — si după unii nu va 
putea pătrunde niciodată— 
sau în orice caz nu se vede 
deloc cum va pulea vreo
dată pătrunde. Așa sînt de 
exemplu științele biologice, 
unde aplicațiile ei sînt li
mitate doar la cazurile un
de intervin unele fenome
ne mecanice matematizabi- 
le sau în cazurile în care 
se pot întrebuința metodele 
statistice.

E adevărat, cele mal 
multe fenomene biologice 
sînt foarte complicate. E'e 
nu au putut fi pînă azi 
descompuse în elemente 
simple, descriptibile mate
matic, în așa fel îneît, după 
această descriere să poată 
îl recompuse valabil, așa 
cum se întîmplă, de exem
plu în cazul atîtor fenome
ne mecanice sau fizice. A- 
ecastă dificultate constituie 
o limitare și a posibilități
lor de aplicare a matemati
cii și a explicației fenome
nelor biologice.

Dar putem vorbi de o im
posibilitate principială ?

Nimic nu pare să indice 
așa ceva pînă în prezent. 
In orice caz încercările 
sînt azi de abia la început. 
Dacă în viitor se vor crea 
posibilități mai mari în a- 
ceastă direcție, ele vor 
constitui un nou salt în 
dezvoltarea științei, prin 
mărirea cîmpului de acțiu
ne a matematicii.

Acad.

Mendel Haimovici

*) Cititorul interesat de 
aceste probleme, are azi în 
„Enciclonedia de buzunar 
o cărticică scurtă dar den
să, profundă — dar a cărei 
lectură nu cere pregătire 
prea specială — asupra a- 
cestui pasionant subiect: 
O. Beker: Măreția și linii- i 
tele gîndirii matematice. 
Buc. 1968. f

Legenda biblică a primilor oameni 
nonirn artist popular pe o piatră 
se află în cimitirul satului Goruni

reprezentată 
tombală din 
din preajma 

(Foto P.

de un a- 
1SS3. Opera 
Iașu’ui.
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CONTRAPUNCT
M. MÂCIU: „SOCIOLOGIA LUI PETRE ANDREI"
Aparifia lucrării „Sociologia lui Petre Andrei" de M Md- 

ciu constituie un oct de prețuire a unu. a din cei mai pres
tigioși intelectuali români din perioada interbelică. Este de 
aceea meritorie străduința autorului de a dezvălui și e- 
videnția iot ceea ce este valid din punct de vedere teore
tic și practic în opera și activitatea tai Petre Andrei, de 
a sublinia importanța unora din ideile și soluțiile sale, pen
tru preocupările sociologice actuale. Urmărind aspectele 
multiple ale activității iui Petre Andrei, autorul relevă uni
tatea dintre poziția sa practică pointed didactici — și cea 
teoi etică, subliniind semnificația pe care o are atitudinea 
lui militantă, activă, pe frontul luptei democratice. In con
dițiile Încordatelor dispute sociale și politice din decenii
le iii și IV ale secolului nostru. De asemenea, acesta pre
zintă un tablou al sociologiei românești din periooda acti
vității lui P. Andrei, și ia atitudine îndreptățită iață de 
tendința reducerii acesteia la școala sociologică monogra
fică.

Din ansamblul problemelor sociologice abordate, cea care 
a polarizat in jurul ei pe toate celelalte, delerminindu-le 
perspectiva de ințelegere, a lost concepția despre societate 
ca un tot integral, ca o realitate sui-generis, asupra căreia 
autorul lucrării de care ne ocupăm insistă prin fertile di
socieri, făcind astfel o analiză nuanțată a concepției lui 
P. Andrei și respingind clasificările simplificatoare.

Subscriind întru totul la aceste principii de cercetare, 
considerăm că autorul lucrării a suprasolicitat unele ele
mente ale concepției lui P. Andrei, fapt care l-a dus, in cele 
din urmă, la o concluzie asupra căreia ne expiimăm unele 
rezerve. Ne referim la afirmația autorului, făcută în ultimul 
capitol al lucrării, dar prezentă și în alte momente ale 
analizei întreprinse, prin care P. Andrei este integrat cu
rentului de gindire materialist științific. Observația noastră 
ni se pare cu atit mai intemeiată, cu cit autorul însuși 
subliniază în repetate rînduri locul pe care îl atribuie P. 
Andrei factorilor materiali și ideali in evoluția socială. 
Spre exemplu, la p. 214 se arată cu claritate: „In general, 
P. Andrei nu merge pe linia ierarhizării factorilor prin 
care se explică existenta și dezvoltarea societății ome
nești. .. El consideră că rolul și importanța nici unui fac
tor nu pot fi absolutizate,- constituirea și evoluția socie
tății nu pot fi puse în dependență doar de un singur fac
tor". Doar uneori, subliniază autorul, (spre exemplu, în 
explicarea culturii), P. Andrei consideră factorii economici 
„condițiile vieții materiale" ca determinante uneori și nu 
în mod consecvent.

Nici unul din elementele funcționării vieții sociale nu 
este considerat de către Petre Andrei ca determinant. El 
le privește în interdependența lor, fapt valoros, insă in
suficient pentru a oferi o explicație științifică naturii de
terminismului societății. In spiritul teoriei factorilor, a 
unei poziții de nuanță eclectică, P. Andrei pune accent 
pe diversitatea factorilor, socotind orice concepție care 
scoate in relief un factor, ca fiind unilateral. In concep
ția materialistă asupra societății, factorul integrator, care 
asigură mișcarea unitară a sistemului social în ansamblul 
său, îl constituie relațiile de producție, pe cînd P. Andrei 
investește cu acest rol conștiința socială, tradiția, conti
nuitatea socială, solidaritatea socială și autoritatea. De 
aceea, considerăm că factorul economic, în concepția lui 
P. Andrei, nu are semnificația și rolul pe care îl are în 
concepția materialistă a societății. De altfel, acest lucra 
este subliniat de însuși autorul „Sociologiei generale . El 
susține că studierea faptelor sociale „în armonia lor sin
tetică și totală" dovedește că „nu se pot considera feno
menele economice drept elemente independente ale vo
inței sociale, căci ele nu sînt fără legătură cu cele juri
dice, politice, psihologice și chiar religioase" (Sociologia 
generală, p. 284).

Ar fi apoi utilă raportarea concepției Iui P. Andrei la 
cele ale contemporanilor săi (D. Drăghicescu, Șt. Zeletm, 
M. Halea, Al. Claudian, Virgil Bărbat etc.) pentru a des
prinde semnificația ideilor Iui și contribuția sa originală. 
O asemenea analiză ar fi pus mai clar în evidență fun
damentul teoretic mai profund și legătura mai strînsă cu 
realitatea proceselor sociale prin caie se distinge concep
ția lui P. Andrei în raport cu cele ale contemporanilor 
săi, aspecte prin care depășește problematica și soluțiile 
date în epocă.

Citeva foimulări inadecvate: „forte de natură trans
cendentală (r>. 120), „geneza și originea societății' fp. 173i. 
„ontologia existenței sociale*  (p. 214) etc.

Elena Puha—Petre Dumitrescu

RADIO
PROGRAMUL

LUNI, 2 IUNIE
Ediți’a de dimineață

5.30 — BULETIN DE ȘTIRI ; 
5,40 — Cîntece populare ro
mânești; 6,00 CRONICA A- 
GRARĂ; 6,10 — Cîntece popu
lare românești; 6,20 — Uver
turi și coruri din opere; 6,45
— RĂSFOIM PENTRU DV. 
PROGRAMUL NOSTRU SĂP- 
TĂMlNAL; 7,00 — In compa
nia muzicii ușoare.

Ediția de prînz
12,00 — REVISTA PRESEI ;
12.10 — Fragmente din ope
rete ; 12,30 — PAGINI DE AN- 
1OLOGIE LITERARA : Litera
tura unui sfert de veac ; Eu
gen Jeoeleanu ; 12,45 — Mu
zică instrumentală; 13,00 — 
BULETIN DE ȘTIRI; 13,10 — 
Muzică populară românească;
13.30 — CINCI MINUTE PEN
TRU PIETONI ȘI AUTOMO- 
BILIȘTI; 13,35 - Interpreți ro
mâni de muzică ușoară: llinca 
Cerbacev, Aurelian Andreescu, 
Luminița Cosmin.

Ediția de seară
16,00 — BULETIN DE ȘTIRI ;
16.10 — Melodii de ieri și de
azi — muzică ușoară; io ,30— 
PE TEME CETĂȚENEȘTI : E- 
misiune consacrată activității 
lucrătorilor din miliție cu pri
lejul împlinirii a 20 de ani de 
la crearea miliției ; 16.45 —
Tineri interpreți in studio ; 
pianistul Vasile Tarnavschi, a- 
sistent la Conservatorul 
Enescu“ din Iași; 17,00 — 'PE 
TRASEUL ȘTIINȚA-PRODUC- 
TIE: — Psihologia în sprijinul 
optimizării procesului de 
muncă, — Calculatoarele elec
tronice în construcții, — Bre
viar științific ; 17,20 — Muzi
că populară românească; 17,30
- RADIO—ALMANAH — re
luare; 18,30 RADIOJURNAL și 
buletin meteorologic; 18,45 — 
Melodii îndrăgite de muzică 
ușoară.
MARȚI, 3 IUNIE

Ediți’a de dimineață
5.30 — BULETIN DE ȘTIRI ; 
5,40 — Muzică populară ro
mânească; 6,00 — CRONICA 
AGRARĂ; 6,10 — „Suita bă
nățeană**  de C-tin Bobescu și 
Uvertura cubană de George 
Gershwin ; 6,25 — Muzică u- 
șoară; 6,50 — PE TEME ME
DICALE: 7.10 — VĂ INVI- 
tăm sa notati in agen
da DV.

Ediția de prînz
12.00 — REVISTA PRESEI ; 
12.10 — Muzică instrumentală;
12-30 — DIALOG CU NOI ȘI 
DESPRE NOI — emisiune pen
tru femei; 12,45 — Melodii 
populare de dragoste ; 13 oo _
BULETIN DE ȘTIRI ; 13.10 — 
Varietăți muzicale: 13.30 — 
actualitatea PLASTICĂ ;
13.40 — Varietăți muzicale.

Ediția de seară , 
16.00 — BULETIN DE SpfT- '■ 
16,10 — Cîntece patriotice : 
16,15 — Melodii de estradă ; 
16.30 — PE TEME ECONOMI
CE ; 16.45 — TEATRU LA MI
CROFON : ..Via*cu  Vodă" de 
Alexandru Davilla — In dis
tribuție : Șt. Ciubotărașu. ar
tist al poporului, Olga Tudo- 
rache, Ion Manta și Dan Nasta. 
artiști emeriti. Ion t3 avele seu. 
Ludovic Antal ; 18,15 — Mu
zică populară; 18,30 — ra
diojurnal si buletin me
teorologic; 1815 — Recital de 
muzică ușoară: Doina Badea, 
Enrico Macias.
MIERCURI, 4 IUNIE

Ediți’a de dimineață
5,30 — BULETIN DE ȘTIRI ; 
5,40 — Formații de muzică u- 
șoară: Richard Oschanitzki și 
Gino Mescoli ; 6,00 — CRO
NICA AGRARĂ; 6,15 — Cin- 
tece populare românești, — 
Piese muzicale executate de 
fanfară, — Ritm și voie bună— 
muzică ușoară; 7,10 — VA in
vităm sa notati In 
GENDA DV.

A-

Ediția de prînz
12,00 — REVISTA PRESEI -
12.10 — Al IX-lea concurs al 
formațiilor artistice de ama
tori ; 12,30 — PE TEME ECO
NOMICE — reluare ; 12,45 — 
Maeștri ai claviaturii: pianis
tul Arthur Rubinstein; 12.00— 
BULETIN DE ȘTIRI ; 13.10 — 
Concert de prînz; 13,30 — 
CARNET CINEMATOGRAFIC: 
13,40 — Concert de prînz.

Ediția de seară
16 00 — BULETIN DE ȘTIRI
16.10 — Muzică populară; 16J39
S APT AMIN A MUZICALA U 
OAMENI DE SEAMA: 5;..- 
lae lor ga — evocare de Au
rel Leon; 17,20 — Cîntece
patriotice ; 17,30 — PE POP-- 
TATIVUL UNDELOR — ME
LODIA PREFERATĂ; liM — 
ACTUALITATEA ECC NOMI- 
CĂ; 18.15 — Program de lie
duri; 18.30 — RADIOS URUAL 
și buletin meteorologic :
— Program pentru iubitorii 
de romanțe. CintiL Aler. Gro- 
zuță. Ioana Radu țl DorellA- 
veanu.
JOI, 5 IUNIE

Ediția de dimineaU 
5.30 — BULETIN DE ST1 
5,40 — Muzică f î rraif 
fanfară: 6.09 — CRONICA 
GR ARĂ: CJt — Cfatteew 
lare româtotoU, — MeBudl 
tractive: IM — VĂ :'.v:z 
SĂ NOTATI ÎN AGENDA

12.00 — rev: 
12J0 — Meta 
deni: 12M —
Mari ixterr 
Victoria d*  
Frcneo
LETTS DE S 
Varie*&i  «HS



Moldavia
EMISIUNILOR

rii din Tara de Sus — re
portaj — Monumente ale 
naturii: Cheile Bicazului. La 
microfon-Tprof. dr. docent I. 
Gugiuman; 16,50 — cintece
patriotice; 17,00 — O ORA
CU TINEREȚEA; 18,00 —
Pagini din opere ; 18,30 —
RADIOJURNAL si buletin 
meteorologic; 18,45 — „Me
lodiile primăverii" — parada 
succeselor de muzică ușoară. 
VINERI, 6 IUNIE

»- Ediția de dimineață
S3» — BULETIN DE ȘTIRI ; 
5 40 — Cintece populare ro
mânești: 6,00 CRONICA A- 
GRARA. 6,10 — Cintece popu
lare românești; 6,30 — Se
lection» din operete; 6,50 — 
,.Ani de studenție, ani de 
neuitat" — melodii de mu
zică ușoară dedicate studen
ților; 7.10 — VĂ INVITĂM 
SA NOTATI ÎN AGENDA 
DV.

Ediția de prînz
12,00 — REVISTA PRESEI ;
12.10 — Muzică populară ro
mânească interpretată de 
Maria Bararu, Traian Stra- 
ton și Ion Constantin — la 
muzicuță; 12,30 — CELE MAI 
FRUMOASE POEZII: Versuri 
de Nicolaus Lenau ; 13,00 — 
BULETIN DE ȘTIRI; 13,10— 
Album, muzical; 13,30 — LA 
VlRSTA NOASTRĂ — emi
siune pentru elevi : 13,45 — 
Program de canțonete; 13,55
— Anunțuri și muzică.
^k-| Ediția de seară

16,00*  — BULETIN DE ȘTIRI ;
16.10 — ITINERAR CULTU
RAL-ARTISTIC; Din cuprins: 
Pregătiri pentru faza interju
dețeană a concursului repu
blican : aspecte din județele 
Suceava, Iași si Botoșani; 
Activitatea culturală in sta
țiunile balneo-climaterice din 
Moldova. Raid-ancftetă; 16,30
— Pagini corale din creația
compozitorului ieșean Vasile 
Popovici; 16,45 — Citeva
minute în compania lui L. 
Armstrong; 17,00 — EMI
SIUNE ECONOMICA; 17,15— 
Arii și duete din opere; 17,30 
ODA LIMBII ROMANE; 18,00
— CÎNTECUL CARE MI-E
DRAG — melodii populare la 
cererea ascultătorilor; 18,30 — 
RADIOJURNAL și buletin 
meteorologic; 18,45 — PE
PORTATIVUL UNDELOR — 
MELODIA PREFERATA; 19,15 
VIATA UNIVERSITARĂ; 19,30 
JURNAL LITERAR; 19,53 —
Muzică de estradă; 20,00 — 
SEARA PENTRU IUBITORII 
MUZICII SIMFONICE; In 
program : Rapsodia I-a mol
dovenească de Achim Stoia; 
Concertul pentru pian si or
chestră op. 1 în fa diez mi
nor de S. Rahmaninov; Sim
fonia nr. 104 de Haydn; In 
pauză : MERIDIANE LIRI
CE — versuri de Federico 
Garcia Lorca; 21,45 — Al-

Me romanțe; 22,15 —
MuztCS de dans.
SlMBATĂ, 7 IUNIE

Ediția de dimineață
5,30 — BULETIN DE ȘTIRI;
5.40 — Cintece populare ro
mânești; 6,00 CRONICA A- 
GRARĂ; 6,10 — Muzică u- 
șoară; 6,40 — EMISIUNE E- 
CONOMICĂ — reluare; 7,00 
Melodii executate la acor
deon; 7,10 — VĂ INVITĂM 
SA NOTATI IN AGENDA 
DV.

Ediția de prînz
12,00 — REVISTA PRESEI ;
12.10 — Soliști de frunte ai 
muzicii populare românești : 
Ioana Radu. Vlad Dionisie, 
si clarinetistul Traian Lăs- 
cut-Făgărășanu; 12,30 — PRE
ZENTE ROMANEȘTI PESTE 
HOTARE ; 12,40 — Raliul me
lodiilor; 13.00 BULETIN DE 
ȘTIRI; 13,10 — Varietăți mu
zicale; 13.30 SCENA - emi
siune de actualitate teatra
lă: 13,40 — Varietăți muzi
cale.

Ediția de seară
16.00 — BULETIN DE ȘTIRI;
16.10 — DIALOG CU ASCUL
TĂTORII; 16,30 — MAGAZIN 
MUZICAL: 17.00 — LECTURI 
dramatizate: „Justiție" și 
„Că’dură mare" de I. L. Ca- 
ragiale; 17,30 — MELODII—
CLUB — reluare; 18,15 — 
„Amintiri, amintiri" ■— ro
manțe; 18,45 - „Glasul flo
rilor" — melodii de succes 
din muzica ușoară româneas
că.
DUMINICĂ, 8 IUNIE

Ediția de dimineață
6,00 — BULETIN DE ȘTIRI;
6.10 — Valsuri și polci exe
cutate ele fanfară ; 6,30 —
UNDE MERGEM ASTĂZI? /
6.40 — Pagini alese din o-
perete; 7,00 — SATUL RO
MANESC CONTEMPORAN — 
monografie : Ipotești ! 7.20—
Ctntă formația de muzică u- 
soară Edmond Deda; 7,30 — 
Program muzical pentru as
cultătorii de la sate; 8,00 — 
BULETIN DE ȘTIRI; 8,10 — 
Interpret» de muzică ușoară: 
Anca Aoemolu. Giant Mo- 
randi, Mihaela Mlhal și 
Herve Villard ; 8,30 — CU
TEZĂTORII — emisiune pen
tru pionieri șl școlari „Pe 
urmele lui Calistrat Hogaș"—

, scenariu radiofonic.
I Ediția de seară

16 00—BULETIN DE ȘTIRI;
16.10 — Arii de popularitate
din opere; 16,30 — ClNTE- 
CUL CARE MI-E DRAG — 
muzică populară la cerere ; 
17.00 — RADIO —ALMANAH;
18 00 — PE PORTATIVUL
UNDELOR — MELODIA 
PREFERATA; 18.30 — TOT
MAI CITESC MAIASTRA-Ț1 
CARTE — emisiune—ciclu E-
minescu: „Povestea codru- 

:ut". Citește Emil Botta, ar- 
• rt emerit; 18,45 — Program 
1 - muzică corală preclasică 
nitinut de corurile Conser- 
-—oarelor din Iași, Cluj șl 
București; 19.00 — RADIO- 
ITOTAL și SPORT; 19,15 — 
MKLODII-CLUB — revistă 
•a*a*Micd  de muzică ușoară.

romana
(Urmare din pag. l-a) 

pileum distinctiv (adică boneta 
în formă de căciulă pe care o 
purta aristocrația dacică așa cum 
se vede în toate scenele Coloa
nei). aici poartă un coif de tip 
sarmatic răsăritean. Coiful sarma- 
tîc, purtat de nobilii daci din 
această scenă, ne duce la con
cluzia că acțiunea se pel rece 
într-o regiune o Dacie: vecină 
cu țara sarmaților roxolani, a- 
dică a sarmaților răsăriteni, si 
unde au putut pătrunde obi
ceiurile acestora. LuDta se dă 
la poalele unei cetățui dacice 
și probabil că artistul a avut in
tenția să ne arate asediul ce- 
tățuii din partea romanilor și 
îndîrjita apărare a dacilor. Ce- 
tățuia se găsește pe o înălți
me, într-o regiune muntoasă. 
Alături se vede un nu cum 
coboară din munte. In cetate se 
intra prîntr-o poartă de lemn 
și cetatea însăși era proteja’ă 
de o palisadă și un turn de 
piatră. In interiorul cetăți', se 
văd locuințe cu pereții de oîme. 
Cetcțuia, în ansamblul ei. pre
zintă, deci, toate elementele 
caracteristice unei cetăți dorice, 
așa cum este cea descoperită 
pe înălțimea B'tca Doamnei de 
la Piatra Neamț

Referindu-ne tot la această 
imagine de pe Coloană, r.u a- 
vem nici un motiv de a pune la 
îndoială că artistul a încercai 
să pună în scenă unul din e- 
pisoadele luptelor împotriva da
cilor din Moldova, care culmi
nează cu supunerea acestora 
și a aliaților lor bastarni si, mai 
ales, cu cucerirea cetăților da
cice de la răsărit de Carpați. 
După ordinea în care este pla
sată această scenă, am putea 
deduce că acțiunea romană 
în Moldova are loc după sinu
ciderea lui Decebal și după ce 
capul acestuia este prezentat 
lui Traian. N-ar fi exclus însă 
ca ambele întîmplări să fi avut 
loc concomitent, sau cam in a- 
ceeași vreme, dar, în orice caz, 
înainte de 11 august 106, cînd 
războiul era încheiat. Mai a- 
mintim că această scenă este 
situată printre ultimele reprezen
tări de pe coloană și este ulti
ma acțiune militară și ultima ce 
tate cucerită de romani. Aceasta 
poate să ne fie drept dovada că 
evenimentele au avut loc către 
sfîrșitul războiului și că ultime
le rezistențe împotriva romani
lor invadatori au fost din par
tea dacilor din Moldova.

Ce se întimplă însă cu darii 
de la răsărit de Carpați după 
supunerea lor de către Traian ? 
După geograful Claudiu Ptole- 
meu, care scrie în sec. II e.n., 
dar și după informațiile moi 
vechi, neamurile dacice de Ic 
răsărit de Carpați, înaintea o- 
cupației romane, deci în sec. I 
e.n., erau cele cunoscute sub 
numele: costobocii la
nord, ca ucoensii în centru 
și cotensii în sudul Moldo
vei. In sec. II, neamurile dacice 
ale caucoensiîor și cotensîlor 
dispar din izvoarele vremii, cj 
și celelalte neamuri de pe cu
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Prezentare grafică 
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prinsul Daciei preromane cu
noscute lui Ptolemeu. Singurii, 
din cele 15 neamuri din Dacia 
preromană, numai costobocii 
reapar atît în izvoarele literare 
cit și în cele epigrafice. Dacă fo' - 
mațiile tribale ale caucoer.sîlor 
și cotensîlor au fost desființate 
ca grupări politice independen
te de către Traian, în schimb 
costobocii se mențin în nordul 
Moldovei, și chiar mai spre 
nord, în tot cursul sec. II- Se 
pare că trupele romene nu au 
ajuns în timpul războaielor da 
cice pînă îr. țara costobodlor. 
Aceștia rămîn deci și pe mai 
deoarte ca un stat barbar, in. 
dependent dar în calitate de 
stat clientelar și aliat al roma- 
nilor, în frunte cu conducători: 
lor, cărora romanii le recunos- 
cuseră titlul de reges, regi.

In ceea ce privește pe darii 
din zona centrală a Moldove1' 
și, mai cu seamă, cei din de
presiunile muntoase, lor li se in
terzice de a se mai fortifica 
prin cetăți cu ziduri de piatră si 
sînt obligeți să se aseie in 
rimpie sau pe văile deschise 
ale riurilor. Asa a fost cazul da
cilor de la Piatra Neamț care 
nu vor mai locui cetățile de pe 
înălțimile Bitca Doamnei și Coz- 
la și care iși vor întemeia așe
zări deschise, nefortificate, tn 
cîmpie, cum sînt cele de la Lu- 
tărie și Dormănești, care nu 
sînt mai vechi de sec. II. Ei sînt 
obligați de a se considera alia- 
ții romanilor, iar conducătorii 
lor sînt recunoscuți de împărat; 
li se acordă și un subsidium 
(adică o sumă de bani plătită 
în denari romani de argint), 
care pe timpul lui Traian se 
pare că nu a fost prea ridi
cat. Bănuim acest lucru din 
faptul că Traian micșorează și 
subsidiul regelui roxolanilor, 
vecinii dinspre răsărit ai daci
lor. Totuși, împăratul Traian, 
pentru a supraveghea îndea
proape această porte de răsă
rit a Daciei, păstrează castelul 
militar de la Barboși-Galațî, în 
felul acesta avînd garantată 
securitatea acestei regiuni, de
oarece vexilațiile (detașamente
le) legiunii a V-a macedonica, 
la care se va adăuga mai tîrziu 
și cele ale cohortei a ll-a a ma- 
ttiacilor, cantonate aici la gura 
Șiretului, erau îndeajunse pen
tru preîntîmpinnrea eventuale
lor mișcări ale dacilor răsărî- 
teni.

Această stare de lucruri, sta
bilită de împăratul Traian, este 
total schimbată după moartea 
acestuia, adică în toamna anu
lui 117, sau poate pe la înce
putul anului următor. împăratul 
Hadrian, urmașul lui Traian, re
nunță la teritoriul Munteniei, 
deși acesta începuse a fi colo
nizat El părăsește castrele mi
litare de la Drajna de Sus, Tîr- 
gușor, Mălăești Pietrosele (pro
babil și altele), iar populația 
civi'ă, colonizată aici, împreună 
cu armato, este retrasă fie în 
Dacia, fie în Moesia inferioară, 
la sud de Dunăre. Totodată re

Cetatea Neamțului 

nunță și la acea parte a terito
riului din sudul Moldovei, pe 
care Traian o alipise Moesiei 
inferioare. Din Muntenia, îm
păratul Hadrian păstrează nu
mai un teritoriu destul de larg, 
la răsărit de Olt ridirind aici 
un lung val de pămînt cu un 
șanț în față, ce mergea de la 
sud la nord, apărat de mai 
multe ca st re și castele militare. 
In felul acesta, drumul roman 
de-a lungul Oltului, importantă 
arteră de comunicație, era bine 
protejat prin această linie for
tificată, cunoscută in literatura 
arheologică sub numele de 
limes transalutanus, adică fron
tiera romană de dincolo de Olt 
Din Mo>dova păstrează numai 
castellum de la Bărboși, unde 
se înfiripase și o importantă o- 
sezare chrilă și care este sin
gura localitate din Moldova co
lonizată cu elemente romane. 
P'obcbil că tot Hadrian este 
acela cere îîmrteoză oces*  te
ritoriu printr-un puternic va! de 
pămînt (azi î se '-un- Tmla-I. 
ce os—eo de Io Șiret n;nă la 
Prut între Șerbesti si Tulucesfi. 
Rostul teritoriului, d*n  partea 
de sud a Moldovei, rămîn» da
cilor, în colîtote de afiati oi 
romanilor, trăind sub conducă
torii lor, cu legile și tradițiile 
lor. In schimbul acestei alianțe. 
Hadrian se obligă să le plă
tească un subsidium, pe care 
probabil că il mărește, așa cum 
făcuse și cu subsidiul acordat 
regelui roxolan.

Tezaurele monetare de de
nari romani de argint, descope
rite în Moldova, fac dovada că 
acest subsidiu a crescut tot mai 
mult după Traian. Dacă emisi
unile monetare din timpul Iu! 
Traian aproape că nu lipsesc 
din conținutul acestor tezaure, 
numărul emisiunilor nu este în
să prea ridicat. Incepînd cu 
Hadrian, emisiunile denarilor 
romani sînt tot mai mult în 
creștere. Tot din conținutul te
zaurelor monetare, putem de
duce că împăratul Antoninus 
Pius, urmașul lui Hadrian, mă
rește și el acest subsidiu, ca 
în timpul lui Marc Aureliu, ur
mașul lui Antoninus Pius, sub
sidiul să fie cel mai ridicat.

In concluzie, ceea ce se 
desprinde ain analiza atentă a 
tuturor documentelor de care 
dispunem este că partea răsă
riteană a Daciei, adică partea 
cea mai mare a teritoriului ac
tual al Moldovei, nu a fost în 
mod efectiv ocupată prin răz
boi de romani și, deci nu a fost 
nici colonizată, cu excepția a- 
șezării civile romane și a gar
nizoanei romane de la Bărboși. 
Dr Sorită contactului strîns cu 
cele două provincii romane — 
Moesia inferioară si Dacia — 
romanitatea în Moldova a pă
truns numai ca e'ement de cul
tură materială șî spirituală ne- 
impus, Romanizarea sau, mai 
corect spus, românizarea 
Moldovei va fl un proce-, dec 
seHt și care va avea loc la 
c'teva secole moî tîrziu.

cnjlRrQEIl
interviu cu 

conf. dr.
VASILE ARVINTE 
decanul Facul

tății de filologie 
a Universității 

„Al. I. Cuza“ lași
— De-a lungul timpului s-a 

produs și în cuprinsul științe
lor filologice, ca și în al 
multor altora, un proces de 
ri iv grei fi rar*» și specializare. 
Cu ce efecte ?

— Inițial, științele filologice 
aveau ca obiect studierea tex
telor vechi, iar ca finalitate 
— valorificarea, în planul 
ideilor, a conținutului aces
tora. De unde nevoia unor 
instrumente corespunzătoare: 
gramatici, dicționare etc. Așa 
se face că din această preo
cupare de reconstituire a tex
telor vechi, in deplina lor 
autenticitate, s-a degajat o 
altă disciplină, denumită ling
vistică. Anumiți specialiști 
s-au ocupat in continuare de 
reconstruirea vechilor monu
mente de limbă literară, de 
compararea originalelor, de 
identificarea copiștilor și așa 
mai departe. Era deci vorba 
de o întreprindere științifică 
strins legată de cea mai lar
gă activitate culturală, lite
rară și chiar artistică a po
porului. Treptat a început 
studierea separată a istoriei 
ideilor și operelor literare, a 
valorilor literare, pe de altă 
parte. studierea semnelor 
lingvistice cipătind în uneie 
țări o asemenea amploare in
cit s-au creat institute spe
ciale de invățămînt, delimi
tate deci și formal de Facul
tățile de filologie.

— Care a fost cauza aces
tei diversificări ?

— Faptul că filologia era 
inițial una dintre cele mai 
cuprinzătoare științe se da
tora calității limbii de a fi 
un mijloc de comunicare în 
cuprinsul tuturor activități
lor umane. Hasdeu, în Mag
num Etymologicum, nu se o- 
cupă numai de sensul ling
vistic al termenului studiat, 
ci și de întreaga sferă de 
idei pe care o include.

Iată de ce unui filolog îi 
erau absolut necesare cunoș
tințe de istorie, literatură, is
toria artei, în general, a cul
turii materiale și spirituale. 
O asemenea orientare obliga 
la un destul de însemnat vo
lum de muncă ceea ce, odată 
cu diversificarea și imensa 
proliferare a cunoștințelor u- 
mane, a făcut ca specializarea 
să fie inevitabilă, și pentru 
filologie. Cu ce consecințe ? 
Foarte multe, îmbucurătoare, 
unele insă mai puțin îmbucu
rătoare. Firește, capacitatea 
de cuprindere a științelor fi
lologice este astăzi mult mai 
mare decît la început, tere
nul fiind explorat multilate
ral și în profunzime. E drept, 
în prezent nu mai poți fi 
specialist și în istoria limbii 
și în studiul valorilor litera
re și în activitatea de re
constituire a textelor vechi. 
Dar există specialiști de va
loare în toate aceste dome
nii, ceea ce este, indiscuta
bil, un cîștig. Ca să nu mai 
vorbim de faptul că științele 
filologice au fost fertilizate 
și de contactul cu științele 
matematice, statistice, cu ci
bernetica.

— O viziune integratoare se 
impune, totuși.

— Evident. Mai ales în ca
drul procesului de învăță- 
mînt. Aici însă ar fi de sem
nalat o serie de serioase ne
ajunsuri. La filologie, majo
ritatea studenților sînt atrași, 
ca să spun așa, de poezia a- 
cestei științe. Dovadă, pon
derea subiectelor de acest 

fel în cadrul lucrărilor pen
tru examenul ue licență. 
Cred că un jilolog trebuie să 
aibă cunoștințe multilaterale 
— chiar dacă uneie par mai 
aride — așa cum un matema
tician trebuie să stăpînească 
și el bine limba și să aibă 
satisfăcătoare cunoștințe de 
filozofie. Bine, mi se va spu
ne, dar nimeni nu-l împiedi
că pe student să aibă preo
cupări multilaterale în ceea 
ce privește studiile sale. Nu
mai că în această direcție el 
trebuie ajutat și stimulat. 
Fapt care e mai greu realiza
bil atunci cînd nu îi este a- 
sigurat timpul liber necesar 
și nu îi este cultivat și încu
rajat spiritul de inițiativă în 
consultarea și studierea indi
viduală a unor tratate și stu
dii, dincolo chiar și de biblio
grafia (și ea, uneori, fugar și 
fragmentar folosită). Sarcina 
Universității nu este de a 
produce, pe bandă rulantă, 
in mod automat, serii de ab
solvenți, trecuți stereotip 
printr-un număr de cursuri, 
seminarii, omogenizați formal 
în grupe de invățămînt, ci 
de a valorifica potențialul re
al de inteligență, aptitudini 
și putere de muncă al celor 
care intră în facultate și ca
re trebuie neapărat să fie 
tratați diferențiat. Iată de ce 
cred că ar trebui reconside
rate chiar și noțiunile de 
student integralist și de ... re
petent, ultima — cu totul lip
sită de sens în cadrul invă- 
țămîntului superior. Intere
sează nu însușirea cunoștin
țelor într-o anume perioadă 
de timp, ci însușirea lor te
meinică, într-un cit mai cu
prinzător și eficient sistem de 
referințe. Sînt metode proprii 
învățămîntului mediu, incom
patibile cu ideea de Univer
sitate.

Există și modalități defec
tuoase de selecționare, îndru
mare și promovare a cadre
lor didactice. E foarte greu 
să-i creezi unui veritabil spe
cialist o catedră, dacă ea n-a 
fost inclusă inițial în planul 
de învățămînt, și e la fel de 
greu să desființezi o catedră 
pentru care pur și simplu 
n-ai cadre corespunzătoare. 
Cred că o universitate tre
buie să se sprijine pe perso
nalități și nu pe scheme pre
stabilite. Altfel se întimplă 
ca studenții să-și piardă tim
pul la interminabile semi

narii fade și plictisitoare și 
să se acrediteze în mod fals 
ideea caracterului sacrosant 
al cursului, cînd el nu poate 
fi tratat decît de la caz la 
caz, unul puțind fi într-ade- 
văr magistral, dar altul cu 
totul necorespunzător. De ce 
nu am recunoaște ? Dacă 
studenții ar fi lăsați să-și a- 
leagă ei singuri cursurile la 
care vor să meargă, mă re
fer bineînțeles la studenții de 
elevată ținută universitară, 
s-ar produce o instructivă și 
poate stimulativă diversifica
re a valorilor. Nu fetișizarea 
cursului în sine ! înalta pre
țuire a realelor, înaltelor va
lori care reprezintă cu adevă
rat și la un nivel impresio
nant învățămîntul universi
tar, iată ce se impune nea
părat. A fost, la Iași, cazul 
lui G. Călinescu, lorgu Ior
dan, Dan Bădărău, N. Bag- 
dasar, cînd aceștia se înscri
au printre pilonii acestei u- 
niversități, este, cred, în pre
zent, cazul unei întregi ple
iade de cadre de valoare, cu
noscute și apreciate nu nu
mai de studenți, dar și în 
publicistică, în viața literară 
a țării.

E un motiv în plus să pri
vim cu deplină încredere 
destinul acestei venerabile in
stituții de învățămînt supe
rior, a cărei contribuție la 
viața spirituală a țării a fost 
și va fi în tot mai mare mă
sură de natură să-i justifice 
prestigiul.

Pentru aceasta se cere, în
să, nu o poziție contempla
tivă, ci una activă, de con
siderare lucidă a diverselor 
laturi ale procesului de în
vățămînt, pentru continua lui 
optimizare. Pentru a răspun
de la nivelul exigențelor ac
tuale, responsabilităților noas
tre, sarcinilor pe care~ patria 
și partidul ni le pun în față.

AL. COMAN
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REMEMORĂRI:

DADAISMUL
In primăvara Iui 1919, 

soarele victoriei lucește 
deasupra unei Franțe pa
lide. ..

Începutul secolului a în
registrat descoperiri științi
fice, progrese ale tehnicii. 
Dar toate acestea, urmînd 
să-1 emancipeze pe om, 
par ,1a un moment dat, a 
servi subjugării lui, încre
dințării că omul n-a supus 
natura decit pentru a se 
închide în ea. Spiritele lu
cide gîndesc confuz Ia 
ceea ce Valery va expri
ma clar cîțiva ani mai tîr- 
ziu: „Noi, civilizațiile,
știm acum că sîntem mu
ritori".

Forțe pînă nu de mult 
ignorate, exterioare și in
terioare, copleșesc indivi
dul. După patru ani de 
masacre și devastări, Oc
cidentul prezintă un spec
tacol haotic. Morala tradi
țională revelează fisuri stin- 
jenitoare. E momentul 
propice pentru DADA.

Actul nașterii dadaismu
lui a fost redactat la 
Zurich, la 8. II. 1916, de 
către numeroși emigranți 
care galvanizează dinamis
mul unui tînăr poet de o- 
rigină română: Tristan
Tzara. Numele curentului a 
fost ales întimplător, din- 
tr-o pagină J* 
Se publică 
„Dada 1", 
„Dada III", ■?' ----- --
lui de al treilea caiet afi
șează un pictor necunos
cut : Francis Picabia.

Citeva numere au pă
truns în Franța, unde„poe
zia nouă, cu 
Brăton, Eluard, 
redescoperă pe Lautreamont 
Și Rimbaud - 
misterioasei

Totodată, se rlde de gra
tuitatea divertismentelor 

zgomotoase și grotești în 
care s-a complăcut DA- 

DA-ul. Dar trebuie să 
se țină seama, în primul 
rînd, de gusturile publicu
lui de după război, avid 
de noutăți și emoții rare 
și extrem de dispusă să 
recupereze Dada-ul, dacă 
Dada-ul a fost recuperabil. 
Trebuie, de asemenea, să 
se admită că un fenomen 
ca dadaismul, deși carica
tural, deși masca dispersă
rii și a cinismului îl de
naturează, rămîne semnul 
unei convingeri fundamen
tale, aceea că eliberarea 
artei e legată de elibera
rea socială a individului.

de dicționar, 
o revistă: 

„Dada II", 
și coperta ce-

Apollinaire,
Soupault,

în lumina 
jamPe a1.,!u;

Freud. îndată ce armistițiul 
permite trecerea frontiere
lor, Dada-ul se propaga 
concentric și, prin Germa
nia învinsă, regăsește 
Franța în sărbătoare. _

Prin sosirea lui Tnstan 
Tzara, în martie 1919, 
Dada inaugurează o epoca 
pariziană pe cit de scurta 
pe atit de extravaganta, 
punctată de manifeste și 
discursuri. Dada pretinde 
a se -----
Și ce îi spune 
de întîlnire 
revoluționare 
unde nu se 
cit preocuparea comună de 
a sfida tot ce există.

Un pamflet al Iui Aragon 
încearcă să rezume aceas
tă stare de spirit: .Mai
multi pictori, mai mulți li- 
terați, mai mulți sculptori, 
mai multe religii, mai multi 
republicani, mai mulți re
galați, mai mulți socialiști, 
mai multe politici, mai 
mulți proletari, mai mulți 
democrați, mai mulți bur
ghezi, mai mulți 
erați, mai multe 
mai multe poliții, mai multe 
patrii, în fine, destul 
toate acestea, mai mult 
mic, mai mult nimic, 
mic, NIMIC, NIMIC, 
MIC".

adresa elitei capitalei, 
ț E locul 

a tendințelor 
divergente, 

manifestă de-

aristo- 
armate,

cu 
ni- 
ni- 

NI-

Roma alți CĂLĂTORI
ITALIENI IN PRINCIPATELE ROMÂNE

Cei care vor să răstoar
ne legile nu pot să nu vio
lenteze scrisul. Tzara re
clamă o artă percutantă, 
un „limbaj care ilagelea- 
ză". Eluard îl invocă pe 
Apollinaire: „O, guri, o-
mul este în căutarea unui 
nou limbaj, căruia nici un 
gramatician al vreunei 
limbi nu va avea nimic 
să-i spună".

Gratuitatea și agitația 
sterilă, suspiciunea și nihi
lismul intransigent cate 
caracterizează Dada-ul au
început curînd să apa
ră, la cei mai buni capi de 
serie, ca un alibi veleitar, 
„o manieră de a se întro
na" — va spune Breton. Și 
deja se conturează curen
tul viitor, exaltat de Bre
ton, care n-are nimic co
mun cu Dadaismul: „Lisați 
tot. Lăsați Dada-ul. Lăsați 
speranțele și credințele 
voastre. Lăsați prada în 
umbră. Lăsați viața îndes
tulată. Plecați pe drumuri". 
Tema care se va regăsi pe 
întreg cuprinsul unei jumă
tăți de secol de poezie și 
pînă la manifestele din 
Mai 68...

★

Anarhismului estetic al 
Dada-ului i se va substitui 
ambiția poeziei totale a su- 
prarealismului.

Asemenea motive propul
sive și prospective vor a- 
nima un șir de opere în
semnate, extirizîndu-și ră
dăcinile și ramurile în 
toate direcțiile poeziei 
contemporane. A fost ne
cesar, oare, pentru a pro
mova structura disonantă și 
amețitoare a suprarealis- 
mului, acest moment de 
disponibilitate esențială, la 
cel mai înalt grad de ten
siune, care a fost procla
mația refuzului dadaist ?

Rene Palmiery

In „Album' (Jurnal literar si de arte frumoase) care apă
rea la Roma în prima jumătate a secolului trecut, se pu
blicau, din noiembrie 1841 pînă în martie 1842, o serie 
de articole referitoare la Principatul Moldovei si al Vala- 
hiei, articole în care, după citeva rînduri introductive cu 
caracter isteric și geografic, se ilustrau, cu abundentă de 
date, obiceiurile și costumele acelor populații.

Autorul acestor articole era abatele Domenico Zanelli 
care deși numele său este astăzi puțin amintit in lumea 
cercetătorilor, a fost unul dintre cei mai fecunzi scriitori care 
au trăit Ia Roma în prima jumătate a secolului al XIX-lea.

Ne-ar trebui foarte mult timp dacă am vrea să mențio
năm toate scrierile lui D. Zanelli. Aici dorim să examinăm 
în special, cum am spus și Ia început articolele în care el 
expune impresiile sale culese în cursul unei călătorii în 
Moldova și Valabia.

Articolele în cauză sînt trei : primul, cu titlul Moldova și 
Valahia, s-a publicat în numărul din noiembrie 1841 al 
ALBUMULUI, al doilea, intitulat „Descrierea Valahiei", a 
apărut în luna decembrie a aceluiași an, și ultimul, „Situ
ația actuală a Valahiei", în luna martie a anului urmă
tor (1842).

Călătoria pe care Zanelli a întreprins-o în 1840, din în
sărcinarea Vaticanului, în compania marchizului Massimi
liano Trecci, a fost o minunată ocazie de a observa cu 
atenfie și de a nota orice amănunt interesant pentru el. 
Articolele 'au fost strînse succesiv în volum (Viaggio in 
Oriente — Călătorie în Orient, n.t.) și dedicate „Tînărului 
și distinsului marchiz Pietro Araldi, podoabă a nobilimii 
cremoneze".

In primul din aceste articole se afirmă că „Moldova și Va- 
lahia sînt două state despre care se știe foarte puțin la 
noi j de aceea, binevoitori și pe scurt, ne ocupăm de ele 
în acest ziar, expunînd în articolele noastre, evenimentele 
si situația actuală a acestor țări, care au început drumul 
spre civilizație".

Zanelli începe descrierea tării pornind de la vechii daci 
și de la cuceririle lui Traian; amintește apoi succesivele in
vazii ale barbarilor care s-au abătut asupra acestor pămîn- 
turi — gepizii, hunii ș.a. — care nu au reușit însă să distrugă 
limba, tradițiile și numele de la Romani.

Apoi amintește că, în sec. XIII, apăreau pentru întîia oară 
numele de Moldova și Valahia, două țări care ia început 
au fost guvernate de către doi „căpitani" Radu Negru și 
Bogdan, ei purtînd titlul de voievozi (Zanelli spune în ori
ginal voivoda, n.t.).

După ce vorbește în treacăt despre dominația turcă, des
pre lupta seculară susținută contra lor de către principii 
români și mai ales de către Mihai Viteazul (și interesantă 
e partea dedicată figurii acestui principe!), Zanelli începe 
să vorbească despre dominația fanariotă, amintind la început 
figura lui Alexandru Mavrocordat, un adevărat Nero al 
Valahiei. (...)

In al doilea articol, Zanelli începe descrierea Valahiei: 
„Valahia propriu-zisă se întinde în lungimea cea mai mare 
cale de o sută de ore și în lărgime cale de 50 de ore : e 
învecinată cu Transilvania, Moldova și Serbia. Deși puțin 
muntoasă, multe ape izvorăsc din pămîntul ei, principalele 
fiind: Șiret, Ialomița (Zanelli spune Julovitza în original, 
n.t), Dîmbovița și Dunărea, care străbate această tară în 
lung.

Sînt mai ales interesante, în această parte a lucrării lui 
Zanelli, desciierile orașelor și satelor pe care a avut posi
bilitatea să le viziteze în cursul călătoriei sale, precum și 
acelea referitoare la costumele locuitorilor, la obiceiurile, 
tradițiile și limba lor.

In legătură cu Bucureștii, sciie : „București înseamnă 
„orașul plăcerii", și e capitala țării acesteia, dar mai îna
inte principele (Zanelli îl numește „ospadaro" n.t.) își avea 
reședința la Tîrgoviște, Bucureștiul fiind ridicat de succe
sorii lui Radu Negru.

Este așezat într-o vale largă și frumoasă, pe malurile 
Dîmboviței, rîu apreciat pentru peștele și pentru dulceața 
apelor sale, cum o demonstrează și proverbul care circulă 
printre locuitori : „Dîmbovița, apă dulce, / Cine bea nu 
se mai duce" (Zanelli reproduce proverbul în românește 
și apoi îl traduce în italiană, n.t.).

Orașul seamănă cu un imens sat, căci fiecare casă este 
seoarată de cealaltă prin grădini. Intre edificiile orașului, 
Zanelli amintește palatul locuit de principele domnitor, care 
a fost reconstruit pe ruinele celui ars în 1803; foișorul de 
foc, pe vîrful căruia stă tot timpul un om, pentru a observa 
apariția unui incendiu, mitropolia (biserica mitropolitană, 
spune Zanelli, n.t.) așezată pe un deal, de unde privirea alu
necă plăcut peste oraș și peste o întinsă vale, inundată în 
cea mai mare parte de plante.. . Alte edificii cît de cît con
siderabile în București sînt spitalul fondat în 1835 de Doamna 
Brîncoveanu, avînd capacitatea de 60 bolnavi; casa locuită 
de consulul Austriei, Camera reprezentanților, Colegiul 
Sf. Sava".

Și continuă: „Strada principală a acestui oraș e aceea a 
Zarafilor, pe care în zilele de sărbătoare circulă trăsuri de 
mare lux, pe care „signori" din București, iubitori de un lux 
care de foarte multe ori depășește forțele lor, le procură 
din Germania sau din Petersburg".

O notă plină de culoare locală e aceea pe care ne-o oferă 
descrierea cafenelelor „(ele), cu excepția cîtorva unde sa 
află ziare (jurnale) și biliard, sînt musulmane (turcești); aici 
toți înecați în fumul pe care-1 fac cele aproape 100 de pipe, 
care trec continuu prin mîinile mușteriilor, stau ca niște au
tomate toată ziua așezați pe incomodele bănci''.

După ce vorbește despre teatrul „foarte mic, pentru co

media germană" și de celălalt „pentru comedia franceză, care 
la valahi are mare trecere", ne descrie obiceiurile boie
rilor : „Locul de adunare în zilele de sărbătoare e fierăs
trăul (D. Z. spune Cherestovo, n.t.), care e așezat poate la 
o milă afară din oraș, unde nu vin decît boierii și unde nu 
auzi decît limba franceză : este o grădină care se află ală
turi de Dîmbovița, unde se fac băi, și unde, toate dumini
cile, cu citeva parale (D. Z. numește moneda para, n.t.) ca
re se plătesc la intrare, te poți distra ascultînd muzica mili
tară, dansînd sau d:ndu-te în călușei. In aceste două locuri 
de adunare se vede mult lux, toți sînt îmbrăcati europe
nește, fast mare în livrelele servitorilor, în haina femeilor, 
în echipamentul cailor. Trăsurile sînt foarte numeroase, 
cum numeroase sînt și trăsurile de închiriat (birjele), care 
stau la dispoziția aceluia care vrea să le folosească'. / ,

Dintre orașele din provincie, mai întîi este amintită Fu? 
Zanelli, Brăila (el spune Ibraila, n.t.). „Intre toate orașele Vala
hiei, scrie el, Brăila sau Ibraila este orașul cu cel mai dez
voltat comerț: e așezată pe malul Dunării în formă de 
trepte împrăștiate. Portul, său e mereu frecventat de un 
mare număr de corăbii rusești, italiene, grecești și nemțești".

(. . ,)Despre Tîrgoviște, Zanelli scrie : „Tîrgoviște e un oraș 
foarte mic și în decădere de cind a încetat a mai fi scaunul 
domnului ; este situat la picioarele munților și are o po
ziție pitorească".

Și despre Giurgiu : „Giurgiu e un alt oraș pe Dunăre, așezat 
în fața Rușciucului. cetate turcească, a cărei vedere e pito
rească (.. .) Giurgiu era cetate fortificată, însă după tra
tatul încheiat între Rusia și Poartă în 1834, aceste fortifi
cații au fost distruse".

Numeroase sînt în continuare observațiile abatelui Zanelli 
referitoare la guvernul tării, la legislație, la împărțirea ad
ministrativă, la instrucția publică, la finanțe, la armată, la 
limbă, la literatură.

întinsul articol publicat in numărul pe februarie 1842 al 
periodicului Album, scrie în continuarea celor de pînă 
acum: „Valahia era condusă de voievod ales dintre grecii 
din Fanar; acum însă, în virtutea tratatului încheiat între 
Poartă și Rusia, semnat la Petersburg la 29 iulie 1834, această 
țară e condusă constitutional de un valah (român, n.t.), care 
este numit de o adunare națională compusă din 50 de boieri 
din prima clasă, 60 din a doua, din 2 episcopi eparhiali și 
din doi deputați peDtru fiecare district, precum și din de
legați ai orașelor". r J),

Despre principele domnitor, la vremea aceea Al. dhica, 
spune: „Actualmente domnitor este Alexandru Chica, prin
cipe valah în vîrstă de 46 ani, care a fost instruit in Ger
mania și Franța. Este un suflet pios, iubitor al supușilor săi, 
se străduiește întotdeauna pentru binele lor ; a înființat pre
tutindeni școli lancasteriene, în București a ridicat un spital 
si o casă de naștere (. . ). Iubitor al literelor și artelor, îi în
grijește și îi protejează pe cei care le cultivă ; pe unii 
artiști și meșteri îi trimite pe cheltuiala lui în străinătate 
pentru ca învățînd acolo artele și meseriile să poată 
fi apei utili națiunii".

In paragraful referitor la instrucția publică, la limbă și 
literatură, Zanelli notează că învățămîntul nu e îngrijit 
așa cum ar trebui să fie: „Bucureștiul — scrie — are 4 
școli publice, numeroase școli particulare, atît pentru 
băieți cît și pentru fete; are un liceu, numit și Academie, 
care este frecventat de 500 școlari care învață gramatica, 
limba valahă (română, n.t.), limba franceză, gramatica 
veche și modernă, geografia, istoria, matematica, filozofia 
și cîțiva învață și legile, primind licență... La Craiova 
există de asemenea un colegiu care are oarecare prestigiu. 
Spre lauda adevărului, voi spune că dragostea de carte 
se răspindește în această țară și frumos este să vezi ță
rani adulți, îmbrăcați gros, venind de la școală cu cărțile 
legate (.. .) cu o sforicică". In legătură cu limba scrie 
că ea „se aseamănă cu latina, greaca și cu nemțeasca" (!) 
și continuă : „Dacă nu aș fi constrîns de timpul scurt, mi-ar 
fi plăcut să citez multe cuvinte care se aseamănă cu cele 
din italiană".

In ce privește cultura, amintește că în anii aceia s-a 
tradus o dramă din V. Hugo, cîteva romane de W. Scott, 
„Werther" al lui Goethe, si că „o societate de dame din 
Iași, capitala Moldovei, unde se vorbește deasemeni va
laha, au început să traducă operele lui George Sand' si 
comentează ironic : „Oh 1 mari roade va culege națiunea 
română din acele opere nereligioase și imorale!" (normal, 
Zanelli era cleric, n.t.).

Zanelli se oprește mult să vorbească despre costumele 
și religia poporului.

„Bărbații, scrie, îmbracă pantaloni de lînă, o lungă haină 
din piele de oaie cu blană ,• o căciulă din piele de miel, 
o pereche de încălțări din piele neargăsită (netăbăcitâ)*.

„Femeile apoi, poartă o cămașă strînsă la gît, care atin
ge picioarele, peste care poartă două șorțulete strimte unul 
în față și altul la spate; pe cap un fel de beretă din nai 
și fire de păr împletite. Puține podoabe sau de loc ia git 
și în urechi".

La sfîtrșitul observațiilor sale, Zanelli face referiri la acri- X- 
cultură, la industrie și la comerțul român al epocii.

Cele trei articole susmenționate, chiar dacă au căzut 
astăzi în absolută uitare, sînt pentru noi un izvor prețios 
prin știrile pe care le conțin și prin datele pe care le aduc. 
Multe din ele au fost folosite de Moroni, pentru al său 
„Dicționar de erudiție istorico — ecleziastică', în caie ci
tează, referitor la Valahia, numele lui Zanelli și fraze în
tregi din articolele lui.
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