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O, arderea

vezuvii de 
in trup îmi

„Peisaj" de Petru H1RTOPEANU

SONET CU FOC SUBLIM
De-același foc sâ ardem, 

aceeași vilvătaie 
să ne cuprindă trunchiul 

și vîrful de azur, 
să-nnobilăm și munții și epele-mprejur, 
că-n carnea noastră dirză 

același fulger taie.

aceasta, cit am dorit 
s-o-ndur I 

se-ntretaie, 
ochii 

de văpaie,
și-n duh comete-aprinse mă fac înalt 

și pur.

putere in mine 
urlă monștri cu

Tu, fă-mi-te părtașă pe acest nobil rug, 
aprinde-te de mine și fă-mi albastră 

para,
de-ai să citești în stele :

al nostru-i naltul crug, 
frumoasă Tanamara !tu, zeului cunună,

Deci, vino ! taina-i mare, de cer 
și de pămint — 

de-același foc să ardem, cuvînt 
de la cuvint I

Radt^Cârnsc^^^^F

REALIZĂRI Șl TENDINȚE
ÎN ARHITECTURĂ

în celelalte pagini:

POEZIA FRANCEZĂ

TEATRU DE ION OMESCU

edita
SENSUL ISTORIEI SI ÎNSTRĂINAREA

Conștient sau inconștient, o- 
mul contemporan își caută zi 
de zi locul în lumea tehnicii 
copleșitoare. Cu toate că solii 
noștri au ajuns pe Lună, to
tuși despre ființa noastră spe
cific umană, despre esența spe
ciei umane, știm încă prea 
puțin. Artelor le revine sar
cina majoră ca, prin asociații 
de idei, prin rezolvarea unor 
interdependențe lăuntrice, prin 
intermediul cuvintelor, al for
melor, al sunetelor, al culorii, 
al furtunilor și tăcerilor să 
creeze punți între om și lu
mea nouă pe care și-a creat-o 
el însuși.

Arhitectul are menirea să 
contribuie la plămădirea me
diului de trai corespunzător 
cerințelor societății în care 
trăiește, să urmărească prin 
creația sa evoluția rapidă a 
vieții sociale. El devine res
ponsabil pentru ambianța de 
spații, culori și forme în care 
se desfășoară multiplele as
pecte ale vieții de la locuin
ță pînă la laboratoarele spe
ciale, de la creșe pînă la să
lile de concerte.

In ultima jumătate de se
col, arhitectura modernă a li
chidat definitiv academismul 
și electicismul, împreună cu 
decorativismul secesionist și a 
instaurat în locul lor o arhi
tectură rațională care a pro
movat simplitatea și claritatea 
exprimării. Azi, după ce e- 
nunțările teoretice inițiate de 
suprematism și dezvoltate 
după primul război mondial 
de gruparea „De Stijl" din O- 
landa și „Bauhaus" din Ger
mania, au condus la maxime 
simplificări geometrice, apare 
evidentă ariditatea construc
ției lipsite de fantezie, apare 
sterilitatea perspectivelor de 
dezvoltare.

Pe plan mondial, sub diver
se forme, se enunță cerința 
ca artiștii formelor și ai spa
țiilor să creeze nu numai spa
ții utile dar și poezia ambian
ței vieții cotidiene, să-și apro
pie realizările de omul com
plex. Această cerință majoră 
pretinde ca arta individuală a 
arhitecților să se integreze 
concepțiilor sociale specifice 
generale. Noile realizări nu 
sînt menite să satisfacă doar 
necesitățile și dimensiunile fi
zice ale omului, ele trebuie să 
reflecte și îmbogățirea spiri

tuală în evoluția ei. Cerințele 
generale primesc sensuri noi 
în evoluția societății noastre 
socialiste, ele fiind componen
te esențiale .ale desăvirșirii 
umanismului socialist

Pe vremuri. Vitruviu a sta
bilit criteriile de valori între 
polii utilului, durabilului și 
frumosului. Noțiunea utilului 
și a durabilului se pot de
fini relativ ușor, dar „frumo
sul” în general și în arhitec
tura modernă în mod special, 
este mai greu accesibil.

Arhitectura este arta pro
porțiilor și a corelărilor reci
proce, deci o artă care mînu- 
iește noțiuni abstracte, strîns 
legate de contactul dintre rea
litate și existența umană. In 
cursul istoriei, s-a dezvoltat 
o mare diversitate de arhi
tecturi și de stiluri. Parteno- 
nul de pe Acropola Atenei, 
epopeile dantelăriilor de pia
tră de pe monumentele Orien
tului, tensiunile nervurilor go
tice, mănăstirile Moldovei sau 
turnurile de oțel și sticlă, toa
te au intrat în tezaurul mon
dial al artei umane și, cu toa
tă diversitatea lor, toate sînt 
considerate „frumoase". In 
căutarea unor criterii genera
le ale valorii estetice arhitec
turale, putem enunța cîteva 
calități comune ale lucrărilor 
citate:

— realizează acordul față de 
simțul uman de spațiu și for
mă, corespunzător aptitudini
lor individuale și concepției 
sociale a epocii respective;

— stabilește corelarea rațio
nală dintre structură și func
ție ;

— asigură unitatea și echi
librul dintre ansamblu și de
talii, realizează euritmia volu
melor, a suprafețelor și a ele
mentelor ;

— exprimă concepția des
pre lume și om a societății 
lor și, implicit, rolul lor so
cial ;

— se înscriu armonic atît 
în cadrul natural cit și în 
cadrul urban dat.

In marea operă de edifica
re a socialismului în țara 
noastră, partidul și guvernul 
au acordat o deosebită aten
ție și grijă multiplelor aspec
te ale activității de construc
ții. In cadrul planului nostru 
cincinal, dezvoltarea generală

cantitativă și calitativă a fost 
însoțită și de orientarea ar
hitecturii spre aspectele spe
cifice condițiilor istorice deo
sebite pe care le trăiește po
porul nostru. Succesele și lip
surile au fost analizate cu 
competență și combativitate în 
numeroase plenare ale arhi
tecților și constructorilor. La 
conferința națională a proiec- 
tanților de construcții, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Co
munist Român, a formulat ast
fel esența legăturii dintre 
funcție, formă și structură:

„Vom dovedi superioritatea 
socialismului nu prin propor
țiile exagerate ale construc
țiilor, ci prin producțiile de 
înaltă calitate, la nivel teh
nic mondial, cu cheltuieli mi
nime, cu beneficii cît mai 
mari”.

Iar în Raportul Comitetului 
Central, prezentat la cel de-al 
X-lea Congres al P.C.R., de că
tre tovarășul Nicolae Ceau
șescu au fost scoase în evi
dență și anumite aspecte le
gate de latura practică a ac
tivității constructorilor. Ast
fel, cităm:

„Desigur, în domeniul con
strucțiilor avem rezultate bu
ne. Dar cunoaștem cu toții șl 
neajunsurile, stările de lucruri 
negative din acest domeniu — 
faptul că se construiește scump, 
că persistă încă un spirit de 
grandomanie, că.eln loc să se 
ocupe de creare.»‘•S^capacități 
de producție, mulț^L^truiesc 
birouri luxoase, adev^^e mo
numente arhitecturale. Trebuie 
să punem capăt cu hotărîre 
acestor stări de lucruri I Or
ganizațiile de partid să tragă 
la răspundere pe cei care vor 
mai continua să risipească în 
acest fel banii poporului. Să 
se înțeleagă, o dată pentru 
totdeauna, că fiecare leu tre
buie folosit pentru a spori a- 
vuția materială, pentru a crea 
mijloace de producție — să nu( 
admitem nimănui să facă alt
fel. Pe cei care nu înțeleg 
aceasta, să-i tragem la răspun
dere, șă-i trecem în alte munci; 
să promovăm oameni pe de
plin răspunzători față de bu
nul mers al societății noastre, 
conf. arh.yjrgj| Salvanu

(Continuare în pag. 3-a)



CKONKA 2

desen de CONST. CIOS'J

„Imn" se intitulează placheta 
editată recent de Comitetul Ju
dețean Iași al U.T.C. Demn de 
interes ni se pare în primul rînd 
că respectivul volumaș se vrea 
nu o apariție izolată, oi o ex
presie a preocupării constante 
manifestate de U.T.C. pentru sti
mularea și promovarea tinerelor 
talente. „Dorind să vină în în- 
tîmpinarea talentelor poetice — 
afirmă editorii — Comitetul Ju
dețean Iași al U.T.C. a luat ini
țiativa de a tipări sub îngriji
rea sa cele mai valoroase crea
ții ale membrilor cenaclurilor 
literare, făcîndu-și astfel o da
torie de cinste din promovarea 
a tot c°ea ce este autentic i 
valoros în acest domeniu, al poe
ziei". Inițiativa ni se pare me
ritorie.

Sumarul p’aehetei .lmn“ înmă
nunchează versuri de Geo Balta
zar, Petru Balmuș. Ion Chiriac, 
Adrian Copacinschi, Radu Fele- 
can. Florin Grigoriu, Dumitru 
Hănceanu, Gheorghe Lupu Aura 
Mușat, Eugenia Popa, Nicolae 
Turtureanu, Mihai Ursache.

jurnal

UN ASTFEL 
DE OM

...și s-a trezit vorbind, și eu, pentru prima dată, așa 
cum nu făcusem pină atunci, l-am ascultat atent, nu i-am 
mai intors spatele. Zicea:

— Un astfel de om, despre care am amintit mai Înainte, 
ar trebui să nu se bucure de nici un credit. Inexplicabil 
cum este tolerat, onorat, cum i se lipesc de frunte și 
frunzulițe și lauri, clnd ar merita un picior în spate. II 
auzi: „să trăifi' și în rest ai să-l deosebești foarte greu 
de alții pentru că omul acesta nu mai are nici vocea, nici 
privirea și nici gesturile lui. Și le-a schimbat sau și le 
schimbă mereu ca să rămină.. sau să ajungă acolo unde 
și-a pus in gînd. Orlee șef i se schimbă, cu oricine este 
pus să lucreze, să fie condus, ii adoptă imediat totul. Pină 
ț; vocea și gesturile și privirea. Roade pe dinăuntru, poate 
să înghită cantități uriașe de sare amară fără să se strim- 
be dar așteaptă, speră, face orice ca să ajungă la re
compensă. Curios, tocmai unui asemenea om, cunoscut de 
altiel, i se lipesc din cînd in cînd alte irunze de laur, 
este împins de la spate, nu este lăsat să aștepte în anti
cameră, într-un cuvînt este considerat cineva — „ehei, 
tovarășul 1.. . să ajungi și dumneata ca el, la vîrsta lui, 
la meritele lui și apoi să vorbești" — și astfel contează 
in ochii unora, destul de mulfi, drept o personalitate. Me
ritele ? Iată izvorul lor: nu de mult, colectivul nostru a 
organizat o acțiune deosebită, au scris și ziarele despre 
ea. Ideea acestei acțiuni a aparținut unor oameni modești, 
dintre aceia care tac și lucrează. Celălalt însă, cel care a 
criticat la început acțiunea (pentru că niște șefi, mai sus, 
o priveau cu scepticism), a fost invitat să țină o confe
rință despre ce crezi ? Despre eficiența acțiunii respective. 
Ba, cu acest prilej, i s-a mai înmînat și un brevet de crea
ție, o distincție sau ceva asemănător. N-am știut și cred 
că n-am să știu niciodată care este vocea adevărată a 
prietenului nostru, privirea lui, gesturile Iui. Tot ce vezi 
la el, ce simți, este de împrumut. Un actor perfect. Aici 
trebuie să recunosc, trebuie să spun, că poate să-și le
pede ființa așa cum își leapădă haina, numai să cîștige ceva 
în plus. Și să te ferească sfintul să lucreazi sub conduce
rea lui și să nu-i adopți vocea, privirea, gesturile, să te 
arăți cit de cit independent, să ai vocea ta și gesturile 
tale 1 Fii sigur, chiar dacă nu-ți iese în față, dacă drumu
rile tale nu se întîlnesc cu ale lui nici seara, la plimbare, 
tot te lucrează. Și încă bine. Ici o vorbă, colo o vorbă și 
toate cu greutate, cu credit în alb fiindcă „ehei tovară
șul l.. .“ Prudența lui, măsurată în cele mai mici amănun
te, ascunde de fapt o indiferență totală, pasivitatea abso
lută, deși în particular, pentru el, numai eu știu cit asudă. 
Pentru că, dragă, nu-i ușor lucru să-ți întinzi asume pi
cioarele ca să fii călcat de cel de deasupra ta, sau de un 
oarecare ce ți-ar putea ii de folos, numai ca să te ob
serve, să te rețină, să-ți adreseze un zimbet pe care Ia 
momentul oportun să i-1 poți aminti; nu-i ușor să uiți atit 
vocea ș.ș gesturile altuia pină nu te mai deosebești de 
el... SUjlhtm îți spuneam, inexplicabil cum de mai are atita 
cte^A^nd contribuția lui la ceea ce face este nulă, dar 
abr^t nulă. Și pe deasupra, în adincul ființei lui mai stă
ruie și un oarecare dispreț pentru cei din jur. Dar mas
cat perfect, acoperit de zîmbetul acela, ți-1 amintești ? 
Nici zîmbetul nu-i aparține și acesta este uitat, pentru că 
el nu știe să zimbească. A intrat in capul cunoștințelor că 
este cineva, acestea duc mai departe părerea, o proiiterea- 
ză cum se spune, și chiar și cei care nu-i inghit încep să 
se convingă la un moment dat «ei, da, este cineva... * 
Astfel de indivizi acceptă imediat orice post (dacă este 
mic țintindu-1 pe cel mare, din apropiere), se instalează 
oriunde și oricînd, se erijează în coordonatorul oricărei 
întreprinderi, chiar dacă în sufletul lui o disprețuiește. 
Stoarce de aici, de colo, cit poate, pentru folosul Iui. De
venit o personalitate, o firmă, poate acoperi sectoare în
tregi, le transformă în cetățile Iui, în feudele lui, în zona 
lui de influență. Și totuși constați, ca în cazul brevetului 
pentru creație, de cit credit se bucură, constați cu uimire, 
fiindcă omul acesta nici gesturi proprii nu mai are...

Corneliu Ștefanache

FOLCLOR’69
Desigur că de la întîlnirile fol- 

cloace gen Strunga sau Moșua 
și cuuLr ue la săroătoarea Cea
hlăului sau a munților Vrancei 
și pină la festivalul folcloric în
cheiat recent ia Siănic-Moidovu 
e un progres, ilustrat mai aies 
prin aria preocupărilor și sis
tematizarea problemelor dezua- 
tute. Astfel, printre dezideratele 
formulate de către specialiștii 
reuniți la Slănic găsim : organi
zarea unor centre metodice pe 
zone folclorice, înființarea unul 
teatru popular profesionist, re
înființarea unor institute de în- 
vățămînt pentru pregătirea ca
drelor de activiști culturali. .. 
Avem, deci, impresia că am de
pășit faza unor simple treceri 
în revistă și premieri ale for
mațiilor sosite din diferite zone, 
multe înjghebate ad-hoc. îndrăz
nim dezbateri sistematizate și la 
scară națională, tindem la o de
mult rîvnită ordine în acest sec
tor în care prea s-a contat pe 
voluntariat și dilentantism.

începutul e îmbucurător, cu 
atît mai mult cu cît zilele a- 
cestea se desfășoară prestigiosul 
„Festival si concurs internațio
nal de folc’or România 69‘\ or
ganizat la București sub egida 
Comitetului de stat pentru cul
tură și artă.

Prof. univ. Mihai Pop. preșe
dintele comisiei de organizare a 
acestui festival, a precizat la o 
conferință de presă că „alături 
de cîntec si dans, deci părți de 
cultură spirituală a folclorului, 
festivalul va include și manifes
tări ale artei populare în sensul 
propriu al cuvîntului (concursuri 
de costume, parada portului 
popular, obiceiuri, expoziții de 
artă populară etc.)".

Cunoscînd că festivalul are pe 
agendă dezbaterea temei „Fol
clorul în cultura contemporană", 
considerăm această deosebit de 
interesantă întîlnire internațio
nală drept cea mai sigură dova
dă că discuțiile purtate sporadic 
la manifestările județene își vor 

sport

TELESPORT
In timpul emisiunilor sportive, ecranele televizoarelor noa

stre sînt năpădite de șuvoiul filmulețelor supranumite (cu multă, 
multă indulgență) „reportaje filmate", Dați-mi voie să pro
testez : ceea ce ne oferă rubrica internă a TELESPORTULUI 
nu sînt de loc reportaje, ci înregistrări plate, șterse și manie
riste — cam ca fotografiile de duzină despre O.Z.N.-uri : vezi 
că este, dar nu știi... ce e. De altfel, Dicționarul precizează 
fără drept de apel: reportajul cuprinde «relatarea unui fapt, 
descrierea unui loc...“ (DLRM), în vreme ce oricare Larousse 
completează cam astfel : „le reportage est une enquete de 
journaliste". Așa-zisele „reportaje" sportive găzduite de micul 
ecran se rezumă însă, foarte ades, la filmarea din maximum 
două unghiuri a cutărei săli, cutărui meci, cutărei probe. Re
zultatul ? Ceea ce s-a filmat azi seamănă ca două picături 
de apă cu ceea ce s-a filmat ieri și tare mă tem că, dacă 
un glumeț ar schimba peliculele, noi, cei mulți, nici c-am re
marca șotia I Manierismul cuibărit în domeniul reportajului 
sportiv (filmat) îmi amintește dezarmanta sărăcie de imagi
nație pe care o manifesta, cu ani în urmă Studioul „Sahia" 
în cazul subiectelor agrare (eternele tractoare conduse de 
tractoriști zîmbăreți) ori sportive (mereu aceleași întreceri mo- 
tocicliste post-sonorizate. ..). Am toată stima pentru Secția 
sport a Televiziunii și-l admir pe Țopescu pentru inteligența 
și naturalețea și preciziunea comentariului ; cu atît mai mult, 
nu înțeleg de ce tolerează Cristian lipsa de imaginație a 
colaboratorilor săi, Un adevărat reportaj sportiv, redus, prin 
însăși condiția speciei, la dimensiunea-pilulă (1—3 minute) se 
cuvine, înainte de orice, să surprindă MOMENTELE CHEIE ale 
disputei urmărite. Nu mă! interesează un serviciu la volei, un 
șut la fotbal, o repunere la rugby, decît în cazul în care 
respectivele șuturi, servicii, repuneri, au semnificat ceva în 
partida cu pricina. „Reportajul filmat* conceput doar ca o 
mărturie contabilicească („am fost și noi acolo") capătă func
ție de ștampilă pe delegația operatorului în loc de valențele 
unui super-concentrat capabil să tezaurizeze emoție, dîrzenie,

găsi concretizare într-o ser'e de 
deziderate care să definitiveze 
orientarea în materie de folclor 
și etnografie.

STRĂZI
Repertoarul străzilor din Iași 

este de un pitoresc neboișnuit : 
tot soiul de denumiri, una m<u 
neașteptată decît alta, împămîn- 
tenite cine știe cînd și cum. 
Nume de sfinți (Atanase, Andrei, 
Theodor — cu fundacul respec
tiv — Sava, Constantin, plus 
strada—chintesență „Sfinții Apos
toli". . . nume de. . . an.male 
(strada Caprelor, strada Coco
șilor !), denumiri ale unor 
fenomene (stiada Fulger !), ba 
chiar și ale unor senzații sau 
sentimente (strada. . . Plăce dor, 
lingă... Cimitirul Eternitatea). 
Deși peste acest vechi, strat s-au 
așezat noi denumiri (procesul, 
stimulat de întinerirea orașului, 
continuă în noile cartiere în ca
re se nasc mereu alte artere de 
circulație), au rămas cîțivâ ne
dreptățiți. Intre ei. marii scri
itori ieșeni. Orașul lui Eminescu 
n-a găsit decît o biată stradelă 
cu zece case căreia să-i confere 
numele „Luceafărului". Există, 
la Iași, strada Gherea, strada 
Neculuță, dar — rețineți — nu 
există strada' Maiorescu, strada 
Labiș, stiada Otllia Cazimir. (Ca 
să nu mai vorbim de faptul că, 
printre atîtea sirene și fecioare 
dăltuite cu ardoare de scuiptorii 
noștri, și-ar găsi locul și un 
bust al marelui ieșean care a 
fost Maiorescu. . .)

Ne permitem, deci, să atra
gem atenția edililor : poate se 
va găsi o stradă, o stradelă, o 
străduță ori barem o cărăruie 
căreia să i se acorde numele 
mentorului „Junimii". Orașul 
„Convorbirilor" si „Vieții Româ
nești" îi datorează această (tîr- 
zie) dovadă de prețuire publică.

HITCHKOCK!
In definitiv, de ce nu ?
Si de ce să umblăm cu jumă

tăți de măsură ? Dacă Mircea 
Mureșan îl vede pe Kirk Dou
glas în Meșterul Manole, nimic 
nu ne împiedică și pe noi să-l 
vedem pe Mastroiani în Dănilă 
Prepeleac și pe Be'mondo în ie
dul cel mic din „Capra cu trei 
iezi". Eventual. ..Dănilă Prepeleac" 
în regia lui Hawks, iar „Capra 
cu trei iezi" în a lui Hitechkock !

Imaginați-vi-l pe Dănilă erou 
al unui western, pornit spre Ari
zona, după o amară deziluzie, 
pricinuită de al său frate, care 
în loc de car. îi dă un sfat 
(eventual o idee cinematogra
fică !) Substanța dramatică va 
fi alimentată de crunta experi
ență de viață a eroului, care 
pleacă cu niște boi de funie 
și ajunge (în vestul îndepărtat) 
cu o gîscă pe care o dă pe o 
pungă goală ! Pătrunde într-un 
Saloon unde-l vede pe Scaraoțki 
barman, înconjurat de niște 
draci cu pistoale, și înțelege 
subit că nu mai poate trăi în 
afara menirii sale justițiare. 
Drept urmare, pentru cîțiva do
lari în plus, reeditează dezinvolt 
toate performanțele predecesori

lor săi de pe ambele maluri ale 
bălții Atlanticului.

„Capra cu trei iezi" (eventual 
cu Brigitte Bardot în rolul prin
cipal), va fi, în schimb, un film 
„negru", cu suspense-uri după 
fiecare degustare a lupului si, 
firește, unul mat lung, înainte 
ca lupul, urmăr't în manieră 
modem-poițistă de capră, să 
cadă zdrobit în florărie pregă
tite minuțios cu o vindicativă 
ingeniozitate.

Ce părere aveți ?
Pe urmă, căpătind experiență, 

am putea ecraniza Miorița cu 
Peter O’Toole, Richard Burton 
și Bourvil in rolurile celor trei 
ciobani. Ar urma să se găsească 
o starletă potrivită pentru oaia 
năzdrăvană.

Eventual. ..
Nu de alta, dar să se poată 

susține și mai bine afirmația fă
cută de regizorul Geo Saizescu 
in același număr al Contempo
ranului (?4 August/1969), precum 
că Păcală este „chintesența in
teligenței și umorului poporului 
nostru".

In cazul revizorilor amintiți, 
afirmația se verifică. Cu priso
sință,

GRUPUL 
„ATENEULUI11

Revista Ateneu și-a fixat cîteva 
principii directoare, de la care 
nu se abate mai aies în numă
rul 7/69, asigurîndu-și o anume 
distinctă personalitate, ca publi
cație ce-și întreține cititorii cu 
dezbateri de interes contempo
ran. Ceea ce ni se pare demn 
de reținut este nu numai varie
tatea problemelor, cît mai ales 
caracterul dens și echilibrat al 
tuturor compartimentelor. Critica 
literară, de pildă, nervul central 
al revistei, este reprezentată 
printr-un grupaj de articole, 
cronici, recenzii, care își propun 
să analizeze aspecte ale prozei 
actuale, să definească profiluri 
de scriitori etc. Pentru proble
mele teatrului, reținem contribu
țiile lui Valentin Silvestru și Ho- 
ria Deleanu, iar în pagina ști
ințifică nrezintă interes ancheta 
controversată în legătură cu far
furiile zburătoare. La rubrica 
Permanențe Gheorghită Geană 
schițează ”n portret al lui Si- 
mion Mehedinți, ca etnograf și 
educator social, iar Iordan Dat- 
cu, la Arhiva Ateneu aduce date 
no, cu privire la activitatea căr
turarului G. T. Kirileanu.

Și de data aceasta beletristica 
a fost selectată după criterii ca
re să mulțumească pe cititori 
prin poezii semrate de Mihail 
Sabin. Ovidiu Genaru, loanid 
Romanescu sau prin proza lui 
Petru Popescu. Transcriem o ex
celentă imagine „de gol" din 
noul fragment al noului roman 
aoartinînd lui Petru Ponescu : 
,.Fa îsi bău iar paharul dintr-o 
singură sorbitură. Nu purta cio
rapi. Sigur, era cald afară. Pi
cioarele îi porneau goale din 
șold, goale îi ieșeau de sub ro
chie, goale se legănau în san
dalele atît de subțiri încît dă
deau impresia pasului pe pămîn- 
tul gol, pe pavajul gol, pe par
chetul gol.

dezlănțuire, dramatism, neprevăzut ș.a.m.d. Aș vrea să văd, 
într-o fulgerare a unui prim-plan, un chip albit de încordare 
pe teren, un spectator hipnotizat în tribune, un antrenor vlă
guit pe margine. Și, mai ales, aș vrea să văd șutul meciului, 
gafa meciului, cursa meciului, nu crîmpeie inodore și incolore, 
fără cap și coadăi, filmate funcționărește și în asalt. Ce-ați 
spune dacă reportaje din alte emisiuni v-ar prezenta, pur și 
simplu, un tren mergînd, un război țesînd, o barcă plutind — 
fără vreun accent justificator, fără ordonarea fluxului emotiv 
în funcție de caratele evenimentului surprins ?

Cît despre faptul că 99,999 la sută din aceste așa-zise 
„reportaje filmate" sînt consacrate unor realități bucureștene, 
dați-mi voie să-l consider de-a dreptul jignitor pentru restul 
de 18.000.000 de cetățeni care se încumetă să trăiască în 
România fără buletin de capitală. Dragă Cristiane, trimite-ți 
oamenii pe teren, că sport se face și dincolo de Ghencea, 
iar emblema televiziunii este T.V.R. (deci, română), nu T.V.B. 
(adică, bucureșteană).

Astea fiind zise, nu-mi rămîne decît să aștept obișnuita 
punere la punct — fie ea și cu mantinelă (ce ne-am face 
fără scrisorile de la cititori și telespectatori ?).

M. R. I.
p. s.

Tiriac și Năistase (ori, poate, ordinea ar fi Năstase 
Țiriac ?) au catapultat tenisul românesc pe cele mai 
înalte culmi. E, cred, momentul cel mai potrivit pentru 
a pune cîteva întrebări privind viitorul acestui elegant 
sport la noi. Avem ceea ce se numește o bază de mase ? 
Avem un sistem competițional adecvat ? Țiriac și Năs- 
tase se reprezintă pe sine, ori semnifică un anume salt 
calitativ petrecut în tenisul românesc ? Permiteți-mi sâ 
vă înfățișez un amănunt : în țara calificată în finala 
Cupei Davis, nu se găsesc nicăieri în comerț... mingi 
de tenis ! ! De-a dreptul incredibil, nu ? Fotbalul se mai 
poate învăța și cu mingea de cîrpă, dar tenisul, n-aș 
crede. Adeseori, terenurile (și așa destul de puține) 
zac ferecate și neîngrijite. La lași, un excelent teren de 
tenis (aparținînd Spitalului Dr. C. I. Parhon) este, de 
cîțiva ani, mai zăvorit decît seifurile de la Fort Knox. 
Alte două terenuri, noi-nouțe, (amenajate la ștrand) pot 
reprezenta cu cinste flora județului, în special la „ca
pitolul" brusturi și mărăcini...

— Ești frumoasă. Ai un corp 
foarte frumos.

— Nu e foarte frumos. Cîteva>< 
părți din el sînt foarte frumoa
se. Cîteva mai puțin. Am să-ți 
arăt într-o zi.

— Arată-mi curînd.
— Bine. Ai răbdare.
— \m răbdare".
Astfel noul număr al revistei, 

care consemnează și 5 ani de la 
anariție, nu ilustrează numai un 
moment festiv, dar si un efort 
colectiv constant, sesizabil pe 
parcursul întregii sale activități, 
ceea ce justifică titulatura arbo
rată cu putină mîndrie de că
tre redactorii ei : „grupul Ate
neului".

CARAGIALE 
Șl MITIZAREÂ

Singurul lucru care a lipsit 
recentelor „Convorbiri literare* 
ale tele&iziunii au fost argumen
tele. In rest, opiniile exprimate 
au fost de un excepțional inte
res, chiar dacă (sau tocmai pen
tru că) erau foarte discutabile.

Deocamdată, n-am reușit să ră- 
mînem decît cu întrebările.

E drept, disocierea vizînd lite
ratura mitizantă și cea demiti- 
zantă (mai ales avînd în vedere 
că se operează cu niște termeni 
foarte la modă) ar fi putut pri
lejui confruntări foarte fructu
oase. Numai lipsa de timp, pro
babil, i-a silit pe particibaȘi 
să se rezume la cîteva exeîWÎreț- 
din păcate destul de neconclu
dente. La urma urmelor, ce mi- 
tizează Rebreanu în „Răscoala" 
și demitizează Zaharia Stancu în 
„Desculț" ? (Vv. S. Crohmălni- 
ceanu). Sau, de ce neapărat li
teratura de creație mitizează, iar 
cea de analiză demitizează ? (Iva- 
siuc). In ce fel am putea ajunge 
să-l concepem pe Caragiale drept 
un mitizant, iar pe Proust un 
demitizant ? !

Nedumeririle s-au aglomerat 
și mai mult atunci cînd, în par
tea a doua a emisiunii, o altă 
discuție a ținut să sublinieze ra
portul dintre informație, cultură 
și literatură. Un punct de ple
care excelent, care însă n-a îm
piedecat discuția să-și rateze 
propriile sale posibilități. Pentru 
că e cel puțin simplist să susții 
că numai lipsa de informație a 
unor scriitori a dus la recrudes
cența unor mode literare, de 
mult consumate ! (Aurel Ba- 
ranga).

Neinformați, noi credeam, de 
pildă, că fenomenul s-a produs 
tocmai într-o perioadă de lăr
gire multilaterală a zonei de in
formație !

De altfel, în lipsa unor argu
mente cît de cît convingătoare, 
continuăm să credem și azi. . .

Chiar dacă, în felul acesta. . . 
demiiizăm !

ERATĂ
Dintr-o regretabilă eroare 

sculptura „1907", aparținînd 
sculptorului Vasile Condurache, 
a apărut (în pag. a 5-a) sub o 
altă semnătură.



REALIZĂRI Șl 
TENDINȚE IN 
ARHITECTURĂ

(Urinare din pag. 1)
care să asigure cheltuirea fon- 
durilor poporului numai și nu
mai în scopul dezvoltării ba
zei mater.ale și științifice, a 
învățamîntului, pentru crește
rea bunăstării oamenilor".

Arhitecții și constructorii își 
însușesc pe deplin aceste teze, 
în care s-au sintetizat cu lu
ciditate cerințele realității.

Pentru înfăptuirea unei ar
hitecturi, specifice națiunii 
noastre socialiste s-au purtat 
discuții teoretice multiple, mai 
ales în cadrul Uniunii Arhi- 
tecților. Căutînd criteriile, ca
re în afară de cerințele esteti
ce generale, conferă operei 
de arhitectură trăsături speci
fice, proprii gîndirii și simți
rii românești, îmi permit să 
reiau și să amplific următoa
rele idei apărute parțial în 
cursul dezbaterilor teoretice 
amintite :

— prezența permanentă a 
unei atitudini lirice, umane, 
asigură legătura lăuntrică din
tre operă, om și natură;

— nu se folosesc forme și 
suprafețe geometrice rigide, 
vibrarea suprafețelor și deco
rul sînt totdeauna prezente, 
dar ele nu depășesc niciodată 
rolul lor de subordonare com
pozițională și excelează prin- 
tr-o cumpătare distinsă;

-— utilitatea rațională și 
funcționalitatea este pe deplin 
respectată și lipsește grando
mania ostentativă ;

— este o arhitectură a pre
zentului, o arhitectură a omu
lui care își realizează opera 
pent u el însuși, lipsită de 
complicații speculative;

— creația vie exclude rigi
ditatea unor reguli sau pres
cripții, rămînînd neîngrădkă 
de academism sau deformată 
de formalism ,•

— reușește să realizeze mo
numentalul și cu mijloace mo
deste, monumentalitatea rezul
tă din bogăția ideilor și din 
valoarea concepției neexistînd 
monumentalism gol, spectacu
los.

Evident, enunțările teoretice 
se pot doar apropia de com
plexitatea problemelor care se 
nasc din dialogul permanent, 
fecund, dintre teorie și prac
tică, dar pot forma repere 
spre o gamă specifică de va
lori. Mai este de menționat 
că aceste calități se regăsesc 
și in arhitectura altor popoa
re într-o măsură ma. mare sau 
mai mică, deci conturarea spe
cificului propriu implică și 
gama de modalități prin ca
re se realizează aceste crite
rii de valoare. Aceste forme 
concrete sînt în permanență 
nnoite și înscrierea operei în 
ontextul lor este menirea 
jrea dar nobilă a creației 
irhitecturale contemporane.

In afară de cele 353 mii 
ie apartamente și mai mult 
e 700 de obiective indus- 
riale importante, în ultimii 
ni s-au înălțat numeroase 
lădiri pub’ice destinate cul- 
trii, învățămîntului, sănătă- 
i, odihnei și sportului. In 
area ochestră a arhitecturii 
lădirile reDrezentative, uni- 
ite. sînt soliștii ; la ele apar 
ndințele noi și se pot se- 
za posibilitățile dezvoltării, 
lasemeni se pot trage con- 
îzii despre confruntarea 
ariei cu practica. Creato- 
or noștri li s-au oferit mul- 
ile ocazii spre a-și mate- 
liza concepțiile, crezurile 
istice în cadrul limitelor 
gi oferite libertății de 
‘ație.
)in ansamblul acestor lu- 
ri putem distinge următoa- 
e concepții de arhi- 
tură care contribuie la for- 
rea noii arhitecturi româ- 
ti:
- interpretarea modenaturii 
ilare, mai ales a crestătu- 
' in lemn.

abordarea creatoare a u- 
aspecte majore arhitectu- 

folosirea originală a unor 
e structurale noi,
valorificarea la scară ar- 
turală a tendințelor din 
miul artelor plastice con- 
orane.

In aceste creații, talentul și 
pasiunea au cieat vaiori, trăind 
viața formelor noi, sădite în 
ogorul fertil al tradiției. Ne 
vom referi la cîteva exemple 
pentru a ilustra categoriile a- 
mintite.

★
In Europa occidentală, mari

le arhitecturi de piatră ale 
claselor dominante au zădărni
cit contactul direct dintre ar
hitectura populară tradițională 
și arhitectura modernă. La noi, 
ca și în Japonia și Finlanda, 
„marile" stiluri arhitecturale au 
lăsat relativ puține uime și a 
rămas totdeauna predominan
tă arhitectura legată de tra
diția materialelor și a forme
lor locale. Am avea deci și 
noi premisele, ca să reaLzăm 
o trecere vie, nemijlocită, de 
la o arhitectură plămădită de 
istorie la o arhitectură nouă 
în care tradiția își găsește o 
continuare firească. Totuși, în 
mod regretabil, la crearea u- 
nei noi ambianțe arhitectura
le, trebuie să înfruntăm efec
tul dăunător al sutelor de 
mii de locuințe individuale 
care s-au construit în seco
lul nostru la extinderea orașe
lor și în ultimele decenii a- 
menință să desfigureze sate
le noastre. In aceste condiții, 
primește deosebită valoare 
preocuparea de a transmite 
limbajului arhitecturii moder
ne cît mai multe valori acu
mulate de meșterii vechilor 
clădiri din satele și orașele 
noastre.

Avem numeroase cazuri, în 
care ritm-Tile și relațiile de 
volume a capetelor de grinzi 
și a îmbinărilor de volume 
sînt reluate în beton armat. 
La hotelurile și restaurantele 
de la Mangalia Nord și la 
alte clădiri reprezentative, a- 
ceste efecte sînt agreagabile, 
af’ară de cazurile în care se 
abuzează de ele în mod for
mal. Crestăturile în lemn, cu 
formele lor corelate cu u- 
neltele de prelucrare, fac par
te organică din ornamentica 
noastră geometrica^ ^are și-a 
cucerit faimă mondială prin 
lucrările lui Brâncuși. Alter
narea de lumini și umbre pe 
suprafațele frînte s-a reluat 
de către numeroși arhitecți. 
Fațada Studioului radio din 
Cluj este dominată de ritmul 
major al unor astfel de ele
mente, pînă ce la hotelul 
„Trotuș" din orașul Gh. 
Gheorghiu-Dej, ele îmbracă 
stîlpii și grinzile scheletului 
de beton armat, împrumutînd 
o vibrare unitară întregii su
prafețe de fațadă. In părțile 
Maramureșului, s-au aplicat 
cu succes alte elemente or
namentale pe suprafețele pli
ne ale unor compoziții mo
derne.

Ansamblul Teatrului Națio
nal și al hotelului „Intercon
tinental" care se înalță în 
inima Bucureștiului, realizea
ză o sinteză între unele ele
mente majore ale arhitecturii 
noastre naționale. Compoziția 
teatrului național este cuprin
să sub umbra unei mari co
pertine curbe, amintind de 
umanitatea primitoare a um
brelor aruncate de streșinile 
noastre largi tradiționale. Pi
laștrii de colț, penetrați de 
arce, evocă, îndeplinind o 
funcție nouă, originală, prid- 
voarele pline de f'armec din 
Moldova. Inspirația oferită 
decorației prin renumitele 
noastre picturi murale este 
evidentă, dar sînt de subliniat 
sensurile noi, originale care 
i s-au oferit. La turnul de 
decoruri, greutatea volumului 
este temperată de elansarea 
conturului, similar cu acope
rișurile înalte ale monumen
telor tradiționale. Evitarea 
arh’aizării și încadrarea crea
toare a unor efecte plastice 
autohtone în ritmul contem
poraneității socialiste pun 
sarcini complexe în fața pro- 
iectanților.

Noul Aeroport al Bucureș
tilor care s-n construit la 
Otopeni se înscrie cu o per
sonalitate proprie în marea 
familie a noilor puncte de

contact cu că le aerului. Prin 
sensul nou acordat vechiului 
șir de arce și prin folosirea 
unui sistem de sus'inere e- 
lansat și decorativ, se trans
mite senzația plutirii în zbor, 
senzația ușurinței desprinderii 
de pămînt.

Ansamblul casei țărănești 
cu acoperiș înalt susținut de 
șirul de stilai umbriți ai 
prispei și-a găsit de aseme
nea evocarea în creații noi. 
La monumentul d» pe dealul 
Bobilnei, s-a încercat ridica
rea casei țărănești, leagănul 
răscoalei. Ia validarea unui 
element comemorativ major. 
Conturul noului hotel care 
se construiește la Cluj are 
linii elansate, ca cele ale 
vechilor 'acoperișe, iar terasa 
largă a primului etaj cferă 
umbre de subliniere a volu
mului principal. Formele cu 
care sîntem obișnuiți, care 
sînt asimilate de conștiința 
noastră se percep agreabil, 
natural, fără efort, chiar dacă 
li se schimbă scara și desti
nația.

La clădirea Circului de 
Stat, s-a realizat un reușit 
exemplu pentru îmbinarea u- 
nei tehnici nai cu revalori
ficarea unor forme tradiționa
le. Feliile de bolti de beton 
armat se unesc pentru a for
ma cupola și, în același timp, 
reiau ondulară continuă, 
transpusă pe orizontală. La 
Galați, cupola restaurantului 
„Pescăruș" plutește pe stîlpii 
ei oa un mare nufăr. La gara 
din Predeal, hiperboloidul pa
rabolic, pînza de beton ar
mat cu dublă curbură au in
trat în obișnuința cotidiană.

Compoziția plastică de vo
lume. bar:tă pe contrastele 
unor forme geometrice com
puse. este prezentă In proiec
tul pentru hotelul de la Sla
tina.

Viitorii creat ri ai arhitec
turii moderne românești sînt 
pregătiți la Institutul de arhi
tectură „Ion Mincu* din 
București. Pregătirea multila
terală creează prem:sele vi
itoarelor sinteze de funcțiuni, 
structuri șl forme care se a- 
firmă adesea și în proiectele 
de diplomă pline de îndrăz
neală, fantezie și echilibrare 
matură.

Pe lîngă tendințele și e- 
xemplele amlnt.te. au apărut 
și unele lucrări individualis
te, care d’au deplină valabi
litate și în domeniul arhitec
turii cuvintelor rostite de 
Secretarul general al partidu
lui, tovarășul Nicolae Ceau- 
șescu, la Conqresul al X-lea 
Ul P.C.R. :

„Se întîmplă însă ca une
le lucrări literare sau artis
tice să fie considerate cu a- 
tît mai elevate și mai va
loroase, cu cît sînt mai puțin 
accesibile și m'ai neînțelese 
publicului, maselor largi, cu 
cît se îndepărtează mai mult 
de problemele vieții, de rea
litățile lumii în care trăim. 
Autori ai unor asemenea lu
crări — care consideră firesc 
să emită judecăți asupra vie
ții sociale -— apreciază ca o 
îngrădire a libertății de cre
ație orice părere critică la 
adresa lucrărilor lor". ,

Trebuie să recunoaștem că, 
în unele cazuri izolate, avem 
și clădiri noi, care sînt pri
vite cu nedumerire de spec
tatori, fără să le înțelegaă 
rostul. Aceste clădiri se pre
tind moderne, originale, spe
culații inovatoare ale autoru
lui. In realitate, ele reprezin
tă, de obicei, o risipă inu
tilă de fonduri pentru efecte 
efemere de modă, rupte de 
realitate.

Documentele Congresului al 
X-lea al P.C.R. exprimă clar 
țelul suprem al politicii parti
dului — „ridicarea bunăstării 
materiale și spirituale a po
porului". Exigența estetică 
este o componentă esențială 
a nivelului de trai tot mai 
civilizat, care se va asigura 
pentru toți cetățenii țării, 
prin munca întregului popor. 
Va face parte din înflorirea 
națiunii noastre socialiste, ge
neralizarea concepțiilor prin 
care se va înfăptui arhitec
tura contemporană, specifică 
poporului nostru, ca o ex
presie majoră a umanismului 
socialist care călăuzește orîn- 
duirea noastră de stat.

De la creatorii vechilor 
noastre valori artistice și 
culturale va trebui să învă
țăm și pasiunea, sinceritatea 
și modestia cu care s-au a- 
propiat de opera lor și, ast
fel, să ne atașăm construirii 
socialismului, — noii arhi
tecturi românești.

Profesiunea mea (cercetâtor științific), o 
experiență de șase ani în funcția de secre
tar științific al unei reviste academice, ca 
și modesta contribuție (de acum cîțiva ani) 
la pregătirea motivării menite să demon
streze necesitatea, oportunitatea și rentabi
litatea înființării unei edituri ieșene, m-au 
îndemnat să dau curs invitației lui Mircea 
Radu lacoban, adresată celor interesați, de 
a continua schimbul de opinii inițiat prin 
articolul A edita („Cronica", nr. 32 (183) 
din 9 august 1959).

Ar fi, neîndoielnic, superfluu să mai stă
ruim asuprc oportunității organizării unor 
edituri în marile centre culturale ale țării 
(în speță — la lași), de vreme ce, în a- 
ceostă privință, convingerile și dorințele 
sînt unanime în a exprima o necesitate 
reală și evidentă.

împărtășind vederile lui Mircea Radu 
lacoban, aș dori să evit repetările și ob
servațiile generale pentru a mă opri asu
pra cîtorva chestiuni — la obiect. In acest 
scop, s-ar cuveni să precizăm, din capul 
locului, că obiectul dezbaterii noastre este 
o editură ieșeană care presupune luarea 
în considerare a unor elemente specifice, 
a unor date precise care ar oferi discu
ției un cadru deosebit de cel în care 
s-ar plasa un schimb de opinii consacrat 
înființării unei edituri în indiferent care 
orașe.

Dezvoltarea, perioada actuală de înflo
rire a lașilor, ca și a altor orașe ale pa
triei, fac improprie, și dacă vreți ridicolă 
utilizarea în alt înțeles decît cel geogra
fic al formulei de editură provincială. 
Chestiunea nu este, cum ar părea la prima 
vedere, formală, ci una de fond, de con
cepție.

Dorința și strădania de a se constitui 
o editură la lași se întemeiază pe rea
lități și nevoi constante, ca și pe anumite 
particularități recunoscute. Tradiția și spo
rirea fără precedent a creației științifice 
și culturale, în general, alcătuiesc temelia 
pe care se poate așeza noua editură din 
orașul nostru. Reanimarea moștenirii spi
rituale din această binevenită parte a 
țării, principalele direcții ale preocupări
lor și producției științifice și culiural- 
artistice actuale sînt elementele esențiale 
care vor oferi noii instituții o „personali
tate" distinctă. In această din urmă pri
vință, se impune, după umila noastră pă
rere. ca editura să fie fondată, de la 
început, ca întreprindere autonomă și nu 
ANEXĂ. De asemenea, profilul ei ar tre
bui astfel conceput încît confuziile și lipsa 
de perspectivă să fie excluse.

Producția științifică, didactică și bele
tristică ne oferă și punctul de pornire în 
structurarea activității noii edituri. Fiecare 
dintre aceste ramuri ale vieții spirituale 
are la lași specificul ei, datoriile ei față 
de trecut și, îndeosebi, obligații solemn 
înscrise față de prezent și viitor. O editură 
organizată (fie și embrionar) cu trei secții : 
științifică, didactică și beletristică, ar co
respunde în modul cel mai deplin menirii 
ei actuale și perspectivelor.

O editură este neîndoielnic, în primul 
rind și mai presus de toate, o instituție 
de cultură, dar și o întreprindere econo
mică — ce-i drept, de un fel deosebit, care 
este silită să cumpere și să vîndă pentru 
a-și împlini înaltele ei rosturi. Și aici ne 
lovim de... rentabilitate.

O editură ieșeană, cu producție didac
tică, științifică și beletristică stabilită pe 
temeiul criteriilor de valoare, al unei tema
tici de perspectivă, ce ar porni de la preo
cupările constante ale oamenilor de creație 
și de la cerințele publice, poate fi rentabilă, 
dar, în anumite condiții. Prima dintre con
diții ar fi, cum am mai spus, o largă auto
nomie, care s-ar extinde de la dreptul cola
borării cu instituții similare din țară și străi
nătate, pînă la cel al desfacerii, prin mij
loace proprii, a întregii producții.

Desfacerea cărții este, în egală măsură, 
un act de cultură și un act comercial, care 
se pot încheia cu succes numai printr-o 
continuă și metodică prospectare o pieții,

prin închegarea unor legături permanente și 
nemijlocite cu cei cărora le sînt destinate 
bunurile spirituale.

In această din urmă privință, ni se pare 
elocvent exemplul pe care dorim să-l rela
tăm pe scurt în cele ce urmează. Institutul 
de istorie și arheologie „A. D. Xenopol" a 
publicat revista „Studii ți cercetări științifice 
— Istorie" pînă în anul 1963 inclusiv, și în- 
cepind cu anul următor, „Anuarul" Institu
tului de istorie și arheologie „A. D. Xenopol".

Cea dinții revistă avea un tiraj de 600 
exemplare, iar cea de a doua 630 de e- 
xemplare. De regulă, numărul exemplarelor 
vîndute nu depășea 50 (cincizeci). Revistele, 
tipărite la lași, luau drumul Capitalei, pen
tru a garnisi depozitele centrale.

In anul 1962, s-a produs însă o schimbare 
neașteptată : numărul abonamentelor la 
„Studii și cercetări..." s-a ridicat la 572, 
iar în 1968, întregul stoc al „Anuarului" a 
fost epuizat. Cererile au depășit tirajul dina
inte stabilit. Ce s-a întimplat ? Comitetul de 
redacție a luat asupra sa desfacerea pe 
piața a revistei. El a intrat în legătură di
recta cu toți profesorii de istorie din jude
țele Moldovei, s-a adresat fiecăruia dintre 
®’’ «plicind rostul și tematica revistei, și 
astfel, unu dintre cei interesați și-au asu
mat voluntar rolul unor... „filiale" de răs- 
pmdire a „Anuarului” ... etc., și rezultatele 
faptul 'căT ** SS °rate- Este de aținut 
faptul ca experiența a fost făcută cu un 
penod'c de stnctă specialitate, cu un con- 
ținut adeseori sec, arid.

Neîndoielnic că mijloacele ți posibilitățile 
itum ieșene vor fi nemăsurat mai mari 

decit cele pe care le are 
comitet de redacție condus 
voință și, în cel mai fericit

mari 
la îndemînă un 
doar de bună- 
caz, pasiune...

L. Boicu
In- preajma intrării in 

plin“ a Editurii 
mințim faptul că, 
justificată prin TOT : 
zent și viitor. Prin tradiția secolelor. prin 
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funcțiune „din 
, Junimea", să ne rea- 

la lași, o editură e 
-- : prin trecut, pre-

efervescența cotidianului,

in care se consumă și se produce cul
tură ; e, dacă se poate spune astfel, un 
oraș „eminamente" cultural. Riscînd des
chiderea unor uși... deschise, să ne a- 
mintim că există în această urbe o ple
iadă de scriitori și oameni de cultură
pentru care tiparul e una din primele 
necesități profesionale. Poetul George
Lesnea, criticul și istoricul literar Con
stantin ~' 
velcu, 
M. R.
Tur cu, 
Sturzu, 
maturgii Andi Andrieș, Ion Omescu, cri
ticii D. Costea, Al. Călinescu, Liviu Le- 
onte, V. Cuțitaru, Z. Sângeorzan — oare 
aceștia nu și-ar încredința manuscrisele 
casei de editură din Iași 1 Fie și din 
ceea ce se numește patriotism local — 
de ce nu ? M. R. lacoban pomenea în 
articolul său A edita (Cronica, 32/1969) 
și de relații cu edituri din străinătate, 
cu scriitori ai altor continente sau ai 
altor orașe din țară. Cu atît mai bine.

„O editură locală își poate permite un 
mare lux: acela de a emite preferințe 
(ș.a.J, de a încerca impunerea unor di
recții*, se scria în articolul pe care 
l-am citat. Aș adăuga ■ poate lansa co
lecții sau serii de autor-, poate tipări 
lucrări de larg interes, ca enciclopedii, 
dicționare (mă glndesc la Dicționarul li
teraturii române, de pildă, care se lu
crează acum la Iași). In limitele spațiu
lui poate și trebuie să scoată reeditări 
de prestigiu. Poate asigura operativitate 
în sectorul cărții științifice, unde este 
atîta nevoie de o rapidă răspîndire prin 
tipar a noutății. Apoi: antologii, albume, 
pliante ș.c.l.

Toate acestea există aici, acum. Dar, 
să spunem astfel, în stare latentă. Nu e 
nevoie decît de acest revelator, acest 
catalizator care este editura.

George Pruteanu

Ciopraga, 
prozatorii 
lacoban, 
poeții ~ ____ _______
Adi Cusin, Fl. M. Petrescu, dra-

proiesorul Vasile Pa- 
Corneiiu Ștefanache, 

Stelian Baboi, N. V. 
Horia Zilieru, Corneliu



CKONIC A ARTELOR

profil

intervin cu
ZOE ANGHEL

STÂNCA
Am cerut părerea conferen

țiarului universitar Zoe An- 
ghel-Stanca de la catedra de 
actorie a Institutului de Artă 
Teatrală și Cinematografica 
„I. L. Caragiale“ din Bucu
rești, cu privire la situația și 
perspectivele învățămîntului 
teatral din țara noastră.

— Cum apreciați metoda de 
predare și de sedimentare a 
artei actorului practicată la 
I.A.T.C. ?

— Institutul nostru a adop
tat o metodă completă de 
studiu, folosită de cele mai 
bune institute similare din 
lume. Anul I este consacrat 
improvizației, care ajută mult 
la constituirea personalității 
studentului. Apoi, accentul 
cade pe studiul recitării, re
pertoriul cupnnzînd poezie 
contemporană și clasică, ro
mânească și străină. In anii 
II și III, urmărim speciali
zarea propriu-zisă, obișnuind 
studentul cu descifrarea ele
mentelor dramatice ale unui 
text literar și cu determina
rea detaliilor de epocă din 
lectura unui roman sau a u- 
nei piese. De obicei, în a- 
ceastă perioadă de studiu, 
studenții lucrează cu drama
tizări proprii. Fantezia, memo
ria, imaginația, observația și 
puterea de concentrare se 
dezvoltă armonios. De la a- 
cest studiu foarte dens, se 
trece la montarea unor acte 
întregi în decor și machiaj.

— In presă au apărut o se
rie de critici privind unele 
aspecte ale pregătirii absol
venților Institutului, vizind, 
în special, producția de ab
solvire. Care este relația din
tre Institut și practica vieții 
noastre teatrale ?

— Spectacolele de la „Ca- 
sandra“, au dinamismul tine
resc specific cu care viitorii 
actori își verifică aptitudinile, 
dar nu putem avea preten
ția ca ei să poarte de pe a- 
cum amprenta unei persona
lități artistice formate. Insti
tutul furnizează scenelor țării 
un material uman care tre
buie să se cristalizeze în con
tact direct cu publicul și cu 
ambianța creatoare fiecărei 
instituții în parte. Am dat 
teatrelor mulți actori dotați 
și dacă în ultimul timp nu 
se poate vorbi de talente ex
cepționale, în orice caz ab
solvenții au o bună pregă
tire profesională. Din păcate, 

în unele teatre nu li se a- 
cordă suficientă încredere și 
au fost cazuri cînd talente 
veritabile s-au pierdut în a- 
nonimat. îmi amintesc, prin 
contrast, de admirabila com
petență cu care Lucia Sturdza- 
Bulandra promova și încura
ja tinerii actori. Iată o pildă 
mereu actuală pentru direc
torii teatrelor noastre.

— Nu credeți totuși că, o- 
dată absolvit Institutul, tînă- 
rul actor pierde mult prea 
brusc contactul cu îndrumă
torii săi, că personalitatea sa 

în formare, așa cum spu
neți — riscă să se tocească 
de aspirațiile organismului 
teatral profesionist ?

— Experiența pedagogică a 
cadrelor noastre didactice ar 
trebui valorificată și după ce 
tînărul actor încetează să mai 
fie student. Fără îndoială, 
schimbarea bruscă și nu în
totdeauna înconjurată de ge
nerozitate a mediului de lu
cru. poate avea urmări de
favorabile imprevizibile. Pen
tru aceasta consider util ca 
profesorii Institutului — re
gizori și actori, să fie invi
tați să lucreze în teatrele la 
care au fost repartizați ab
solvenții. Depinde însă mult 
și de actor ca el să se men
țină m formă și să fructifi
ce capitalul acumulat la In
stitut.

— Actualele criterii de 
mitere în Institut vi se 
satisfăcătoare ?

ad- 
par

— Cred că ar trebui să se 
procedeze la restructurarea e- 
xamenului de admitere, unin- 
du-se exigenta cea mai se
vera cu realitatea faptul uț că 
la probele practice, majorita
tea candidaților se intimidea
ză și devin rigizi. Au fo«?t 
cazuri cînd candidați! res
pinși din această cauză de 
6—7 ori, au ajuns mari ac
tori. Restructurarea exame
nului ar trebui, dună păre
rea mea. să înceapă nrin. 
completarea probelor indivi

duale cu exerciții colective, 
fiindcă numai în relațiile cu 
partenerii se pot dezvălui în
sușirile reale ale candidatului.

— In ansamblul său, în- 
vățămîntul teatral corespunde 
sarcinilor actuale ale mișcării 
noastre teatrale ?

— Am arătat că el se în
scrie categoria printre reali
zările de seamă ale ultimu
lui sfert de veac, constituind 
o școală de preluare și con
tinuare a celor mai bune tra
diții ale teatrului românesc. 
In acest sens, reînființarea 
secțiilor de la Iași și Cluj nu 
numai că ar îmbogăți cultura 
teatrală cu noi contribuții și 
stiluri (oare minunata școală 
de la Iași, care a dăruit sce
nei românești atîtea talente, 
nu riscă să-și piardă origi
nalitatea ?), dar ar stimula 
mult viața artistică a acelor 
regiuni ale țării. De ase
meni, în studiul artei acto
rului, vor trebui accentuate 
în viitor elementele specifi
ce care țin de cinematografie, 
televiziune și teatru de pă
puși, sectoare a căror ponde
re în viața noastră spiritua
la. este tot mai accentuată.

C. ISAC

expoziția
PETRE JUCU

I se zice „ciopli torul“, dar 
semnează Petre Jucu. De loc 
e din prin părțile Zarandului, 
fiu de cioplitor în lemn. Mer- 
gînd pe urmele bătrînului său, 
Petre a început să vadă în 
rădăcini de stejar chipuri de 
oameni în loc de doage și 
să descifreze în jocul fibre
lor anumite întîmplări gîndite 
de el.

De la paltin și stejar, a 
trecut la gresie, la calcar, la 
granit, toate componentele mi
nerale ale universului său i- 
mediat, deci cunoștințe vechi. 
Modelîndu-le, le-a îndrăgit și 
mai mult, reușind să le co
munice eposul vieții din jur, 
distilat prin sensibilitatea sa 
de rapsod. Petre Jucu a în
ceput prin a fi poet al vo
lumelor, continuînd o intere
santă investigare a drumului 
către esența lucrului.

Neputînd trece peste deli
catețea gestului de a oferi 
mai întîi Moldovei, prin ex
poziția deschisă în foaierul 
Casei de cultură a Tinere
tului din Iași, omagiul său 
pentru Luceafăr, trebuie să 
precizăm că Petre Jucu nu e 
un simplu cioplitor popular, 
un valorificator de folclor sau 
un beneficiar de meșteșug 
ancestral, ci e un gînditor. 
Nu întîmplător s-a aplecat a- 
supra operei eminesciene și, 
iarăși, nu e alească la întîm- 
plare tematica celor 23 de 
sculpturi inspirate din opera 
poetului—filozof. Rezidă aici 
o afinitate a universurilor, o 
vecinătate de arii fantaste. 
Această trăire în imaginar 
explică și înclinarea spre ac
cente melodramatice, care 
altfel ar putea fi suspicio- 
nate de efecte căutate.

In ansamblu, lucrările din 
această expoziție, mărturii 
ale unor ardente căutări, ne 
familiarizează cu un artist 
interesant. Căci, oricum s-ar 
recomanda, Petre Jucu, e un 
sculptor.

A. LN.

HATMANI)
La început, Dan Hatmanu parase a năzui spre o pictură 

de factură clasică. Simțul armoniei îl ducea în culoare la 
tonuri consonante, la moderația clar-obscurului. în desen, se 
vădea solidaritatea liniilor, cu efecte întăritoare pentru privitor.

Cu vremea, însă, aceste predispoziții au trecut în umbră, 
lăsînd întîietate unor noi îndemnuri, de care Dan Hatmanu a 
ținut să asculte. Noua îndrumare a creației sale a fost hotă- 
rîtă de anumite împrejurări biografice, între care una mai ales 
ne reține luarea aminte : pictorul s-a format la școala lui 
Corneliu Baba, de care îl uneau afinități profunde. Aceste a- 
finități erau, desigur, anterioare școlii, ținînd de alcătuirea lor 
nativă. Acum, însă, cînd se legase și prin studii de maniera 
maestrului, orice ar fi pictat Hatmanu apărea în ochii tuturor 
ca un produs de școală, ca o dovadă a lipsei de originalitate. 
Se întîmpla, astfel, ca un talent remarcabil să fie în primejdie 
de a îndura o soartă de epigon. E de presupus că o asemenea 
amenințare l-a dus pe artist la un conflict lăuntric, conflict ce 
se deschidea spre alte priveliști sufletești, potrivite — de data 
aceasta — nu cu echilibrul clasic, ci cu starea de contradicție. 
Dar, pe această cale, Hatmanu ajungea la noua lui formulă ; 
este masca romantică, îndărătul căreia ghicim acum un spirit 
problematic, cutreierat de neliniști. Semnele transfigurării ro
mantice s-au ivit la el întîia oară acum vreo șase—șapte ani, 
precizîndu-se în perioada de studii pariziene. Sub noua iden
titate ne-a fost înfățișat chiar de criticii din capitala Franței.

Cu toate acestea, imaginea unui Hatmanu hotărît roman
tic nu este nici ea deplin mulțumitoare. Adevărul e că și în 
noul avatar pictorul rămîne oscilant, indecis parcă între cele 
două modalități de a-și concepe lucrările. Astfel, în plină febră 
vizionară, cumpăna inspirației se întoarce brusc spre clasicism, 
dînd halucinației romantice aparența liniștitoare a lucrurilor 
clare, admisibile rațional. Atunci Hatmanu cade în alegorie, 
specie artistică tipică pentru clasicism. Turnul Eiffel, conceput 
inform, sfîrșește prin a semăna cu un animal ; mănăstirea 
Voroneț devine, pur și simplu, o ciupercă. Mai mult, foșnetul 
unui plop, temă inefabilă, capătă o tratare didactică. Trun
chiul copacului, văzut ca un abur albăstrui, ar fi fost dea- 
juns numai el ca să trezească reveria muzicală. Dar picto
rul mai scrie deasupra și un portativ presărat cu mîini sti
lizate, care închipuie gestul de a cînta pe coarde. încerca
rea lui Hatmanu de a explicita astfel inefabilul este grăi
toare pentru ancorarea lui între abisal și rațional. Tot de 
aici se naște în pictura sa și un motiv al dedublării. La 
început, dedublarea se manifestă doar în portrete. Un auto
portret de la Paris este împărțit în două printr-o linie verti
cală, iar părțile rezultate au expresii diferite, voind a se 
sugera deosebirea dintre cele două laturi ale ființei noastre. 
Ca tehnică, lucrarea amintește, din această cauză, figurile 
compozite din pictura cubistă.

Insă chipul uman este o relație unitară, care împacă 
lumina cu umbrele personalității. De aceea, într-un moment 
mai înaintat al conflictului cu sine, cele două ipostaze ale 
artistului se retrag în colțuri deosebite ale tabloului, ca două 
personaje principial opuse : într-un alt auto-portret apar doi 
Hatmani, unul în poziție obișnuită, altul — alături — inversat. 
Cîte odată rolul enigmatic al dublurii îl dețin unele obiecte 
simbolice. In portretul pictorului C. Vasilescu, dublul tainic 
al acestuia este figurat pe fundal prin două cărți de joc 
și o oglindă încețoșată.

De la o vreme, contradicția se manifestă și în con
ceperea spațiului pictural, care nu mai oferă puncte odih
nitoare de fugă a privirii, ci numai prim-planuri, însă diver
gente, rupte între ele, ceea ce angajează spiritul privito
rului într-un subtil joc psihologic. Aceeași tendință se în- 
stăpînește și în culoare. Pînza e, astfel, disputată între 
tonalități acute și ritmuri cromatice larg oscilate. Trebuie 
să vedem aici un credit acordat oscilației, un mod de exis
tență între extreme, prin care pictorul va rosti, din ce în 
ce mai răspicat, un crez umanist foarte modern. Unitatea 
în oscilație devine, la acest creator, o formulă organică, a

Dan HATMANU : Autoportret

E greu sau aproape impo
sibil să explici ce este o a- 
daptare. Pentru că trebuie să 
precizezi în funcție de ce 
se realizează aceasta : de bi- 
dimensionalitatjea micului e- 
cran ? Sau de posibilitățile 
televiziunii de a oieri tele
spectatorilor ceea ce, de re
gulă, în teatru se presupune 
a se ii consumat în culise ?

Apoi, a adapta — în ce 
scop ? Finalitatea adaptării 
nu-și poate adjudeca oiiciai 
decît un criteriu estetic ? Dar 
care ?

Și, în iond, ce raporturi se 
stabilesc între un spectacol 
teatral și o tele-adaptare ? Ce 
devine a doua, în raport cu 
prima ?

Nu numai cu textul. Nici 
barem numai cu spectacolul. 
Pur și simplu cu teatrul. Pe 
care, în iond greșit îl gîndim 
deobicei doar în limita sce
nei. In realitate, cum obser
va Stanislavschi, „teatrul tre
buie să înceapă de la gar
derobă". Sala înseamnă, în 
ultimă instanță, un rezonator. 
Firește, un rezonator a cărui 
amplitudine depinde și de re
ceptivitatea, mai mult sau 
mai puțin elevată, a specta
torilor prezențî la spectacol. 
Și invers.

E drept, ceva din ambianța 
specifică a sălii de specta
cole se realizează și în „trans
misiile în direct". Care însă 
nu sînt adaptări 1

Așadar, în primul tind, a- 
dapiările ne lipsesc de acest 
climat speciiic al sălii, de 
funcțiile rezonatorului, mai 

diluate, inevitabil în copia de 
pe micul ecran, dar indiscu
tabil utile și necesare. Pentru 
că numai datorită lor teatrul 
la domiciliu nu este cu totul 
o erezie.

Fapt este că, asemeni ori
cărui ritual, teatrul cere un 
cadru adecvat, o participare 
globală, solemnitate. Cit poa
te da din toate acestea un in
terior domestic, in care tele 
spectatorul vine de la „gar
derobă" în halat și papuci, 
degustîndu-și uneori, între 
două replici, cafeaua (neagră 
sau cu lapte) ? Greu de spus. 
Chiar dacă, erezie fiind, tea
trul la domiciliu își are, to
tuși, ereticii săi plini de fer
voare, capabili să compenseze 
prin pioasă devoțiune lipsa 
cadrului 1

Dar-mi-te atunci cînd nu 
mai avem de a face cu o 
transmisie în direct I

Apoi, după cum spunea 
Merimee, arta este „l’exage- 
ration ă propos". O exagerare 
a cărei determinare este în 
funcție de multe necunoscute. 
Așa fel incit aprecierea actu
lui de artă nu poate fi fă
cută decît prin aproximare. 
„Nu mi s-a părut niciodată 
actor pe scenă, spunea Ar- 
ghezi despre Tony Bulandra : 
era personajul adevărat, ca 
un tablou care nu gesticulea
ză dincolo de cadru". Două 
negații care construiesc de 
fapt un paradox. Pentru că, 
adevăr banal, autenticitatea 
în artă este altceva decît 
autenticitatea în viață, gestul 
estetic neputînd . fi autentifi
cat decît în interiorul seve
relor convenții ale respectivei 
specii. Considerație implicată 
discuțiilor dintre Ciulei, Giur- 
chescu și Horea Popescu, din- 
tr-o recentă emisiure „Gong", 
despre etapele evoluției tea
trului românesc în ultimele

cărei pecete se străvede pretutindeni. Olandezul Mondrian 
s-a dus la Paris ca să picteze dreptunghiuri, adică harta 
țării sale hașurată de canale. Spațiul parizian rămîne la 
Dan Hatmanu mereu ondulatoriu. In viziunea lui, turnurile 
catedralelor se desfoliază alcătuind rozete sau alte geo
metrii circulare. Notre-Dame apare ca un oval, Sacre-Coeur 
ca un vîrtej transparent. Alteori, cupolele se teșesc, ori 
se apleacă într-un balans primejdios, numai ca să evite 
alinierea. De pe Montmartre pictorul reține un joc de copii 
cu cercuri, core, ca și pătratele lui Mondrian, devin con
strucție plastică pură, dar o plastică mereu ondulatorie, în
toarsă deci prin refracție de pe un meridian spiritual spe
cific. Faptul învederează poate și educația românească a 
retinei sale, deprinsă, în pilda folclorului nostru, ori a lui 
Brâncuși, cu grația ondulării.

Acum însă, cînd lupta pentru organicitate a fost cîș- 
tigată sub scutul romantic, se întîmplă cu Dan Hatmanu 
un lucru ciudat. Tonurile de culoare puse inițial contrastant 
se închid în clipa următoare și se uniformizează. Ritmurile 
agitate se potolesc. Gestul de a se dedubla se păstrează, 
dar își pierde acum tîlcul opozitiv. „Tataia", din portretul 
cu acest nume își ține în palme, ocrotitor, propria copie 
(firește, micșorată). Pe un bătrin lăutar îl adăpostește, din 
umbră, o mină, de asemenea ocrotitoare. „Ștefan cel Mare", 
compus în ultimul timp, poartă cu evlavie în palme cîțiva 
„oameni ai Măriei Sale", gravi și ei ca niște voievozi. Mo
tivul dedublării se acoperă astfel cu sensuri vibrant uma
niste. Creatorul clasic se reîntoarce în Dan Hatmanu mai 
încărcat de înțelepciune. E un semn, se vede, că elevul lui 
Corneliu Baba nu fusese niciodată numai un mim banal, ci 
un exemplar autentic din aceeași rasă cu maestrul venerat. 
Revenire* statornică la crezul comun nu se poate explica 
altfel.

Valeriu Corcodel

decenii. Etape definite prin 
reteatralizare și diversificare 
după ce o ' perioadă anteri
oară, ilustrată de mari crea
ții romantic-revoluționare a 
dus, ca urmare a recrudes
cenței unor tendințe natura
liste, la diluarea și chiar elu
cidarea sensurilor, din cauza 
cultivării otova a faptului 
semnificativ și nesemnificativ.

Fapt este că, in ultimul 
timp, mersul ascendent al 
teatrului nostru a fost mar
cat de obținerea unor rezul
tate care au îndreptățit zia
rul „Times" să califice Bucu 
reștiul drept „una dintre ca
pitalele mondiale ale teatru
lui".

Dar televiziunea preferă a- 
daptările. Ne este încă da
toare cu atîtea spectacole de 
mare prestigiu și mare ecou, 
dar ne oferă adaptări. Unele, 
prestigioase și ele, ca „Ri
chard al III-lea“ cu Ion Ma
rinescu în rolul titular, sau 
„Improvizație la Versailles" 
în regia lui Andrei Șerban. 
Prima, mergînd împotrivă, a 
doua în sensul tendinței cu
noscute sub termenul de 
teatru-ceremonial. La urma 
urmei, dacă judecăm prin 
prisma evidentelor intenții, în 
cazul lor, totul a fost aproa
pe perfect. Atît doar că a 
lipsit rezonatorul. Nu era o 
gesticulație dincolo de ramă, 
pentru că pur și simplu lip
sea rama. Iar o pictură neîn
rămată pierde jumătate din 
propria sa capacitate de co
municare.

Au mai fost și alte adap
tări : „Luna desmoșteniților", 
în care singura deosebire în
tre spectacolul la sediu și 
cel din studio era un lung 
podium, permițînd personaje
lor 'să-și „extrapoleze" miș
carea dincolo 'de obișnuitul 
perimetru scenic. A mai fost 

B

și „Passacaglia" care, împu
ținată ca text, s-a resimțit v 
și din cauza anemierii expre
sivității unor momente lipsi
te, în afara convenționalis
mului scenei, de relief și e- 
locventă solemnitate specta
culară.

La drept vorbind, prin eli
minarea convenționalismului 
scenic, televiziunea nu face 
altceva decit să deteatralizeze 
ceea ce regizorii se străduiesc 
să reteatralizeze. O muncă 
de Sisif, greu de justificat.

Sau poate are totuși o jus
tificare ?De altă natură.

N-ar fi de crezut. Și nu 
este de fel posibil în cazul 
spectacolelor prestigioase, mai 
sus amintite.

Dar în rest ? De ce atîta 
obstinație in a crucifica pe 
micul ecran o creație drama
tică, al cărei unic climat po
sibil de afirmare este scena, 
teatrul ? Firește, marile spec
tacole supraviețuiesc și în a- 
daptări. Dar nu-i logic să 
glorifici un procedeu mește
șugăresc, tocmai cu ceea 
ce. .. n-a reușit să anuleze.

S-ar putea să vorbim cind- 
va de adaptări celebre. Ne 
vom înclina, recunoscîndu-ne 
învinși. Pentru că, oricum, e 
preferabil să fii învins în 
luptă dreaptă, decît să ră^- 
mii tele-victimă a acestei sub
tile acțiuni de învăluire și 
dezarmare, fie și parțială, a 
teatrului, prin adaptare... Ia 
ce ? Mister.

S. T.
P.S. In plin sezon estival, 

transmisiile în direct nu-s 
posibile. Teatrele sînt în va
canță. Dar marile spectacole 
pot fi. filmate la apogeul lor. 
Pentru a putea fi prezentate 
orieînd. Eventual și posteri
tății !



sculptură 
și spațiu

„CRIZA" Șl A1TE SCENARII DE AMATOR

ficientă pregnantă în fata coloanelor Ate
neului.

Monumentul de valoare are nevoie de 
un spațiu adecvat. E ceea ce, de pildă, au 
uitat arhitecta care, sistematizînd Parcul 
libertății, au scos din peisajul pentru care 
era gîndit, Gigantul lui Paciurea, așezîn- 
du-1 într-o pajiște pe înt.nderea care, a 
monumentul cu o atît de romantică ră
sucire a volumelor nu e suficient scos în 
relief ,- contururile lui sînt, parcă, estom
pate, erodate de aer. Nu este, f.rește, ușor 
să li se găsească vechilor monumente ale 
orașelor locul potrivit în noul decor arhi
tectural. Și nu e mai puțin adevărat că 
sînt încă puține statui de reală valoare, 
care să răsplătească eforturile edililor de 
a le păstra intacte în ambianta uibană 
contemporană. Dar se cuvine să ne dăm 
seama că ele s-au fixat pe retina unei 
generații și că reprezintă o tradiție a 
recunoștinței firești, fată de înaintași.

Un istoric al sculpturii secolului XX, 
Andrew C. Ritchie. împărțea operele de 
sculptură în două mari cateqorii : „cele 
care se împlîntă în aer, si cele care în
corporează aerul". Oricît de arbitrară ar 
fi o asemenea diviziune, nu se poate con
testa că ea sugerează, cel puțin, o moda
litate de a stabili un acord semnificativ 
între arta forului public, integrată în pei
sajul urban, și spațiul care o înconjoară. 
Nu întotdeauna formele opace, tridimen
sionale, au darul să sublinieze eficient că
lită ile construcțiilor din jur. Și, bineîn
țeles, nici valorile estetice ale unei scul
pturi nu sînt întotdeauna evidențiate de 
mediul arhitectural. S-a întîmplat adesea 
ca edilii orașelor să modifice dimensiunile 
unor monumente deja comandate, pentru 
a le pune de acord cu înseși modificările 
din planurile arhitectilor. Și, bineînțeles, 
rezultatele au fost niște hibrizi, pentru că 
o operă de artă gîndită în toate raportu
rile ei proporționale, astfel încît să poată 
comunica o idee, să poată transmite un 
sentiment, este irepetabilă, ea nu se poa
te trata ca un produs de serie.

O tendință, evidentă mai ales în ulti
mele expoziții (și, aș spune, îndeo
sebi în cele ale artiștilor tineri) este 
aceea de a celebra marile personalități ale 
istoriei și culturii noastre prin monumente 
fiqurative. Portretul monumental a cunos
cut, în anii din urmă, cîteva înfăptuiri 
notabile j fără să am pretenția de a le 
aminti pe toate, m-aș referi, totuși, la cîte
va care mi se par a avea valoare, de 
exemplu, precum acel Bălcescu, mistuit de 
febre lăuntrice, în viziunea lui Paul Vasi- 
lescu, la Călinescu, răscolit parcă de mari 
furtuni, așa cum l-a văzut Constantin Po- 
povici, la portretul de o nobilă suferință 
al lui Brîncoveanu, realizat de Silvia Radu, 
la Cant emir, cărturar și voievod al vea
cului luminilor, așa cum l-a văzut Mircea 
Spătaru, la Bacovia, interiorizat dureros, al 

“fui Ion Buzduqan. Tendința mi se pare 
întrutotul firească; ea răspunde unei nece
sități de a face din monumentul sculptural 
o formă a unui omagiu întrutotul meritat 
de aceste figuri de seamă ale poporului 
nostru Portretul care poate fi recunoscut 
nu trebuie înlocuit, în nici un caz. cred, 
cu portretul placid, naturalist, lipsit de 
adîncime psihologică.

Se înțeleqe de la sine că eloqierea isto- 
-iei și culturii românești nu se limitează 
la această formă, să zicem tradițională, dar 
căreia perspectiva artistului contemporan 
îi adaugă necontenit sensuri filozofice pro 
funde. Orașul modern, peisajul înnobilat 
de vastele construcții industriale, nu res
ping de fel nici monumentul simbolic, (să 
ne amintim de pioasa Fîntînă a lui Haret 
la care se qîndea Brâncusi), nici proiecția 
decorativă. S'.nquha formă pe cam o re
fuză cetatea modernă este hibridul, ames
tecul qol de qînduri. rece, care nu se 
integrează în ampla dinamică a arhitec
turii acestui secol. Un profund comentator 
al arhitecturii moderne, elvețianul Sieg
fried Giedion, scria: „Arhitectura este 
deopotrivă fructul unei filozofii a proiec
tării si sursa concretă a filozofiei colec
tivității, a omului care împarte cu alții 
structurile comune, urmîndu-si destinul in
dividual în mijlocul semenilor Iui” Defi
niție care mi se pare extrem de potrivită 
și p'-ntru sculptura de for public.

Spațiul care înconjoară opera de artă, 
și pe care aceasta îl concretizează în rit
murile sale de volume, nu este doar un 
spațiu neutru, un spațiu geografic sau ar
hitectural. El este, în primul rînd, un spa
țiu social, în care trăiesc și visează oa
menii. Un spațiu în care artiștii acestui 
secol înscriu mărturia sensibilității lor 
pentru a fi deslușită de contemporani și 
de urmași. Opera de artă care nu aspiră 
la perenitate (și aceasta mi se pare vala
hii și pentru operta de arhitectură), nu are 
dreptul să pretindă nici admirația contem
poranilor.

Spațiul national și social în care se înal
tă opera de artă e definit de asemenea 
permanente spirituale ce determină obli
gații certe ale sculpturii menite să i se 
integreze, înnobilîndu-1.

Dan Grigorescu

Istoria artei moderne vorbește despre 
deceniile al doilea și al treilea ale 
acestui secol ca despre «momentul 
în care sculptura nu a mal consi
derat monolitul singura formă posi

bilă a orqanizării ei structurale”. O ase
menea constatare nu coincide, bineîn
țeles, cu o judecată de valoare, așa cum 
par să considere unii susținători ai di
verselor direcții constructiviste și ale artei 
cinetice. Amintirea unor tehnici noi este 
un fenomen specific întregii arte a vea
cului al XX-lea și ea nu face decît să 
adaoge posibilități (uneori nebănuite) de 
expresie unei experiențe tradiționale. Este, 
fără îndoială, foarte greu să se afirme că 
sculptura e obligată să renunțe la modali
tățile ei mai vechi și să le îmbrăfșeze 
numai pe cele apărute în ultimele decenii. 
După cum mi se pare la fel de nepotrivită 
respingerea tuturor tehnicilor contempora
ne, în numele unor principii strict con
servatoare.

Reacția față de artă nu se poate limita 
la discutarea formei exterioare de ex
presie, fără primejdia evidentă a unui 
formalism estetizant. Filozofia marxistă a 
artei poate să judece cuprinsul ideologic 
și sensibil al creației, mesajul pe care-1 
comunică opera de artă; mijloacele fe
nomenale reprezintă doar o modalitate de 
a transmite acest conținut și ele nu pot fi 
analizate decît în perspectiva eficienței lor, 
a adecvării la ideile pe care vor să le 
comunice. Astfel, încît mi se pare cu to
tul de prisos discuția referitoare la supe
rioritatea vreuneia dintre formulele sculp
turii moderne, discuție care a căpătat, nui 
o dată, un ton extrem de tăios.

Una dintre probleme’e cele mai impor
tante ale sculpturii a fost întotdeauna 
aceea a a-ordului dintre volumele ei și 
spațiul înconjurător. Ceea ce, în peisajul 
tafetidîan modern, dobîndește un accent și 
mai grav. Nu sînt rare cazurile în care 
valoarea unui monument e aproape în în
tregime anulată de amploarea lui nein- 
spirată. Oricine a avut prilejul să vadă! 
statuia lui Balzac de Rodin, acea capodo
peră de adîn-ă interiorizare, înfătișînd o 
siluetă masivă coborînd. parcă, înfășurată 
In mantie de umbră din eternitate, așa 
~um e așezată la întretăierea bulevardelor 
taspail și Montparnasse. își dă seama cît 
ie apăsătoare e ambianta, cît de sufo
cate sînt formale de spațiul îngust al pe- 
uzei Tn'-oniurate de copaci frunzoși. Aș 
pune că nici monumentul lui Eminescu, 
«odelat de Anqhel cu pioasa reculegere 
nvenită acestei înalte întrupări a spiri- 
Ualității românești nu se reliefează cu su

Amorul e o tema 
bilă, mai ales in ambianta de 
astăzi, unde capătă actuali- 
tate socială chiar CIIY^ 'al 
nu este socialistă. Căci exis 
— să nu vă mirați — un 
mod capitalist și un mod so
cialist de a concepe rapor 
tarile de iubire intre barbut 
ș, femeie. Felul cum aceste 
două mentalități se înfruntă 
se combină, se opun, 
la cele mai originale variante. 
Mai ales cînd conflictul a 

’foc și în. forul interior al 
aceleiași persoane.

Ir. scenariul „Criza*, pre
miat la Concursul de scen“™ 
instituit de Casa de Filme 
Riiruresti. eroina este o ie 
meie pasionată. Printre pasiu
nile sale figurează acepes“ f 
onestității fată /a 'S de Această sinceritate t«>ă ae 
propria ei persoană ii da pro
bleme chinuitoare. I?i 
beste bărbatul care, ș ■ "taHao.ni ® 
acum zece ani, pe cina 
studentă, iubise nebuneș.epe 

tinăr de virsta ei. Pro 
babi că vîrsta fusese cau
za care dăduse calitate de 
absolut legăturii lor, P.rec“.ț" 

«a shH 

traumatic pururi nelichidat. 
Si asta, asociat cu onestitatea ei fată de ea însăși, o 
va face să înceapă a se în 
treba dacă într-adevăr fși iu
bește soțul. Acesta a-ar™at nî nurtarea ei ciudată, dm 

dCe ce mai ciudată, cau-

HsmS celV nelichidat. Se va 
duce la tînărul de acum « 
ani și-l va ruga să vină la 
ei Nu-i spune de ce, doar 
soția lui dorește să-1 revadă 
ceea ce era și nu era o min 
ciună. Cu o frumoasă lipsă 
ces^om^aută ^ă salveze pe

5,„ corpul viu «I P«
Dar povestea mai are ș 

alte aspecte originale. E 
teresantcum. in ciuda voca
ției lor pentru amorul adevă fal. pentru amorul fuziune 
sufletească, perstsă totuși 
la amîndoi, concedia cealal
tă. a amorului posesiune, a 
amorului marfă de Pre*_ F 
curias cum cete două men 
ta'ifăfi coexistă, ba chiar s 
ajută reciproc. Generoasa ne
voie de comuniune o face pe 

ea să nu admită a-și împărți 
dragostea la doi oameni, chiar 
dacă unul din ei nu e decit 
ur străin. De asemenea și ia 
el, curajul cu care uită de 
orice gelozie și dorinfa de a 
o vindeca pe ea de obsesie 
se împacă perfect cu un sen
timent vecin cu gelozia pro
prietară. Căci, lichidînd obse
sia traumatică a ei, o scapă 
pe ea, dar scapă și el de je
nantul strigoi introdus in căs
nicia lor. Pe de altă parte, 

strigoi ea îl simte ca o 
haină rămasă lipită de corp, 
ca un obiect al ei pe care 
mai că ar vrea, mai că n-ar 
vrea să-l arunce de pe ea.

Regăsim, în alt scenariu, 
premiat și el, o altă variantă 
originală a aceleiași idei de 
opoziție, între cele două con
cepții despre amor. Scenariul 
se numește : „Șase tineri",
dintre care trei sînt tete: 
una generoasă, simplă și ve
selă i alta splendidă și tîm- 
pită ; iar ultima deșteaptă, 
drăguță și sucită. La aceasta, 
și la iubitul ei, găsim o curi- 
rioăsă opoziție între cele 
două mentalități în materie 
de amor, opozifie foarte di
ferită de aceea din scenariul 
precedent analizat. Eroul, 
aici, o iubește pe iată fiindcă 
seamănă întocmai cu o a’tă 
fată pe care o iubise nebu
nește și care murise. La el 
asta înseamnă două lucruri. 
Intiî, sentimentul proprietaru
lui care a pierdut un bun pre
țios și, deodată, a găsit un 
mijloc inesperat de a reintra 
în posesia lui. Dar tot la el 
găsim și o nevoie de identi
ficare a două fiinfe între ele 
și a amîndorura cu o a treia, 
adică cu el, într-o co
muniune, într-o topire su
fletească foarte vecină cu ce
lălalt soi de amor, iubirea 
generoasă, spălată de orice 
aviditate de stăpîn, de pose
sor, de proprietar de sclave. 
La dînsa, același dublu senti
ment. Faptul că el e tirani
zat, obsedat, „posedat" dia
volește de imaginea el pînă 
într-atît încît o integrează, o 
asimilează, o încadrează în 
ce au mai scump amintirile 
inimii sale, faptul acesta o 
măgulește și-i dă un confor
tabil sentiment de securitate, 
o garanție solidă contra ris
curilor, contra avariilor. Pe 
de altă parte femeia aceea 
trecută, deși moartă, este to
tuși o rivală vie. Deși stri
goi. ea răm’ne o concurentă 
prezentă. Gelozia. cavaler 
natural al amorului posesiu
ne. o tulbură dar pe de al'ă 
parte dacă vrea să scape de 
acest fert versonai jenant 
este nu pentru a-și consolida 
posesiunea, ci pentru a se 

?nteLrr^Ca pină !n fund, 
p Ulmule și frumusețile a- 

moru ui absolut. Șj va „a • 
poL°tf,levCarse rezo,vă ambeIe pozițg. ya sncerca să j _ 
ungă pe el că lemeia aceea 

nu a murit, ci nu a existai 
niciodată. Și, iucru 
va avea dreptate 1 lată ui
mitoarea- frază pe care i a 
spune lui: „Vezi m. ” tu, pe a-
tunci tu iubeainu o iubeai" 
Adică erai la virsta cînd iu' 
Ceea ceT’’ ,iubeai Fe™* 
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ci nm’hsint îndră^Ștită eu, ci 11 iubesc pe el" ■ that Quite different”, ,și as^ 
e“tet0oUh- aI,ceva'- Adică nu 
este orbirea mea, ci cunoas ferea adevărată a Iui. 9

După cum vedem, ideile 
cuprinse intr-un scenariu cam 
deslînn'l S!nt ,OtUSl a^a de 
deslinat, cu un decupai im- segno, m lmp,lca^ fnc’ft ele 
se pot diseca și ințelege prin 
analize aproape proustiene.

,sP,uneam că românul are 
talent la cinematograf 11

D. I. Suchianu
★
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(FRAGMENT)

Pentru a pune capăt teroarei pe care 
o exercită asupra orașului-hotel H6 euig- 
maticul monstru, George hotărăște să serie 
un roman, denunțîndu-i toate crimele.

Dacă celelalte mijloace s-au dovedit i- 
neficace, cuvîntul —: își spune George 
— va trezi conștiința oamenilor.

Părăsit de prieten, de iubită, se prăbu
șește cu capul pe masă, după o chinu
itoare noapte de lucru. Mai are două pa
gini pînă la terminarea romanului. întu
neric o clipă, apoi lumina se reaprinde. 
Au trecut cîteva ore. George își ridică 
fruntea, încearcă telefonul. Telefonul e 
mut — vrea să deschidă fereastra. Nu 
poate. își rotește privirea, căutînd, parcă, 
o explicație. Dă cu ochii de jilțul din pe
numbra odăii, în care stă tolănit un in
divid).

GEORGE: Cine ești ? (Tăcere). Ge 
vrei ? (Tăcere). Pe unde-ai intrat ? (Tă
cere). Hei, nu m-auzi ? (Individul își în
toarce spre el privirea ascunsă îndărătul 
ochelarilor fumurii). Pe ușă ? Nu se poa
te. Am zăvorît-o cu mîna mea; după ple
carea Gildei și a lui Alee. Sau poate ... 
nu... au plecat pentru totdeauna. Amîn- 
doi. M-au lăsat singur. Te-ai cățărat pe 
fereastră ? Exclus. Sînt sute de picioare 
pînă Ia pămînt. Deasupra noastră — cerul 
și jos — prăpastie de asfalt. Nici amin
tirea nu urcă pînă aici, nici duhurile. Te- 
ei făcut sul în dulap printre boarfe ? 
Spune 1 Nu, n-am băut; de trei săptă- 
mîni n-am pus pe buze o singură picătu
ră de alcool. Sînt sigur... unul din rarele 
lucruri de care mai sînt sigur în noaptea 
asta. Poate singurul. (Individul oftează). 
Vrei o cafea ? O carte ? Atunci ce vrei ? 
Un răspuns la întrebările vieții ? (Nici un 
răspuns). Toate răspunsurile au fugit de 
la mine ca îngerii din fata coarnelor. 
(Face un semn cu mîna însemnînd: „ai 
venit la furat”). N-am nimic de preț: 
doar spaimele. Și cu ele ai să fii mai să
rac decît înainte. Or, poate vrei să fim 
prieteni ? Cine ești ? Ce vrei ?

EL: Ca să putem începe discuția, tre
buie mai întîi să mă recunoști.

GEORGE : (cu lehamite) ; Discuție ... Și 
tu ? Am mai avut una adineauri. Plecare 
gram din carnea mea e doldora de cu
vinte. j

: Dar toate glumele nesărate...

GEORGE : Nesărate ?
EL : Certurile, bîlbîiala... Toate vorbele 

aruncate în obrazul oamenilor sau pe 
hîrtie, n-au fost decît un exercițiu pen
tru această ultimă discuție.

GEORGE : Ultimă ? Atunci ne trebuie o 
discuție frumoasă. N-ai vrea s-o lăsăm pe 
mîine ?
EL: De ce ?

GEORGE: Sînt obosit. Trist. Gilda m-a 
părăsit acum cîteva ore. A ieșit pe ușă 
sprijinindu-se de umărul prietenului meu 
Alee. Un umăr atletic. Și credința m-a 
părăsit; a zburat pe fereastră. Inteligenta 
mea e în scădere. Altădată.

EL: Nu se poate.
GEORGE : De ce ? Toate se pot amîna.

Triumful... prostiile... satisfacerea vici
ilor ascunse... chiar și moartea.

EL : Toate, în afara discuției noastre.
GEORGE : (măsurîndu-1) : Am înțeles : 

faci parte din administrație. Ești inspec
tor ? (Individul zîmbrște) Sigur că nu. 
Iți lipsește zîmbetul acela unsuros, care 
nu se oîștigă decît cu zece ani de exer
cițiu. Fracul și morga. Un inspector n-ar 
consimți niciodată să discute în haine 
cumpărate de-a gata, cu pulovăr de bum
bac și... oh ! Ești desculț ? De abia acum 
am observat. De ce ? Ca să nu faci zgo
mot ? Să te strecori tiptil pe coridoare 
și să ... (Se repede la masă și ia un cutii). 
Asasin! (Ridică mîna în care tine cuțitul, 
și vrea să dea. Individul nu schițează 
nici o mișcare). Cum ? Nu te aperi ? Nici 
măcar nu tresari ? Aș fi putut să te omor 

EL : Nu.
GEORGE: De ce?
EL ; Sînt invulnerabil.
GEORGE : Cum ai spus ? Invul... nu se' 

poate. Nici șeful gării, nici inspectorul 
cel bătrîn nu sînt invulnerabili. O sin
gură ființă. Acolo, pe stîncă! (Pauză). (In
dividul zîmbește). Prin urmare... da. Acum 
te recunosc. Ești monstrul I (Pauză mare). 
Toți cred că dormi, în beznă, cu capul pe 
labe. Iar tu, ușarnicule, bați etajele, hră- 
nindu-te cu neputința noastră; adulme- 
cîndu-ne disperarea. Și acolo, sub sticle 
fumurii, sînt ochii. . . Ochii pe care nimeni 
nu-i privește fără să se preschimbe-n 
scrum. Ei bine, scoate-ți ochelarii, holbea- 
ză-te și nimicește-mă ! (Ii smulge ochelarii 
Surpriză). Ești orb ?

EJ. : După cum vezi.

GEORGE: Vrei un pahar cu apă? Pen
tru orbi, orice drum e o călătorie. Acum 
înțeleg de ce ești rău : din ignoranță. Auzi 
de-atîta vreme vuietul mării si n-ai văzut 
un singur delfin. Dimineața, jucăuș sub 
soare. Nici ochii Gildei nu i-ai văzut. în
cape în ei lumea și mai rămîne loc pentru 
cele necunoscute. Nici culorile... cum să 
fii bun cînd nu cunoști verdele și albul ? 
(Pauză; apoi George înceue să rînjească 
batjocoritor). Bestie! Vrei să-mi trezești 
mila ? Sentimentul ăsta puturos care ne 
face să iertăm ororile. Cămașa dospită sub 
care se-ascunde impostura și genocidul. O 
mie de ochi de-ai ave», c' -sin 
scurse, și nu mi-ar fi milă de tine 1 (Se 
repede din nou la el).

EL : Ți-am spus că sînt invulnerabil.
GEORGE: Bestie!
EL: De ce mă jignești? E posibil să nu 

mă fi recunoscut pînă acum ? Atît de mult 
seamănă oare lucrurile pe care le dorim, 
cu cele de care ne temem ? Binele și răul?

GEORGE : (șovăitor) : Prietene... (Se o- 
prește). Am spus o prostie; noaptea-i de 
vină ! Cum o să fiu prieten cu tine ?

EL : Nu se știe.
GEORGE: Ba da, domnule, se știe 1 (In

dividul se încruntă). Nu-ți place să-ți spun 
„domnule" ? Nici nu ești! Un domn nu in
tră pe furiș, ca găinarii... ca șutii... ca 
poliția... așa să știți excelenta voastră.. 
Sanctitate... întunecimea ta... Cum să-ți 
mai spun ?

EL : Spune-mi pe nume : Emil.
GEORGE: (cu tulburare vizibilă) : Emil. 

Cîti ani ai ?
EMIL: Douăzeci și opt, bineînțeles.
GEORGE : (adueîndu-și parcă aminte) ■ 

Vîrsta zeilor.
EMIL : Cînd mintea se-împlinește, și bra

țul a început să scadă.
GEORGE: Ah!
EMIL : In sfîrșit!
GEORGE : (cu adîncă emoție) : Ești ulti

mul meu personaj.
EMIL: Singurul. Celelalte nu fac două 

parale.
GEORGE : Așa e ...
EMIL : Vezi deci că nu mai putem amîna 

discuția.
GEORGE : (ca și cînd ar citi o fișă): Emil 

Salmen, maistru electrician și sincer,t la 
seral anul III. (Emil aprinde un chibrit, ți- 
nîndu-1 între degete pînă se stinge). Așa... 
născut în anul... intrat Ia școala de corec
ție ... de ce oare ? (Incercînd să-și amin
tească). Am avut un motiv, totuși ? De ce 
te-am băgat la școala de corecție ?

EMIL : Ca să nu mai am tentația răului. 
GEORGE: Exact. Bea rar, nu fumează, 

așa, face dragoste în fiecare noapte cu 
altă femeie.

EMIL : Ca să rămînă, la ziuă, cu gustul 
amar al neîmplinirii.

GEORGE ; Ii place muzica, prietenia, o

rezul cu lapte. Asta crează — cum să spun 
— „gustativ”, impresia de puritate... Ex
cursiile în munți, singurătatea — cu sem
nul întrebării.

EMIL : Fără. îmi place singurătatea.
GEORGE: (ca o evocare): Emil! Așa

dar, ai părăsit circumvoluțiunile creierului 
meu, te-ai închegat din aburul cuvintelor, 
ai parcurs toate structurile irealității, ai 
alunecat de pe hîrtie și ai venit în fața 
mea... desculț. (Ten cotidian), lartă-mă, a 
fost o neglijență^ Pur și simplu nu știam 
dacă face să porți pontofi cu botul ascuțit 
după moda zilei, sau pătrat. Am să ți-i dau 
pe ai mei. (II încalță, îi leagă șireturile, 
rămînînd în ciorapi). Și ochii... să te las 
atîta vreme fără ochi... albaștri... (nehotă- 
rît) căprui... ca fumul fabricilor... ca nă
molul ... Verzi! Culoarea ochilor ei I 
(Transfigurat, ca un sacerdot în exercițiul 
ritualului). Ascultă! Eu, George, scriitorul, 
viermele ăsta chinuit și flămînd, țintuit în 
vreme, aruncat în haznaua celor trei di
mensiuni — eu, muritorul dătător de veș
nicie și Dumnezeu al tău, îți porunoesc : 
Să ai ochii verzi ! (Ii unge pleoapele cu sa
livă). Ridică-ți pleoapele și vezi! (Emil 
deschide, încet, ochii). Și acum să stăm de 
vorbă. A venit timpul. (Se așază).

EMIL: (ridieîndu-se): A trecut.
GEORGE : Ce spui ?
EMIL: Că timpul hărăzit convorbirii 

noastre a treeut. L-ai consumat adineauri 
cu ezitările. (își aprinde un al doilea chi
brit. II privește cum arde).

GEORGE : (izbucnind): Isprăvește odată 
cu chibriturile ! Ce nărav ! Și de unde ? Pe 
ăsta nu ți l-am dat eu.

EMIL : E mica mea contribuție personală.
GEORGE: Proastă! Se vede că nu ești 

scriitor. (Pauză). lartă-mă. Dar eu te vreau 
fără cusur; altminteri toată munca mea e 
degeaba. (Emil dă să niece). Stai o cupă! 
E pentru prima oară că te văd. De ce ești 
grăbit ? Știu că momentele de extaz sînt 
rare... unice... irepetabile... dar apariția 
ta e un act de luciditate. Trebuie să dure
ze. (Tainic). Și ai materialul în buzunar ?

EMIL : Nu.
GEORGE: Atunci cum vrei să-l ucizi ? 
EMIL : Pe cine ?
GEORGE ; Cum, pe cine ? Monstrul!
EMIL: N-am să-l ucid.
GEORGE: (sărind peste scaun) : Ba da. 

In noaptea asta chiar... peste două pagini. 
(Emil zîmbește). Sînt Dumnezeul tău, și-ți 
poruncesc. (Emil își aprinde un al treilea 
chibrit). Lasă-n pace chibriturile! (Pauză). 
Iartă-mă. Nu suport în ființa ta nici o scă
dere. (Timid). Ia loc.

EMIL: Sînt grăbit. M-ai învățat să nu 
pierd vremea.

GEORGE : Nici cu mine ?
EMIL : Cu nimeni.
GEORGE : (cu reproș): Emil! Am adu

nat, sub chipul tău, visele mele cele mai

Dan Hatmanu : „Generațiile*

PĂMÎNT ÎN AUGUST
Simt munții-n umeri, apeie sub frunte 
și-n brațe slava șesului moldav, 
sub pași bătăi de inimă, cărunte, 
instrună lutul liniștit și grav.

Retina mea - oglindă și iubire - 
primește-n dar al țării chip înalț 
legat prin singe și prin mii de fire 
de mine, pină-n veacul celălalt.

Și degetele - ramuri și nervure — 
recheamă-n zori izvorul fermecat 
la ale cărui ur.de vii și pure 
copilul se preface în bărbat.

Neliniștită, tîmpla mea veghează 
spre a distinge nesfirșitul joc 
al muntelui și-al țării in amiază 
trecut adine in fluierul de soc

Și văd cum luna august își desface 
peste pămînt supremul curcubeu 
slăvind aceste vremuri mari de pace 
prin care zboară și incendiul meu.

Mihail Sabin

PLiNSUL OGLINZILOR

Val Gheorghiu: „Vase cu flori*

întotdeauna te îmbrățișez cu umbra — 
Singura parte-a sufletului-n care 
doar soarele se-afundă-adinc, adine, 
Și-ndrăgostit de moartea Iui, dispare ...

Simt că mă soarbe aerul cu-o mie 
de guri, mă spinzură cu orizontul....
Doamne, adinei sînt oamenii aceștia 
care trintesc de-orbitele lor ziua
și-o sparg ca pe-un ulcior cu veșnicie I...

Ascultă I Urc’ poeții-n umbra lor, 
tăcuți, cum urcă noaptea din fîntîni. 
Te-nvăluiese în carnea umbrei mele 
Cum joia e de celelalte zile 
păstrată-n trupul unei sâptămîni...

PLÎNS (IV)
Imi clocotește gindul in adine.
Dînd peste margini, trupu-mi curge-n drum. 
Mă rătăcesc in mine ca-ntr-o casă 
descoperită, cu pereți de fum ...

Nu știu de-s înăuntru sau afară. 
In carnea lucrurilor e tîrziu.
Moare-n culori cea de pe urmă vară 
în care miez de fruct puteam să fiu...

Calc prin țărînă-acum direct cu inima. 
Prietene din suflet, ești departe.
Mă risipesc in vorbe și nu știu 
de pcartă-n el^s.er sau nemoarte ...

In pieptul meu s-or furișa pădurile,
Cind rădăcinile le-or alunga ...

Așa flăminde îmi erau cuvintele, 
Că au spart lumea spte-a se înfrupta..,

Dan Rotaru

POEMĂ VISULUI
Te-ai scăldat și-astă noapte în lacrima șipotului 

numai de noi cunoscut.
Apoi alergînd prin ierbi nepăscute de cerbi, 
oboseala în brațe te-a prins, strîns te-a cuprins.
Cu mina sub cap, te-ai cufundat in cringul cu vise. 
Călătorind pe drum neumblat, de narcisele mele vegheată, 
ca unda de cintec te-ai risipit în cleștar.
Deschizindu-se larg, tulburați, ochii mei 
au încercat să te închidă sub pleoape, 
de suflet aproape, tilhară nopții zbuciumate.
Și-am rămas fir de vînt rătăcit 
in luminișul lunar, sfișiat de singurătate.

Ion Puha

DE DRAGOSTE DE ȚARĂ

De dragoste de țară e soare în fîntîni 
In care miez de suflet stăbunii își zidiră 
Și-n carnea pietrii ard izvoare vii 
Și apa omenește cer respiră.
Pe-aceste plaiuri topit în ochi de rouă, 
In dreptul timplei soarele se face dor 
Și munții se pătrund de curcubeie 
Sferic pină-n singele ființei lor, 
Pămint cu setea de fintini sfințită 
Pe toate apele care se taie-n noi, 
Memorie de flacără și purpură ți-e tîmpla 
Și te rostești din inima cetății 
Cu hohotul vieții in numele luminii 
Alb fulger incendiind de eroi...

Vasile Constantinescu

ur.de


adinei. Am pus dîrzenie — eu cel nesigur 
ca vremea ; calm, putere de jertfă. Ești ca 
mine peste zece vieți, după ce mă voi Ii 
purificat în toate celelalte nouă. O statuie. 
Un erou. Și totuși, om în came și oase, 
cu-ntunecirai mărunte care să te facă viu. 
(Rugător). II vei ueide, nu-i așa ? Ai glu
mit adineauri. Drept pedeapsă pentru că 
te-am lăsat orb și desculț. O greșeală. Re
cunosc. Dar sînt atît de chinuit în ultima 
vreme. (II privește eu atenție).

EMIL: Ce e?
GEORGE: (examinîndu-1) : Ai, totuși,

ochi căprui. (Murmurînd). Niciodată nu ne 
ies lucrurile cum le gîndim. (Lingușitor) 
Ai să-l ucizi, nu-i așa ? Ăsta e rostul exis
tenței tale... Unii mor mîncînd... altora Ii 
se varsă urina în sînge... Bunica mea a 
murit de rîs. Da, la o nuntă. Tu ești făcut 
să mori, spre binele oamenilor. Acolo, in 
cartea mea. Și din sacrificiul tău, consu
mat pe hîrtie, va izvorî, ca dintr-o pildă, 
sacrificiul real al celorlalți.

EMIL : Nu.
GEORGE: D» ce?
EMIL : Pentru că e degeaba.
GEORGE : Degeaba ? Ai spus degeaba ?
EMIL • Cine mai are vreme de romane ? 

Cine mai crede-n ele? Se vorbește-ntr-una; 
se scrie mereu.

GEORGE : (șoptit): Știu.
EMIL: Crede-mă. Sufletul oamenilor și 

cuvîntul. ca electronii pe orbite, aleargă 
fără să se atingă. (Chibrit).

GEORGE : (scîncind): Te rog !
EMIL : (plimbîndu-și privirea de la Geor

ge la focul chibritului) : Ți-e frică ?
GEORGE : Nu știu ce vrei să sp.i.
EMIL : Ba da.
GEORGE : Nu ... nu știu ... nu vreau să 

știu... n-ai nici un drept asupra mea. Un 
personaj, erou sau rege, e la discreția cre
atorului său.

EMIL: Pînă-1 crează. Astăzi însă m-ai 
creat. Gata. Am ochi căprui și pantofi ne
gri. S-a isprăvit. Depinzi de mine toată 
viața. Puțină: cît ți-a mai rămas.

GEORGE: Puțină?
EMIL: Privirea mea și pașii te vor ur

mări pretutindeni. Prin cer, pe pămînt sau 
ape.

GEORGE : Te urăsc !
EMIL ; îmi pare rău.
GEORGE: Cînd îți ticluiam făptura, obi

ceiurile, biografia, îmi spuneam: dacă ar 
exista cu adevărat un asemenea om, Doam
ne, unul singur... m-aș robi lui.

EMIL: Mai întîlnit.
GEORGE : Ce deziluzie 1 Ești aspru ... 

fără gingășie.
EMIL: Crezi?
GEORGE: Nu ții de cald. De oricare 

m-aș simți mai aproape.
EMIL: Pentru că te-ar lăsa în pace. 

Prezenta mea te obligă. (Blînd). Nu-s de 
vină. Tu m-ai vrut așa.

GEORGE: O să mă chinui toată viața!

EMIL : Nu te speria! Au mai rămas din 
ea doar cîteva ore.

GEORGE: Cîteva ore? (Pauză. Apoi iz
bucnește în rîs). Nu-ți depăși rolul... nu-n- 
oerca. Sînt mai deștept decît tine.

EMIL : Pretinzi că m-ai făcut perfect.
GEORGE: Desigur. Așa cum îl văd eu 

pe omul perfect. Fără exces de inteligență 
care să-1 strîmbe și să-l usuce. (Chibrit). 
De ce mă chinui ? De ce-mi pretinzi ce nu 
sînt în stare ?

EMIL: N-am spus nimic.
GEORGE: Grezi că e neapărată nevoie 

să-mi vorbești, oa să te aud? (Pauză), 
Scriitorul e un om slab. Cu mărunte lași
tăți ... Cu tabieturi... așa a fost întotdea
una ... Cu păcate — da, cu păcate — ca să 
poată avea remușcări. Și din remușcările 
lui să rodească opere fără prihană. (Pauză). 
Personaje ca tine. (Emil zîmbește). Nu rîde: 
dacă n-aș fi fost un bicisnic, n-ai fi ieșit 
atît de-ntreg. Ai înțeles ? Atunci, du-te. 
In curînd se crapă de ziuă și eu mai am 
două pagini. (Pauză). II vei ucide, nu-i așa ?

EMIL: Ți-am spus odată. Nu.
GEORGE : Pentru ce ?
EMIL: E degeaba.
GEORGE: Atunci va stăpîni orașul mai 

departe ? Nu se va găsi nimeni să...
EMIL: Ba da.
GEORGE: Cine?
EMIL: Nu știu. Sînt de abia în anul 

III. (Iși rotește privirea prin încăpere).
GEORGE : Unde te uiți ?
EMIL : Instalația; a costat o avere 

(Chibrit).
GEORGE: Ce manie copilărească 1 Ai 

să faci pipi în pat! Joacă-te și tu cu lam
pa, cu becurile... Răsucește fire. Cine a 
mai văzut un electrician cu mania chibri... 
(Emil îl privește). Nu pot; sînt laș.

EMIL: Atunci cum de-ai riscat scriind 
romanul ? Incercînd să-l publici pe după 
mînă.

GEORGE: Pe sub mînă. (Scuzîndu-se). 
Așa se spune.

EMIL : De ce-ai rămas aici ?
GEORGE: Din calcul. 
EMIL: Nu-i adevărat!
GEORGE ; De unde știi ?
EMIL: Cine poate să te cunoască mai 

bine ?
GEORGE: (după o pauză): Iți place 

viața ?
EMIL : Oh, cît de mult!
GEORGE: Și mie. Cred că e singura 

noastră trăsătură comună.
EMIL: Dar cine-o iubește cu adevărat, 

se rupe de ea atunci cînd nu mai merită 
să fie trăită.

GEORGE : Ce frumos !
EMIL: Sînt cuvintele tale.
GEORGE : Nu pleca ... Emil! Stai lîngă 

mine! Ajută-mă! Ce nesfîrșită-i noaptea, 
Dumnezeule !

EMIL : E ultima.

GEORGE: Pentru cine ? (Pauză). Cît de 
neputincioși sîntem. Lumea, universul, 
sporesc mereu; și noi, în mijlocul lor, lot 
mai mici. Crezi că nu mi-am făcut datoria 
dăruindu-le un personaj ca tine ? O nor
mă ? Un exemplu ? Ce mai vrei ?

EMIL: Să-mi iei locul. (George izbuc
nește în rîs). Cum poți cere altora să mă 
urmeze, dacă tu, Dumnezeul meu ...

GEORGE: Ce spui?
EMIL: Nu ești în stare.
GEORGE: (perplex); Un adevăr ele

mentar... Nu m-am gîndit. Ciudați mai 
sîntem !

EMIL: Isprăvim universități, fără să fi 
trecut prin școala primară.

GEORGE : Ce frumos vorbești I
EMIL: Sînt tot cuvintele tale.
GEORGE : In gura ta sună cu totul alt

fel. Nu pleca I Un adevăr sau o confuzie?
EMIL : Mai gîndește-te.
GEORGE: Nu pleca! Un scriitor nu 

poate fi ca tine, eroule. N-are cum _ nu 
e specialitatea lui _ diviziunea muncii. 
El doar scrie despre eroi. AlîL

EMIL: De-asta nu vă mai citește ni
meni ...

GEORGE: Despre păduri, despre pietre... 
EMIL: Inutil.
GEORCE: De ce?
EMIL: Pietrele se descurcă și singure.
GEORGE: Cum să-1 ucid altfel decît 

prin tine ? Prin cuvînt ? Spune-mi! Vezi 
că nu știi ? Nimeni nu știe. Iți mulțu
mesc, totuși că ai venit Dar acum, du-te; 
mai am două pagint (După o pauză mare, 
temător ca un copil). Cum să-1 ucid?

EMIL: Așa cum ți-ai închipuit că tre
buie s-o fac eu.

GEORGE: A fost o speculație, valabilă 
pe hîrtie... O ipoteză dintr-o sută. (Iși 
aprinde, fără să vrea, un chibrit).

EMIL; Cea justă. (Luîndu-i chibritul 
din mînă). Mulțumesc.

GEORGE : (scîncind): Nu pot ; sînt las.
EMIL: Știu. Meritul va fi cu atît mai 

mare.
GEORGE: Poate visez.
EMIL: Ce importanță are ? Problema 

rămîne totuși aceeași, indiferent de rea
litatea ființei mele. Haidem!

GEORGE: Nu pleca! Am încă două 
pagini; n-am să le mai pot scrie.

EMIL: Oricum n-ai să le mai scrii. E 
ultima noapte.

GEORGE : Pentru cine ?
EMIL: Pentru amîndoi.
GEORGE: Emil! Nu pleca! Sînt în 

ciorapi, nu pot veni după tine.
EMIL: N-ai decît să rămîi.
GEORGE: Știi foarte bine că trebuie 

să te urmez. Emil! Așteaptă-mă. Un rînd 
măcar ! O vorbă ! Emil! Emil!

Ion Omescu
i

LA 62 DE ANI DE LA
MOARTEA LUI B. P. HASDEU

Am socotit util, 
cu acest prilej, să 
atragem atenția a- 
supra unor date 
neclare din re.a- 
târile monografice 
despre Hasdeu.
Despre ce este 
vorba ? In ampla 
introducere la car
tea B. P. Hasdeu. 
Scrieri alese I, 
X. P. D-, Buc. 
1968, ediție Byck, 
George Munteanu 
scrie : „Sub o pre
tinsă inspirație spi
ritistă construi
Hasdeu pină și 
„mormîntul poe
mă-* pentru Iulie, 
de la BeUu, sau 
castelul ciudat de 
la Cîmpina, unde 
se retrase in 1897, 
după ce Acade
mia votase suspen
darea lucrărilor la 
Etimologic, iar u- 
nii dintre presu
pușii săi prieteni, 
dr. C. Istrati, pe 
atunci ministru al 
Instrucției publi

ce, îl îndepărtase 
brutal de la con
ducerea Arhivelor 

statului, la cere
rea lui Tacke Io- 
nescu /• (p. 20).
Pro/, dr. C. Is

trati n-a lost însă 
un .prieten presu- 
pusr al lut Has- 
den. iar de la Ar
hivele statului n-a 
fost îndepărtat
brutal fn 1896 —
1897, cum «e afir
mă în citat, d 
pensionat în 1900. 
cum reiese din. 
ampla prezentare. 

Boi luceferi, făcu
tă lui Hasdeu de 
către dr. C. Istra
ti si publicată în 
Cale^dnț-ui M’ner- 
va. 1908. p. 113 — 
178. Cităm stu
diul menționai:

„Devenisem ast
fel intim pînă la 
1900. Atunci iar ră
ceală, ce răceală 
mai mult, iar foc 
contra mea, din

cauză că, vrînd a 
scăpa arhivele, am 
căutat a-l înlocui, 
după ce l-am de
corat și i-am vo
tat o pensie via
geră de 1.500 lei 
lunar (în 1907), 
fără rețineri și re
versibilă cu 1.000 
lei, după moarte, 
asupra soției sale1*.

Dar de ce a vrut 
dr. C. Istrati „a 
scăpa Arhivele?**.

„Citeodată, ră- 
mineam uimit
și-mi ziceam in 
mine: cum se
poate ca un om 
așa de superior să 
ajungă în așa hal? 
Și aceasta, nu la 
urmă, cînd, cu si
guranță, puterile 
sale intelectuale 
slăbiseră mult** (id. 
p. 171) ... „dacă-i 
vorbeai, dacă cău
tat a-l arăta ade
vărul, dacă-i pre
zentai chiar dova
da, el se revolta, 
nu voia să creadă 
și qăsea mijlocul 
să-ți dea un răs
puns din care ve
deai că el persistă 
a se înșela sin
gur-.

Se pare că a- 
cesta e adevărul 
care a determinat 
pensionarea și nu 
îndepărtarea bruta
lă a lui Hasdeu de 
la conducerea Ar
hivelor statului. 
Cit despre ames
tecul lui Tacke Jo- 
nescu ? Pentru res
pectul adevărului 
în ce privește oa
menii de seamă ai 
culturii și științei 
românești, ca și 
pentru corecta in
formare a publicu
lui, propunem să 
se revadă întîm- 
plările și să se pre
cizeze conținutul 
informațiilor.

GEORGE 
DINOGRANCEA

RĂTĂCITOR PRINTRE STELE
... Iar luntrea mea subțire ce-i zic Metamorphe
Urmează prin efluvii de stele și sisteme
Un drum fără odihnă, și-mi pare că nu a
Vreun semn unde începe o viață ori o vreme ...

Nu am topeți nici cîrmă, mă poartă un curent
Din centru în afară de-odată cu lumina
Care-a irumpt... Și-n fiece moment
Tot alte costelații, și alta albumina.

Nu duc nimic cu sine și totuși ca prin vis,
O ținere de minte, dar nu poate să fie,
Căci firea mea-i uitare ... ori un tărîm promis, 
Ori un cuvînt, un ostrov, numit Statornicie ...

POARTA ÎNVIERII
In noapte, în noapte, in noapte
Voi bate la ușile oarbe ale tăcerilor...
„Acestea sînt ușile tainei,
In număr de șapte".
— Corăbierilor,
Rătăcitori după soare, lăsați-mă singur...

Cutremurare-n afară, dar pace adincă-n adîncuri :
Cu degete palide, flori de iacint,
Și ușa dinții s-a deschis scirțiind ;
Și am stătut fără nume, neștiutor,
Nespus de ușor,
Neștiut început,
Fără trecut,
Neștiut viitor...

Și am bătut - eram altul, cu floare de măr,
Și mere rodit-au într-adevăr,
O lume se-ncearcă-n fiece măr
Și fiece măr e un număr...

Cu degetele arse și ochi de seîntei,
La ușa de taină cu numărul trei :
Pe frunte-mi - frunza, una, de trifoi.
„Și tot înțelesul, și singurul sens
II vei avea prin subiect, predicat
Și voluptuoasa lor întrunire :
Și totul va fi în afară-ți,
Și tu intre ele.
Și totul va fi inlăuntru-ți,
Și vei pricepe și apa ce curge
Din deal către tine
Și de la tine la vale
In clipa de azi

Și clipa de mîine ;
Și tot de asemeni, odaia lumii tale
E înălțime,
Lărgime
Și Adincime,
Amin".

Brațu-mi de bronz cu tărie bătu la intrarea a patra, 
in fața statuilor goale minat de destin.
„Mai stai puțin",
Ginguri adormind Cleopatra.

In fața ușei cinci
Eram in opinci
Și nădragi ;
„Oițelor dragi,
Sus ia munte sus
Doinind v-am adus
Ca să vă ascund
Dincolo de prund
La iarba cea grasă.
In țară frumoasă,
De Domnul oleasă...".

In fața ușei șase,
Am tras la aghioase :
.Aghios, Aghios, Aghios,
Tămîie, tămiie, tămiie,
Momîie, momiie,
Lălîie...".

Părea că printre nouri o poartă s-a deschis,
Adinca dintre porți ;
Și în tăcerea tăcerilor
Am zis :
- Corăbierilor,
Lumină ! și-am înviat dintru morți.

ORB
Genoveveî Logan

„Căci filfîind din aripi late 
Spiritul se suie la sidere, 
Intru spălarea de păcate, 
De întristare și durere".
Așa zicea bătrînul Orb, ;
Ornat festiv cu decorații,
Pe cînd deasupra lui un corb
Plana (din instinct) felurite rotații.

Mihai Ursachi

N. MATYUS: .Mihal Viteazul”

Fr. BARTOK : Șah



fragmentar ium

tunici și isiumi uitiwS:

DINU PILLAT, 
LEON BACONSKY

Interpret avizat al fenomenu
lui literar românesc, în special 
al secolului actual, orientindu- 
se în același timp în alte lite
raturi, Dinu Pillat e prezent în 
librării cu două lucrări deodată: 
un volum de cercetări diverse, 
Mozaic istcrico-li.e ar (Secolul 
XX) și o monografie concisă, 
consacrată lui Ion Barbu. Dacă 
prima secțiune din întîiul volum 
(referindu-se la destinul roma
nului) se situează în sfera in
vestigațiilor mai mult sau mai 
puțin „obiective", „academice", 
temperamentul delicat al criti
cului apare mai elocvent din 
celelalte două diviziuni. S-ar 
putea spune, cu totul în avan
tajul său, că ocupîndu-se de 
Cazuri literare insolite sau e- 
fectuînd Reconstituiri biografice, 
Dinu Pillat se dovedește un 
continuator fin și un emul al 
părintelui său, poetul, ceea ce 
ni se pare a constitui, nu atît 
un elogiu, cît o modalitate, 
pentru cititorul cu spirit critic, 
de a-l defini exact. In prima 
secțiune intră în acțiune mai 
mult informația bogată ; în ce
lelalte, sensibilitatea critică, 
spiritul de observație și darul 
portretistic. Se simte, la Dinu 
Pillat, elementul afectiv, stimu
lat de subiectele alese : M. Ble
cher, Emil Botta, Esenin, G. Că- 
linescu, Ionel Teodoreanu sau 
Ion Pillat. Lîngă personalități 
ca acestea, criticul îșî declină 
voluntar calitatea de observa
tor la rece pentru a se inte
gra, sentimental, în biografia 
lor.

In postura de observator al 
romanului în etapa interbelică, 
Dinu Pillat are în vedere po
sibilitățile acestuia în funcție 
de „conștiința estetică" în mers. 
E vorba, așadar, de diversitatea 
de formule practicate de ro
mancieri, dar și de reacția cri
ticii din epocă. Studiul e o sin

teză, — capitol necesar la o 
viitoare istorie a romanului ro
mânesc — cu concluzia că în 
epoca interbelică se produce 
„o integrare substanțială în 
conștiința europeană a momen
tului, integrare care se justifică 
organic prin maturizarea noas
tră sub raport literar". Intere
santă este, de asemenea, ope
rația de racordare, într-un alt 
studiu, a acelor scrieri care des
chid la noi „gustul pentru ro
manul senzațional". De la ro
manul de „mistere" și povesti
rile cu haiduci, firul e urmărit 
pînă la încercările de roman po
lițist. De reținut, din această re
trospectivă, o judicioasă ipote
ză cu privire la epica haidu
cească. „Deși considerate de 
G. Călinescu drept variante lo
cale ale literaturii picarești, cre
dem că povestirile noastre cu 
haiduci merg mai degrabă, în
tr-un sens cu totul elementar, 
pe linia romanului istoric de 
tip foiletonist al unui Alexandre 
Dumas, recunoscut de altmin
teri ca autor de căpătîi de 
N. D. Popescu, promotorul 
«haiducăriei» în literatura româ
nă".

Cînd reconstituie destine poe
tice singulare, observația este
tică merge în pas cu o vie 
curiozitate de psiholog. Esenin 
și noi e un „portret liric" în ge
nul cultivat cu strălucire de Ion 
Pillat, biografia și interpretarea 
întregindu-se. Alt subiect pe 
măsură, Emil Botta, îi oferă cri
ticului prilejul unor considerații 
revelatoare asupra „unui mare 
halucinat romantic", terorizat de 
sentimentul absurdului, trăind 
cu gravitate „aventura" morții. 
La modernul M. Blecher, nara
tor de Intîmplâri în irealitatea 
imediată, analizînd aceeași dra
mă a morții lente, „avem a fa
ce cu o formă de literatură 
existențialistă, In care viziunea 

lui Sartre din «La Nausee» se 
găsește anticipată tulburător". 
De o perspectivă aparte benefi
ciază relatările biografice în le
gătură cu personalități cunoscu
te direct. In portretele lui Ion 
Pillat și Ionel Teodoreanu, amă
nuntul sugestiv și proiecția în 
timp se împletesc, dimensiunile 
om-operă confundîndu-se. Nici 
un comentator nu se va putea 
dispensa, de-acum înainte, de 
revelațiile intime referitoare la 
Ion Pillat. Trecutul a devenit o- 
biect de retrospectivă ; aminti
rea poetului, - obiect de pieta
te filială.

Rigoarea informației și ones
titatea în formularea opiniilor 
sînt, la Leon Baconsky, coordo
natele actului critic. Contrar e- 
seiștilor, nu o dată amatori de 
paradox, Ia autorul Marginalii- 
Ior critice și istorico-literare to
tul e verificat, trecut prin filtre, 
cu un sentiment de responsa
bilitate aproape exagerat. Lu
crul este explicabil : prin ca
riera sa universitară, istoric li
terar, Leon Baconsky, e încli
nat să cerceteze cu minuțiozi
tate faptele, să le vadă în se
rii, degajind apoi trăsăturile de 
reținut. Nici o clipă, fișele nu 
srnt pierdute din ochi, fiecare 
afirmație bazîndu-se pe un ar
gument. Metoda poate să nu 
întrunească adeziunea cronica
rului de formație impresionistă, 
care crede în infailibilitatea 
qustului ca principiu exclusiv. 
Trebuie să se recunoască însă 
utilitatea reală a examenului 
critic întreprins de Leon Ba- 
consky, intrepretul acordînd o 
proporționată atenție esenția
lului și detaliilor. Credem că, 
din cîți s-au referit la mono
grafia Panait Istrati de Al. O- 
prea, nimeni n-a oferit autoru
lui sugestii mai de preț (la pa
gină )pentru completări și re
vizuiri, privind citatele, transcrie
rea textelor, bibliografia. Pasiu
nea pentru exactitate („acri
bie", — cum i se spune mai pre
tențios) nu poate fi desconside
rată sub pretextul interesului 
pentru idei generale. Capitolul 
Prospecțiuni în critica poeziei, 
cu investigații ample, referitoa
re la Octavian Goga, Emil Isac 
și Adrian Maniu, ilustrează teh
nica cercetării în perspectiva 
istoriei literare, iar rezultatele 
reprezintă contribuții certe Ia 
studiul respectivilor poeți. Să 
ne referim la Octavian Goga, 
singur. Prospecțiunea are în ve
dere critica, în cvasi totalitatea 
ei, cercetarea, urmărind fluxul 
și refluxul unui destin.

Sintezele și cronicile sînt ela
borate cu același condei meti
culos, autorul avînd înrădăci
nată conștiința lucrului meto
dic. Preferințele merg spre E- 

jminescu, Arghezi, Sadoveanu, 
Ibrăileanu, Călinescu, Perpessi- 
cius, dar în aria preocupărilor 
intră, cu aceeași solicitudine, 
cîteva Profiluri clujene — de 
fapt portrete cuprinzătoare — 
(Henri Jacquier, Victor Felea, 
Aurel Gurghianu) și reprezen
tanți ai criticii actuale. Din 
categoria sintezelor se cuvin 
remarcate, în mod special, 
două: Poezie și adevăr sau 
despre realismul lui Mihail Sa
doveanu e o foarte bună în
cercare de a desprinde din an
samblul unei opere de mari 
proporții o trăsătură constantă: 
ambiguitatea planurilor. Extră- 
gînd argumente din opere va
riate, distanțate în timp, ob
servațiile criticului se cristali
zează în explicații ce merită 
mențiune. „In rîndul ascenden
ților și mai ales al afinilor (lui 
Sadoveanu), în accepție largă, 
se poate spune că nu se situea
ză doar Neculce și Creangă, ci 
și Ștefan cel Mare și Nicoară 
Potcoavă, Costea Morocîne și 
Sandu Faliboga, Vasile cel Ma
re și Ion Ursu, presvitera Olim- 
biada și Vitoria Lipan — ca să 
nu pomenim decît cîteva dintre 
ipostazele obiective ale lirismu
lui său (...). In laboratorul său 
intim, și de aici, în opera sa, 
oamenii trăiesc, se mișcă, vor
besc, ca niște autentice crea
ții, își destăinuie profunde as
cunzișuri sufletești, ca în cazul 
oricărei realizări pe linia ana
lizei, dar totul e învăluit de a- 
cea inefabilă poezie, care poa
te foarte ușor induce în eroa
re pe cel ce caută în literatură 
doar ilustrarea unor simple for
mule teoretice". Interesantă e 
în cealaltă sinteză, Povestitorul 
și arta sa, ideea că la Agîrbi- 
ceanu emoția și scrisul spontan 
condiționează calitatea schițe
lor exemplare. Tensiunea emo
țională scăzută din romane se 
exteriorizează în pagini terne, 
elaborate parcă de alt autor 
decit creatorul Fefeleagăi. „La 
Agîrbiceanu, întocmai ca și la 
afinul său Sadoveanu, (emoția) 
evoluează nestăvilită, încadrin- 
du-se perfect în tiparele poves
tirii, modalitate evident inco
modă celuilalt tip de creatori, 
a cărui condiție optimă o con
stituie romanul sau nuvela".

Leon Baconsky se situează în 
categoria cercetătorilor care se 
ridică, potrivit logicii, de la a- 
naliză la sinteză. Profilurile in
cluse în Marginalii critice și is
torico-literare demonstrează a- 
ceasta cu claritate.

Const. Ciopraga FL M. Petrescu — portret de Dan HATMANU

V
irgil Ardeleanu este un spirit critic electiv polemic, un 
temperament vulcanic, cu o predispoziție spre idei, spre 
contrazicere și construcție. Stilul său e năvalnic, cu
vintele se rostogolesc ca o grindină și textele sale 
sînt gata să se metamorfozeze într-un chip neobișnuit 

dacă n-ar lipsi judecata de valoare, sentimentul exact al 
proporțiilor, o privire care știe dintr-o dată să potolească 
furtuna. Tensiunea expunerii, erupțiile sînt pentru critic un 
moment, ca să zic așa, al limpezirii terenului care va fi de
frișat, supus analizei, deci exercițiu de inițiere prin dislo
carea de suprafețe, prin intuirea structurilor. Tehnica critică 
a lui Virgil Ardeleanu nu exclude, cu unele excepții, opi
niile confraților și nici citatul semnificativ, care susține în
tr-un sens noutatea interpretării personale. Nu voi zice că 
acest procedeu e lovinescian sau călinescian căci criticul 
adevărat este în fond un... original dacă se poate vorbi în 
critică de originalitate absolută sau numai de aproximație, 
de afinități.

Ce este, în esență Proza poeților ? O revalorificare fun
damentală a prozei, o interpretare modernă a ei și un dia
log polemic, nu o dată violent, împotriva falsificărilor, ide
ilor preconcepute că epica lui Alecsandri sau Dimitrie An- 
ghel nu ar fi actuală, n-ar reprezenta decît o valoare istorică 
și nu una estetică. Posibilitățile de analiză ale lui Virgil 
Ardeleanu sînt remarcabile și propozițiile sale critice o 
dovedesc. Cercetînd proza lui Vasile Alecsandri, criticul 
face mai întii o delimitare a contribuției scriitorului în epocă. 
Articolul debutează polemic și sensul lui adevărat nu este 
de a produce polemici, ci de a preciza nivele ale viabili
tății operei, de a spulbera cu repeziciune simple și nefun
damentate judecăți istorice. Criticul se bazează exclusiv pe 
fapte ce pot fi verificate. Dialogul critic are o structură de 
recunoscut și polemistul nu încetează nici o clipă să se 
întrebe, să arate ceea ce a însemnat Alecsandri în epocă, 
ceea ce reprezintă opera sa în epoca modernă. Pasiunea re
vizuirilor, a polemicii nu cade în pamflet sau patimă ex
cesivă de a restabili valori și acolo unde nu e nimic de 
restabilit. Virgil Ardeleanu vrea numai să clarifice, să con
vingă, să promoveze valori neglijate. Pentru aceasta el in
troduce in dialog toată orchestrația posibilă. De la o idee 
spusă într-un moment al analizei trece la altele și se re
întoarce apoi la prima ca s-o revalorifice, s-o susțină din 
nou cu alte forfe. Fixarea unor judecăți nu-1 mulțumește în
deajuns, căci revine, vrea cu totul dinadinsul să surprindă 
nota unică, viața ascunsă a operei. Această oscilație, această 
„fugă" după cheia potrivită nu este un simplu bovarism critic ci o 
nevoie structurală de a-și verifica intuiția, de a-și controla 
partitura. Este un exercițiu critic viu care pornește de la emo
ție și se reîntoarce la ea printr-un proces de raționalizare 
a impresiilor. Cînd Virgil Ardeleanu dă o judecată de 
valoare, ea este susținută de altele cu nimic mai nesem
nificative. A spune că Alecsandri ține, în exclusivitate 
de „începuturile literaturii noastre moderne", această idee

VIRGIL ARDELEANU:
este egală cu o alta, extinsă și care o susține excelent : 
„Analizat din perspectiva literaturii pașoptiste, a curen
tului istoric-popular, a „duhului național" în care s-a în
cadrat cu trup și suflet, privit adică în lumina unei lite
raturi de început și cu un program bine precizat, Alec
sandri ne dezvăluie o personalitate într-un nimic negli
jabilă, nici astăzi și nici mai tîrziu, peste ani și ani". 
Virgil Ardeleanu trece apoi la explicarea succesului în 
epocă al lui Alecsandri, la analiza propriu-zisă, sistema
tică și hotărit convingătoare. Poetul e un deschizător de 
drumuri în epocă și a-l înțelege numai ca Autorul legen
delor e cu totul greșit, nejustiiicat. El este unul dintre 
primii prozatori moderni, unul care introduce imens na-
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tura în epica noastră. Recitită cu alți ochi, proza lui nu 
e numai a unui romantic ; „Adevărul e că Alecsandri 
(care nici ca poet nu poate ii pus, în întregime, sub 
semnul curentului: {teoretizat de Victor Hugo} este, în 
proză, un scriitor de un realism clasic'. Romantismul său 
e de „împrumut' iar superficialitatea sa e a unui epicurian 
ce nu-și concepe viața decît ca o contemplație senină, 
netulburată de nimic. Criticul ii recunoaște prozatorului 
calități umoristice care sînt ale comediografului. Din Vasile 
Porojan se reține „armonia clasică a compunerii, seriozi
tatea meditației'. Unele scene din Borsec și Balta Albă sînt 
de un „comic enorm", iar scena unde „bolnavii' fac 
baie îți dă „certitudinea că îl depeni pe Dante, dar un 
Dante unde tragicul a fost înlocuit, păstrîndu-se integral 
intensitatea, grotescul'. Analizînd proza lui Mihai Eminescu, 
criticul sintetizează la sfîrșit, fără să-l uite pe Alecsandri: 
„Romantismul lui Vasile Alecsandri e romanțios și de îm
prumut. Romantismul lui Mihai Eminescu e ideatic și con-

„PROZA POEȚILOR"
genital". De fapt, toate analizele lui Virgil Ardeleanu nu 
ocolesc comparațiile. E un mod de a fixa specificul fiecărui 
scriitor. Lui Macedonski după mici incursiuni, de altfel 
necesare pentru înțelegerea operei, în biografia spectacu
loasă, autorul interpretează proza fără să ia in considera
ție și ideile critice ale Iui Adrian Marino. Să fie oare o 
acceptare de idei fără indicarea sursei ? Nu cred. E Lovi- 
nescu, G. Călinescu, Tudor Vianu sînt citați. Studiul despre 
Macedonski trăiește sub focarul ideilor lui Adrian Marino 
și unde îl întilnim pe V. Ardeleanu e doar în cîteva pa
gini. Fenomenul nu se repetă în celelalte studii unde cri
ticul disociază cu ingeniozitate aducînd contribuția sa ori
ginală. Astfel Dimitrie Anghel e „creatorul acidulatei spe
cii a pamfletului literar, și ne îndoim că autorul lui 
Baroane, nu poate fi înțeles, fără o prealabilă lectură a ne
terminatului ciclu Arca lui Noe". Scriitorul are „o structură 
fundamentală lirică, e un romantic". Formula sintetică nu 
este străină criticului: „Rezumînd, proza lui Ion Vinea este 
a poetului Ion Vinea". Proza are ca element principal 
„erosul disecat obsesiv și trecut prin cele mai diverse pla
nuri ale imaginației".

Spiritul analitic al lui Virgil Ardeleanu nu neglijează sin
teza. Ultimul volum de versuri al Iui V. Voiculescu este 
privit în raport cu întreaga creație iar specificul său e 
incomparabil. Sonetele.. . sînt nu numai poezii erotice ci 
însăși poezie ca formă superioară de lirism, sentiment. Este 
curios cum la o vîrstă așa de înaintată cînd unii poeți și-au 
încheiat activitatea V, Voiculescu scrie. E aproape un caz 
unic în literatura noastră. Sonetele sînt reflecții lirice, o 
„cintare a cîntărilor', unde senzualismul a fost înlocuit cu 
contemplația clasică. Ele sînt povestea poveștilor, o tine
rețe fără bătrinețe, imnuri laice neînchipuit de reale, 
Shakespeare n-ar fi refuzat, cred, să Ie semneze. Proza 
e „una realistă". Comparația cu M. Sadoveanu este fă
cută de critic cu simț și proporție: „Sezon mort ne apare 
ca o nuvelă ultramodernă, iar Chef la mînăstire și Ispi
tele părintelui Evtichie se revendică de la un evident 
realism clasic, trecut prin umorul nu mai puțin clasic al 
lui Caragiale, Hogaș și Sadoveanu'.

Prin Proza poeților, Virgil Ardeleanu promovează o rea
litate estetică puțin cunoscută a unor scriitori clasici, re
prezentativi. Textele sale repun în circulație, într-un stil 
polemic, valori, epuizînd, într-un fel, anumite teme.

Zaharia Sângeorzan



cronica ideilor literare

SUPRAREALISM
versuri de
ANNA AHMATOVA

SAU POEZIE?
Dintre toate metodele de a înțelege, defini și asimila su

prarealismul, cea mai adecvată rămine — ne dăm seama tot 
mai limpede de acest fapt — perspectiva și situarea istori
că. In evoluția ideii de poezie și literatură, momentul supra
realist înscrie o secvență unică, a cărei esență este regene
rarea și recuperarea poeziei, restituirea poeziei ființei sale 
supraliterare. Termenii ecuației sînt .poezia" șl lite
ratura", in eterne raporturi antinomice, complexe a- 
proape indisociabile, atribuind „poeziei* domeniul visului, 
lirismului, imaginei spontane, irepetabile, „literaturii" totali
tatea elementelor ordonatoare, stabile, transmisibile, deci 
.culturale*. Literatura este poezia cultivată, disciplinată, 
estetizată, poezia — o pre-literatură in stare genuină, mai 
mult sau mai puțin anarhică, .sărbatecă". Or, supra- 
realismul în epoca modernă își propusese tocmai acesta: 
de a se revolta împotriva tiraniei .literelor' cultivate, a 
nega .i.teratura', a redescoperi cu violență izvoarele eter
ne, native, ale poeziei. Restul nu este decît.. „litera
tură* critică și estetică.

Despre suprarealism există de pe acum o întreagă exe
geză arborescentă, eseistică sau numai divagantă, uneori 
fină, alteori abstrasă și aeriană, scrisă parcă anume pen
tru a deruta pe neofiți și profani. Prezentînd un volum de 
traduceri din Robert Desnos (realizat în colaborare cu 
Tașcu Gheorghiu) : Noaptea nopților fără iubire (Buc., 
E.L.U., 1969), Vasile Nicolescu ia din fericire calea inversă, 
cu o bună intuiție a problemelor centrale. Distincția sa 
intelectuală este evidentă, dar ceea ce ne-a atras cel 
mai mult atenția a fost posibilitatea de a defini suprarea- 
lismul în însăși esența sa, cu dezinvoltură și pricepere 
nepedantă. Lecturi, bibliografie, citate au și alții. Un Or- 
feu al suprarealismului: Robert Desnos aduce ceva mai 
mult: o pagină de sinteză critică pe care n-am întîlnit-o 
la mulți cronicari „profesioniști". Ce-i drept, Vasile Nico
lescu este un poet-eseist subțire și cultivat, meloman, cu 
noțiunea poeziei, dar și a cărții de poezie, intreținută în 
triplă ipostază de poet, literat și editor. Combinația aceas
ta nu reușește multora. Liantul, la Vasile Nicolescu este 
pasiunea poeziei sub specia intelectualității. „Poezia poe
ziei" reprezintă la el metodă, stil și realitate interioară.

Alchimia verbului aduce precizări și clarificări supli
mentare. întreaga experiență suprarealistă, de fapt gene- 
ral-poetică, se realizează la nivelul verbal, al unui limbaj 
eliberat de convenții, semnificații tradiționale și, mai pre
sus de orice, de logică. Una din ambițiile lui Desnos — 
ni se arată — constă în a obține un limbaj comun poe
ziei și prozei, în cadrul căruia delimitările logice, prozaice, 
să facă Ioc fanteziei asociative, produsului visului lăun
tric, transcris unitar prin dicteu automatic. Se pare că 
poetul francez dovedea, într-adevăr, o rară capacitate de 
a visa cu ochii deschiși, de a intra în „somn" poetic cu 
deplină inocență și spontaneitate. Astfel de momente de 
absență iluminată avea și la cafenea, între prieteni, în 
cea mai bună tradiție extatică, dar evenimentul cu adevă
rat remarcabil este altul. De Ia început și pînă la sfirșit 
viziunile lui Desnos își păstrează coerența interioară. Poe
zia sa, chiar dacă elaborată „halucinant*, demonstrează o 
unitate latentă, un principiu coagulant de organizare. Va
sile Nicolescu reține fenomenul, îl definește.»

Ființa umană are o structură fundamental logică. Ab
surdul, iraționalul total, o intoxică. După Eugenio d'Ors, 
formula logicei noastre imanente ar fi chiar biologică: 
„Ființa umană, fără logică, sucombă, și sucombă fiindcă 
percepția realității lipsită de raționalizare devine toxică*. 
Fără un minimum inteligibil, viața se dezagregă, își pier
de coeziunea esențială. Bineînțeles, prin „logică" — în 
acest caz — nu se înțelege nici silogistică, nici discursi
vitate, ci numai interdependență și solidarizare funcțională.

Literatura intervine în poezie prin substituirea sau su
prapunerea logicii cultivate peste cea latentă, spontană. 
Procesul — gradual — este Inevitabil, organic, de o diso
ciere extrem de dificilă. Cînd suprarealismul devine efec
tiv rutină, deci „literatură", poezia se rupe de el. Atunci 
încen procesele de intenții, polemicile, repudierile, pre
cum a lui Breton din Second manifeste du surrealisme. 
Nu interesează acum dacă Desnos „trădase" sau nu su
prarealismul. Dar acuzațiile sînt semnificative: el s-ar 
face vinovat de „pastișe", „versificație" recită „alexan
drini" (oroare I), intră în publicistică, pe scurt în „litera
tură". Deci tocmai ceea ce suprarealismul nega prin în
treaga sa acțiune.

De fapt Desnos nu „decăzuse", ci numai optase pentru 
cealaltă logică — deliberată — a poeziei. „Cred că arta 
care îngăduie o coordonare a inspirației, a limbajului și 
a închipuirii oferă scriitorului un plan superior de activi
tate". Căci ajunsese și el Ia convingerea că haosul și frag
mentul arbitrar nu sînt poezie, nici măcar literatură.

Adrian Marino

Desen de Const. CIOSU

DU-TE ÎN DESIȘUL NOPȚII
Du-te in desișul nopții. Lasă șaga.
Cintă acolo privighetori hoinare
Și-i mai dulce decit mierea, și ca fraga
li mai dulce, și ca gelozia-mi mare.

1942-1943, Tașkent.

MOARTEA
Și camera in care zac
Ultima oară pe pămint
Dă in aleea
De plopi inalți, bătuți de vint.
in măreția-i autocratâ,
Nu ultima, ci prima oară-i importantă,
Căci ea triumfă, zimbitoare,
Cind sufletul trecind pe lingă geamu-ntunecos 
înfruntă somnul cel de moarte, și de jos 
Se-avintă, biruitor, spre soare.

Ianuarie 1944, Tașkent.

din elegiile leningrădene
Copilăria mea n-a fost frumoasă...
Nici primăveri, nici jucării,
Nici unchi grozavi și nici mătușe bune
Și nici măcar prieteni pe stincile din rîu.
Și pentru mine insămi de la-nceput am fost
Un vis străin sau un delir,
Sau poate un reflex intr-o oglindă strimbă, 
Făptură fără trup, fără motiv și fără nume. 
Știam ce crime-anume
Va trebui să săvirșesc
Și, somnambulic,
Am pășit in viață ... Și-am speriat viața.
Ea se-ntindea-nainte-mi ca o luncă
Pe care-odinioarâ se plimbase Proserpina.
Și-n fața mea, pribeagă și neiscusită creatură,
Uși neașteptate s-au deschis
Și oamenii au ieșit strigind in gura mare :
„Uite-o aievea I A venit !“.
Iar eu, privindu-i uluită, am spus :
..De bună seamă, și-au ieșit din minți I...“
Și lăudindu-mă mereu,
Cu fiecare zi, mai greu mi-era în lume
Și tot mai repede doream să mă trezesc.
Știam că voi plăti-nsutit
în temniță, -n mormînt, în casa de nebuni,
Oriunde se risipesc doar oameni dintr-un lut cu mine... 
Dar chinul se prelungi în fericire.

4 iulie 1955, Moscova.

CREAȚIA
... ea spune :

Și-n mîna-i intinsă, dulce povară,
Țin minte toate și tot
Universul il port
Lumină-ndreptată pe farul din zare,
Pe cînd_ în adine se coace sămința din care 
Va răsări viitorul...

14 noiembrie 1959, Leningrad.

NU CU VORBE...
Nu cu vorbe te-oi ospăta 
Sub cel mai sfînt arțar, 
Ci cu liniște, cu zvon de argint 
Și apă limpede de fintină.
Nu trebuie să-mi răspunzi 
Cu geamăt de martir...
Sînt de acord -
In acest amurg răcoros,
S-a aprins tainica văpaie-a presimțirii.

1961, Komarova.

FRAGMENT
Toate numele le-am uitat, bucuroasă,
In vara aceasta,
In pacea nopții ce se-ntinde ca un șarpe, 
Urzind vise-adevărate.

I
Liniștea am impărțit-o pe din două
Cu muzica, sora mea cea mai bună,
Care, adesea, m-a purtat de mînă
Spre-al vieții mele soare-apune.

i
Și de-acolo m-am întors numai eu,
Ințelegînd prea bine că port
Pentru ultima oară, gust dulce-al minunii, 
Ce . . .

21 august 1963, dimineața, Budka.
In românește de

GRIGORE V. COBAN

de ani se spune despre Vic
tor Hugo că era zăpăcit...

într-o editură din Tokio, a 
apărut recent versiunea ja
poneză a romanului „Desculț" 
de Zaharia Stancu. Traducă
torul, Atsushi Na6n6, a ți
nut să-l prezinte publicului 
japonez pe romancierul ro- 
mân și opera sa, realizînd un 
studiu pertinent despre per
sonalitatea lui Zaharia Stan
cu. De asemenea, cititorul este 
introdus în atmosfera cărții 
printr-un studiu asupra re
voltelor țărănești din 1907.

Notăm, cu acest prilej, că 
„Desculț" apare în cea de-a 
douăzecea tălmăcire peste ho
tare.

★
De curînd, în editura pari

ziană Le Seuil a apărut ro
manul „Entre le jour et la 
nuit" al Henriettei Yvonne 
Stahl, versiune in limba fran
ceză, realizată de autoare după 
cunoscutul „Intre zi și noap
te".

Presa franceză salută căl
duros debufțul, menți onirici 
că e prima carte publicată 
în Franța de către această 
scriitoare româncă, autoare a 
6 romane (două volume de 
nuvele) și, în același timp, 
poetă de subtile nuanțe.

★
Premiul Monaco pe 1969 a 

fost atribuit operei publicate 
de Eugen Ionescu la Galli- 
mard. E vorba de „Teatru" (4 
volume), „Fotografia colonelu
lui" — nuvele, „Note și con- 
tra-note" și .Delir în doi" — 
eseuri.

*

La propunerea Academiei de 
limbă și literatură franceză 
din Belgia, a fost conferit 
marele ordin al coroanei, în 
gradul de comandor, scriitoa
rei Martha Bib eseu.

Cu acest prilej, revistele 
franceze anunță că Martha 
Bib eseu are în lucru trei 
cărți, dintre care un volum 
de scrisori inedite schimbate 
cu Paul Claudel.

Premiul Femina — Elena 
Văcăresco pe 1969 a fost de
cernat volumului „L’epreuve" 
de Annie Guăhenno, editat la 
Gr asset, pe care Pierre Hen
ry Simon îl consideră „o is
torie magnifică".

Despre aceeași carte, Fran- 
QOis Mauriac scrie : „O carte 
ca aceasta e salubră pentru 
că ne dovedește că, deși an
gajați într-o criză teribilă, ră- 
mînem o rasă capabilă de a 
produce atîția eroi de cîți are 
nevoie istoria".

CELEBRITĂȚI 
CHESTIONATE...

A auzit spunîndu-se, la dis
cursuri moderne sau coktai- 
luri^literare, că Jean Dutourd 
e zăpăcit, Christiane Arnothy 
— oportunist, Roger Stephane 
un arivist și. . . a repetat și 
el. Dar același Andră Halimi 
și-a spus, într-o zi, că ar fi 
bine să verifice el însuși a- 
devărul acestor legende. Fe
ricită reacție a unui om o- 
nest, dar, în același timp, 
crudă idee — de a te pre
zenta în fața vedetelor lite
rare și a le întreba dacă 
.trîmb ițele" despre renumele 
lor au sunat sau nu fals.

Inițiativa a avut succes. 
„Sub aparențele sale jurnalis
tice — scrie Pierre de Bois- 
deffre în prefață. — această 
anchetă e o adevărată psiha
naliză a întregului Paris, a 
«show business» și a literatu
rii însăși".

— Yvan Audouard, sînteți 
ratat ?

— Continui să prefer o cri
tică de calitate a lui Cl&ment 
Ledoux în ..Le Canard encha- 
îne" unei proaste emisiuni de 
televiziune, un poem de 
Henri Richaux (acest ratat...) 
operelor complete ale lui An
dre Berry, liniștea lui 
Anouilh logoreei lui Ionescu.

*

— Alain Bosquet, sînteți un 
critic suspect ?

— Am puțin talent al „ni
micului" (rien du tout)... Inu
til de a mă face s-o spun : 
sînt trei sau patru critici mai 
buni decît mine, spre exem
plu Kanters sau Nourissier.

¥
— Jean Dutourd, sînteți un 

zăpăcit ?
— N-aș vrea să fac o com-, 

parație ridiculă, dar vă amin
tesc un fapt pe care, cred, 
r >1 veți ignora : de o sută

★
— Paul Guth, sînteți un 

prefăcut naiv ?
— Sînt fericit că tocmai dv. 

îmi puneți această întrebare.

X
— Jean Franqois Revel, sîn

teți un opozant sistematic ?
— Absolut de loc !

it
— Andrâ Roussin, sînteți, 

oare, un scriitor al ariergăr- 
zii ?

— Lăsați-mă în ariergardă. 
Mă simt foarte bine. Aici în- 
tîlnesc „tinerii" de vîrsta mea.

*
— Michel de Saint—Pierre, 

sînteți un autor interesat ?
— Gelozia, dragul meu, este 

un sentiment uman. E, de a- 
semenea, un dezagreabil de
fect, dar e defectul lumii mon
dene. .. Voi reveni ceva mai 
tîrziu (...), cu precizările ne
cesare, în cartea mea „Amin
tiri și Memorii", pe care am 
intenția să o public în cu
rînd și în care nu voi me
naja pe nimeni.

¥
— Louise de Vilmorin, sîn

teți snob ?
— Eu împart lumea în două 

categorii : prima — a celor 
care spun : .Ce-i asta ?" și 
cealaltă — a acelora care nu 
spun decît : „Oh, da !" Un 
exemplu : dacă s-ar vorbi, în 
fața dv., despre Andre Mal- 
raux, chiar dacă nu-l cu
noașteți, veți răspunde: „Oh, 
da !". pe cînd, dacă s-ar vor
bi despre contele de Bala- 
diere sau despre M. Letip^ 
Etoppe, ați întreba : „Cine e 
acesta ?"

D. F.

H. A. MURENA 
capriciul și 

pretențiile noului 
său roman

înainte de apropiata apari
ție a romanului său „Epitalâ- 
mica“, am considerat util să-l 
întrebăm pe autorul „Fatali
tății corpurilor11, al „Legilor 
nopții“, „Urmașilor promisiu
nilor" — pentru a nu cita 
decît cîteva din operele sale— 
următoarele :

— Spuneți-ne. la început, ce 
tratează „Epitalămica“ ?

— E vorba despre niște o- 
chelari care te fac să vezi 
realitatea așa cum este. Apa
rent, subiectul e banal. Im
portant însă este faptul că 
acești ochelari nu sînt altce
va decît limba, cuvintele ne 
care le folosim zilnic în rela
țiile dintre noi. Intr-un jec, 
romanul este o „aventură psi
hologică". Poate de aceea, edi
torii m-au asigurat că se va 
epuiza în cîteva zile de la 
apariție.

— Cînd și de ce s-a născut, 
în dv., ideea de a scrie ?

— îmi imaginez că ideea 
mi-a venit atunci cînd a a- 
vut ea chef să apară, adică 
să vină pe lume. Romanele, 
ca și soacrele, sînt destul de 
capricioase : cînd le spui sâ 
plece, ele stau, și invers. Dar 
cînd pun o dată stăpînire pe 
casă, nu le mai scoți nici...

— Ce așteptați de la viitor, 
în lumina celor scrise, ante
rior, în cărțile dv. ?

— Dacă aș fi înțelept, ni
mic ! Insă, ca scriitor, ju
mătate din natura mea este 
un clown și așteaptă aplau
ze. Repede ! Fiindcă nu au 
început încă !

— Care credeți că va fi re
acția cititorilor la apariția ro
manului „Epitalămica“ ?

— Ah ! Asta~i ușor. Citito
rii inteligenți mă vor găsi 
genial. Ceilalți vor spune : 
„Din nou brute iremediabi
le !?".

— „Epitalămica" se înscrie 
între lucrările de valoare din 
literatura Americii Latine. Ne 
referim, aici, la opera lui 
Cortâzar, Gracia Marquez...

— Cred că vreți să mă jig
niți. Eu, ca oricare argenti
nian, consider că sînt un as 
incomparabil. Sînt cel mai 
bun, unic, minunat, fără pre
decesori. Nu-mi pot închipui 
cum se va rezolva problema, 
fiindcă toți scriitorii latino- 
americani, mari sau mici, 
spun același lucru ca și mi
ne. Unde o să ajungem ?

DAN BULGĂR



O lucrare care să trateze pe 
larg problemele esențiale le
gate de aplicarea centralis
mului democratic, principiu 
fundamental al structurii or
ganizatorice și al activității 
partidului, e mai mult decît 
necesară. O asemenea carte- 
ghid, bineînțeles la modul 
principial, e „Aplicarea con
secventă a principiilor cen
tralismului democratic" de 
Miu Dobrescu, apărută recent 
în Editura Politică,

Profund cunoscător al mun
cii politice în toate atributele 
ei, autorul își susține argu
mentația expozitivă cu exem
plificări culese din activita
tea organelor și organizați
ilor de partid, oferind astfel 
lectorului prețioase indicii de 
ancorare în practică a celor 
enunțate. Grija pentru latura 

, utilitară fiind un merit de 
loc neglijabil, e de presupus 
că o asemenea lucrare va de
veni sfătuitor nu numai pen
tru activiștii de partid și de 
stat, ci pentru toți cetățenii 
care participă la transpunerea 
în viață a liniei politice a 
partidului. Cu atît mai mult, 
deci, trebuie sublimat modul 
degajat în care autorul ex- 
plicitează o serie de probleme 
cu largă circulație publică, 
dar asupra cărora insistăm 
prea puțin de fond.

De pildă, subliniind că 
„centralismul democratic con
stituie un tot unitar, între 
laturile sale — centralismul și 
democrația fiind o s+rînsă u- 
nitate dialectică", studiul dez
voltă necesitatea existenței 

unui program și a unui sta
tut unic ; a unei conduceri 
unice, centralizate, a întregii 
activități de partid. Ca o pre
lungire a acestei preocupări, 
principiul teritorial și al lo
cului de producție în organi
zarea partidului, ca și cel al 
disciplinei de partid au o tra
tare bine susținută și de pe 
poziții ferme.

«Nu există nici un fel de 
ierarhizare în ceea ce privește 
respectarea disciplinei de par
tid. Ia această privință, toți 
comuniștii sînt egali, avînd 
prin urmare obligația, în e- 
gală măsură, de a respecta 
îndatoririle înscrise în Statu
tul partidului. S-ar putea 
spune chiar că pentru cadre
le de conducere, dată fiind 
răspunderea mai' mare ce le 
revine, gradul de disciplină 
trebuie să crească".

Pe linia necesității dezvol
tării neîntrerupte a democra
ției interne de partid, lucra
rea tratează aspecte privind 
eligibilitatea organelor de 
partid, conducerea și munca 
colectivă, critica și autocri
tica, participarea tuturor co
muniștilor la conducerea și 
rezolvarea treburilor organi
zației de partid, pregătirea și 
desfășurarea adunărilor gene
rale, interdependența dintre 
democrația internă de partid 
și democratismul vieții noa
stre sociale.

In concluzie, o lucrare fun
damentată pe o bogată expe
riență și pe o clară interpre
tare a principiilor aduse în 
discuție, interpretare ce are 
drept scop tocmai înlesnirea 
activității practice și de fie
care zi ; o carte care ne con
vinge că fiecare dintre noi 
trebuie să fie, ca pregătire, 
și „om politic".

RED.

LA VĂLENII DE MUNTE
Universitatea populară de 

vară „Nicolae Iorga" și-a des
chis și în acest an primitoa
rele porți ale așezămintelor de 
la Vălenii de Munte. Mii de 
activiști culturali din toate 
județele țării au urmărit, în 
perioada 13—21 august, o serie 
de conferințe, prelegeri, mese 
rotunde, au avut întîlniri cu 
oameni de cultură, au vizio
nat spectacole : în general, 
organizatorii, respectiv Comi
tetul de stat pentru cultură 
și artă în colaborare cu Co
mitetul pentru răspîndirea 
cunoștințelor cultural-științi-

fice, au căutat să le pună la 
îndemnînă toate mijloacele 
moderne de instruire.

Organizată sub semnul unor 
evenimente politice atît de 
importante, Congresul al X- 
lea al Partidului și Aniversa
rea unui sfert de veac de la 
eliberarea patriei, această edi
ție, deschisă de către cuvîn- 
tul vicepreședintelui C.S.C.A. 
Ion Moraru, s-a bucurat de 
prestigioasa contribuție a u- 
nor personalități de frunte 
din toate domeniile științei 
șl artei. Astfel, au venit la 
Vălenii de Munte și au con
ferențiat academicieni, profe
sori universitari, scriitori și 
actori, fiecare aducînd în sala 
de cursuri preocupări con
temporane din specialitatea 
sa.

Dovedindu-și perenitatea, 
tradiția creată de Nicolae Ior- 
ga în atîtea decenii s-a pre
lungit pînă în zilele noastre, 
redimensionîndu-se la scara 
României socialiste. Și, prin 
această ediție Universitatea 
populară de la Văleni vine 
în întîmpinarea necesităților 
de cultură ale țării, punînd 
în circulație tot ce avem mai 
valoros în materie de cultură 
și artă.

TRADIȚII 
ANTIFASCISTE IEȘENE

Sub egida Comitetului jude
țean Iași al P.C.R. — Secția 
de propagandă și a Institu
tului de studii istorice și so- 
cial-politice de pe lingă C.C. 
al P.C.R. — sectorul Iași, a 
apărut zilele acestea mono
grafia „Publicații antifasciste 
ieșene", realizată de Aurel 
Karețchi și Const. Cloșcă.

Fiind pentru prima dată 
cînd se întreprinde o astfel 
de cercetare, autorii au avut 
de investigat o arie foarte 
vastă și dificilă, deși aparent 
limitată cronologic. Aceasta, 
fiindcă lașul dintre cele două 
războaie a avut o presă pe 
cît de variată și combativă, 
pe atît de controversată, ge
neratoare de campanii, deser
vind sau născînd anumite cu
rente politice. Au apărut la 
Iași în acești puțini ani o 
sumedenie de ziare și reviste 
de diferite nuanțe, unele tră
ind doar cîteva numere, ase
meni efemeridelor, multe su- 
combînd suprimate. Au fost 
aprige duelări de idei, ares
tări samavolnice și, în gene
ral, o activitate subterană de 
oprimare a tot ce era pro
gresist.

împletind pe cît le-a fost 
posibil materialul documentar 
de bibliotecă (colecții, repro
duceri etc.) cu cel informa
tiv de arhivă, autorii au uti
lizat cu o dexteritate matură 
acest gingaș instrument și au 
reușit să ne dea mica dar ve
ridica imagine a unei epoci 
de mari frămîntări și dezba
teri. Pentru prima dată, se 
arată concret aportul lașu
lui la lupta antifascistă a a- 
celor ani. o luptă la care, pe 
plan național chiar, în pri
mele rînduri au stat ieșenii, 
indiferent dacă erau profe
sori universitari sau munci
tori, indiferent dacă mai lo
cuiau la Iași ori se refugia- 
seră. De altfel, faptul că au 
apărut aici atîtea publicații 
democratice, combătînd fie
care în felul ei fascismul, 
alăturîndu-se luptei duse de 
ziarele cu vechime și pur in
formative, dovedește, așa cum 
de altfel se arată și în prefața 
volumului, că „ziarele și re
vistele ieșene ridicînd pe o 
treaptă superioară tradițiile 
democratice existente în acest 
oraș, s-au pus în slujba in
tereselor vitala ale maselor 
populare. Retrospectiva isto
riei evidențiază astăzi pagini 
glorioase de luptă antifascis
tă. aspecte multiple, extrem 
de variate și pline de învă
țăminte. în care un rol de 
seamă l-a avut presa demo
cratică si antifascistă pentru 
păstrarea -flintei naționale, 
pentru libertatea patriei".

Un alt merit al acestei lu
crări. care nu trebuie să ne 
scape, e acela că. pentru pri
ma da*ă. e investiaată a.nto- 
rizat activitatea publicistică 
ieșeană a lui Lvcrețiu Pă+răs- 
canu. care ..a, stint, să îmbine 
Ctrnnon^ns nrtlvlt.atea practică 
de reno'vtionar cu cea de w- 
bitrist". în special la revista 
„Manifest".

Modul bine aîndit în care 
e întocmit, studiul, cu scopul 
de a înlesni orientarea vi
itoarelor cerrptă.ri și. mai ales, 
condescendenta pe care o res
piră. constituie cel mai nime
rit omaaiu a*v.s unor con
frați si i'ieabdiri presei în 
general. eu prilejul aniver
sării vrni sfert, ăe Veac de 
la. n^tor*” pentru caro an 
md'itat. Căei luptătorului cu 
d'rron de otel, 1 se cuvine o- 
m.aaf-i durat in oțel, iar cei 
cu rdndfd prinos cules în 
plumb tipografic.

ARB

Automatele, ca și copiii, regularizea
ză limba. „Răspoiieri" spune copi
lul, prin analogie cu „răspoimîine*. 
„Futide* a tradus în engleză adjectivul 
feminin francez „future* (viitoarea) mași

na traducătoare a Universității George
town. Automatul, specializat în chimie, 
era instruit să înlocuiască terminația 
„ure" prin „ide", conformîndu-se deose
birii care există între cele două limbi în 
acest sector: iodure-iodide, bromure-bro- 
mide. Automatul nu a greșit, dimpotrivă, 
el a aplicat cu sfințenie regula memorată. 

Asemănător procedează și străinul, care 
nu cunoaște bine limba țării pe care o 
vizitează. Francezul, se spune, invitat la 
o nuntă și căruia i s-a prezentat „mi
reasa*, ar fi întrebat: dar „miresul" ?

Acum putem defini omul, fără grija de 
a-1 confunda cu creierul electronic. Omul 
este animalul care gîndește cu excepții.

Regulă și excepție, direcție și nuanță, 
platou și sinuzitate, automat și om.

Automatele raționale își au logica lor. 
Aceasta este logica matematică, o logică 
redusă la relații între simboluri. Țesă
tura este cît vreți de complicată, dar con
struită în fond din aceiași pași simpli. 
Mașinile lucrează „ca niște imbecili" (P. 
de Latil), operațiile efectuate sînt totdea
una elementare. O surpriză și o lecție 
dialectică: superiorul se naște din infe
rior.

Creierul uman folosește logica naturală, 
care nu are limite. Nu există un igno- 
rabimus. Din eșecuri cresc asalturi noi, 
mai puternice. Automatul are o limită: 
puterea calculelor. In 1936 A. Church a 
demonstrat că nu se poate făuri o proce
dură mecanică prin care să se rezolve 
orice problemă de logică inclusă în de
monstrațiile matematice. Ne lovim de un 
zid : nu se va putea niciodată construi o 
mașină care să rezolve toate problemele 
matematicii! O profesiune de viitor, a- 
ceea de matematician, care nu va putea
fi suplinită de un robot. Pentru cei ce
se chinuiesc cu matematica, poate un vis
spulberat.

Revenim : nu, pentru toate problemele ;
da, pentru unele probleme. Există ordina
toare care rezolvă ecuații de ordin supe
rior sau de o complexitate care ar im
pune creierului omenesc eforturi suprauma
ne. Calitatea redusă la cantitate, muncă 
de globe-trotter.

¥

Succesul mașinilor raționale a demon
strat practic că gîndirea este un meca
nism, care nu are nimic misterios. Cu 
simple cărămizi de același fel se pot înăl
ța zgîrie-nori, cu pietre cioplite se pot 
dura piramide uriașe.

LOGICĂ, 
AUTOMATE, 

OAMENI
Gîndirea a fost astfel descompusă în 

celule și articulații. Acestea sînt extrem 
de simple, ca adunarea și scăderea nume
relor naturale. Dar pornind de la aduna
re și scădere se ajunge la derivare si 
integrare. Cu operații logice elementare 
se poate reconstrui întregul proces com
plex al gîndirii umane. Oare chiar în 
deplina sa complexitate ?

Aceasta este magnum problema a timpu
lui nostru. Răspunsul decide asupra valo
rii unor noțiuni fundamentale, cum sint 
acelea de „rațiune" și „geniu*.

Ciberneticianul W. R. Ashby pășește 
hotărît la ultimele consecințe. Modul de 
a lucra al automatelor inteligente dove
dește că dacă automatul a primit progra
mul de lucru și informația necesară, el 
rezolvă problemele propuse. Nu poate fi 
altfel în cazul omului. Numai anumite 
prejudecăți ne-ar împiedeca să vedem că 
rațiunea și geniul. dacă nu sînt simple 
mituri, se reduc la selecția adevărată a 
materialului pe baza prelucrării cantității 
necesare de informație. Nici creierul u- 
man nu poate rezolva o problemă, pen
tru care nu posedă programarea necesa
ră sau în privința căreia nu dispune de 
informația cerută. Geniul se lovește de 
aceleași bariere ca și creierul electronic.

Teza lui Ashby explică bine caracterul 
universal al operațiilor gîndirii. înțelegem 
limpede că gîndirea este un mecanism 
analizabil și modelabil. înregistrăm și con
dițiile operaționale. In fond informarea 
și programarea corespund conținutului și 
formei în gîndire.

Această analiză atît de lucidă ignorează 
un aspect. Mecanismul trebuie pus în 
mișcare.

Omul acționează automatul. Dar omul ? 
Aici intervine personalitatea și societatea. 
Uneori informația a existat și totuși nu 
s-a degajat concluzia. Alteori informația 
era insuficientă și totuși concluzia s-a a- 
firmat. Omul întîrzie sau anticipează. Mo
mentul gîndirii desăvîrșite. este precedat 
de un lung șir de încercări și revenire,

intuiții și erori. Poate că tocmai acestea 
constituie factorul personal.

¥

Firește, principial nimic »u se opune să 
putem modela și ceea ce numim atitudine 
personală. Optimismul nețărmurit al lui 
Kolmogerov ne poate antrena. Dacă recu
noaștem — se opun, poate, doar preju
decăți — că „omul este un sistem mate
rial realmente complex, dar un sistem de 
o complexitate finită și de o perfecțiune 
limitată", atunci omul poate fi imitat. A- 
naliza cibernetică a vieții nu ne transpor
tă în infinit, ci doar în domeniul nume
relor mari, accesibile și omului și mașinii.

Rămîn rezistențele de ordin afectiv. 
Disecția rațiunii și prepararea ei în la
borator poate să pară unora ceva înjosi
tor. La aceasta se poate replica pe drept 
că „a te înțelege pe tine însuți pînă la 
capăt* împlinește o cerință superbă.

înțelegerea este posibilă, deoarece logi
ca este prezentă în însăși ființa omului. 
Linia strictă a rațiunii nu veștejește ceea 
ce este viu, colorat personal, cum se cre
de în chip superficial. Dimpotrivă, logica 
este aceea care împrumută un sens supe
rior actelor umane, care le ridică la ran
gul personalizării. Consecvența și clarita
tea constituie necesități nu numai ale gîn
dirii, ci și ale acțiunii. Să comparăm fru
musețea gestului împlîntat în caracter cu 
dezordinea iritantă a capriciilor. Parafra
zând pe Hegel, care a proclamat că orice 
lucru este un silogism, vom spune că ori
ce faptă mare este un silogism.

Cu toate/acestea, modelarea comportă, 
prin însăși esența ei, și un proces de să
răcire a obiectului imitat. Modelul ampli
fică unele trăsături, dar pierde pe drum 
altele. Vom putea modela aspecte umane, 
fragmente de om, dar niciodată omul in
tegral. In cale se ridică acea lumină or
bitoare ce nu se poate compune prin adu
nare și scădere, pe care o numim CON
ȘTIINȚĂ.

Petre Botezatu

n cartea sa „Ahile, pa- 
radoxele eleate în feno
menologia spiritului", 
Imre Toth amplifică de
monstrarea că paradoxul 

nu constă în conflictul dintre 
gîndire și realitate, ci în con- 
fl'ctul gîndirii cu sine însăși. 
Cînd gîndirea se află în con
flict cu realitatea apare eroa
rea. Paradoxul, deși este o 
contradicție, nu este însă o 
eroare. Spre deosebire de e- 
roare, contradicția paradoxală 
este expresia gîndirii dialec
tice și a dialecticii gîndirii. 
Faptul că Ahile ajunge ime- 
d'at broasca țestoasă care „a- 
leargă* înaintea lui nu înlă
tură paradoxul: paradoxul 
constă în faptul că distan'a 
dintre Ahile și broască este 
finită, dar numărul punctelor 
pe care trebuie să le străbată 
Ahile pentru a parcurge în
treaga distanță este infinit. Pe 
o dreaptă care leagă două 
puncte există o infinitate de 
puncte intermed'are. Deoarece 
un infinit spațial nu poate fi 
străbătut într-un timp finit, 
mișcarea, pretindeau eleații, nu 
poate fi decît aparentă. In vre
me ce Zenon din Elea deduce 
imposibilitatea mișcării reale 
din imposibilitatea de a o gîn- 
di, Ahile cel iute de picior, 
ajungind broasca, nu poate 
decit să dea iluzia mișcăr i. 
Incercind să fundamenteze me
tafizica imobilității, Zenon a 
descoperit însă dialectica mo
bilității

In momentul în care gîndi
rea ajunge pînă la înălțimea 
categoriilor filozofce, judecata 
devine paradoxală; aceluiași 
subiect, de pildă, lumea, 1 se 
atribuie, simultan și simetric, 
două predicate contradictorii, 
de pildă, finită și infinită.

Așadar, paradoxul se abate 
de Ia banal, nu de la rațional. 
Paradoxul țîșnește din pole
mica gîndirii cu sine insășL 
Noile adevăruri seînteiază ca 
paradoxe înainte de a se stln-

VALOAREA 
PARADOXULUI

ge ca banalități. Imre Toth 
subliniază că «paradoxul a- 
pare în mod spontan peste 
tot unde are loc creația nou
lui. ..“ Paradoxul marchează 
momentul în care gîndirea 
contrazice opinia curentă for
mată din vechile adevăruri 
dogmatizate prin banalizare. 
Cît de paradoxală a fost, la 
timpul ei, afirmația că „pă- 
mîntul se învîrtește în jurul 
soarelui", ne mai putem da 
seama și astăzi de vreme ce 
cont'nuăm să vorbim ca Pto- 
lomeu, deși gînd’m demult ca 
Copernic. Paradoxul nu este 
deci o „anti-judecată", ci o 
„anti-prejudecată*__Paradoxul
vestește începutul victoriei 
noului asupra vechiului.

Cibernetic vorbind, parado
xul reprezintă o cantitate de 
informație considerabil mai 
mare decît un truism. Un ade
văr cunoscut de toată lumea 
nu devine fals, cl doar nein
formativ. Și în românește, 
.veste* și .noutate* sînt 
termeni echivalenți.

Insă faptul că paradoxul se 
ivește cu prilejul întoarcerii 
gîndirii asupra ei însăși l-a 
determinat pe Imre T6th să

ajungă la concluzia că sursa 
paradoxului nu poate îi de
cît conștiința. Dacă gîndirea 
este în lumea ideilor ceea ce 
este fapta în lumea lucrurilor, 
atunci paradoxul nu poate fi 
decît o dramă a conștiinței. 
Pentru Imre T6th, permanența 
paradoxului rezidă în lupta 
necontenită a gîndirii cu sine 
însăși. In concepția sa, para
doxul nu reflctă dialectica 
obiectului, ci doar d’alectica 
subiectului. Prin paradox, su
biectul n-ar descoperi obiec
tul real, ci s-ar descoperi pe 
sine însuși, ca subiect creator.

Este adevărat că paradoxul 
nu poate apare decît într-o 
conștiință. Fără conștiință, 
fără posibilitatea gîndirii de a 
se auto-depăși prin auto-gîn- 
dire nu este pos'bil nici un 
fel de paradox. Paradoxul de
vine posibil din clipa in care 
omul începe să știe și că știe 
și că nu știe. De altfel, con
știința este paradoxală. Prin 
conștiință, obiectul devine su
biect, necesitatea devine li
bertate, determin 'sinul devine 
finalitate și natura devine cul
tură. Insă gîndirea intră in 
conflict cu ea însăși, devine

dialectică, capătă formă para
doxală din pricină că se iz
bește de dialectica realului. 
Conflictul subiectului cu el în
suși este o urmare a conflic
tului sub'ectului cu obiectul. 
Negativitatea gîndirii reflectă, 
în ultimă instanță, opoziția o- 
mu'ui față da natură. Parado
xul nu este o eroare, dar în
seamnă totdeauna depășirea 
unei erori cel puțin parțiale. 
Făurirea geometriilor neeucli- 
d'ene a fost paradoxală deoa
rece depășea convingerea fal
să că geometria eu did ană 
este singura valabilă. Parado
xul reprezintă cel puțin con
trastul dintre o idee mai a- 
devărată și una mai puțin a- 
devărată.

Conflictul gîndirii cu reali
tatea și cu ea însăși este doar 
motorul cunoașterii, însă o- 
biectivitatea cunoștințelor este 
garantată de untatea dintre 
gîndire și realitate. Formele 
și legile logice ale gîndirii, re
flectă proprietățile și raporturile 
cele mai generale ale realității. 
De aceea, a îi logic înseamnă 
a respecta legile realului.

Ost'litatea justificată față de 
neglijarea spiritului într-o SO- 
c'etate din ce în ce mai po
zitivistă l-a aprop’at prea mult 
pe autor de spiritualism. Imre 
Tdth conchide că „libertatea 
spiritului se manifestă într-o 
splendidă și permanentă sfi
dare a legilor existenței". Spi
ritul este însă liber numai față 
de fenomenele existenței ; de 
lenile ei trebuie să asculte. 
Libertatea spiritului față de fe
nomene, depinde de supune
rea lui față de esențe. Sfidarea 
teoret'că este un ecou al sfi
dării practice. Spiritualismul 
este Ia fel de unilateral ca și 
pozitivismul.

Cartea lui Imre Tdth răm’ne, 
totuși, unul dintre cele mai 
izbutite eseuri antipozitiv'ste 
publicate în ultima vreme, in 
literatura noastră.

H. Wald



SENSUL 
ISTORIEI Șl 
ÎNSTRĂINAREA

Expresia adaptabilității 
individului la mediul na
tural și social este crea
tivitatea. Omul se distinge 
prin caracterul conștient al 
acțiunilor sale și prin crea
rea de valori. Activitatea 
umană vitală — munca, 
viața productivă — de
vine pentru om obiectul 
voinței și al conștiinței 
sale. Creativitatea este tre
cerea necontenită a obiec
tului și subiectului unul 
în altul. Dar, valorile crea
te de om capătă o miș
care proprie, în afara su
biectului creator și inde
pendentă de el, devenind 

> un proces obiectiv.
' Marx arăta că obiectua- 

lizarea subiectivității o- 
menești prin crearea de 
valori nu conduce auto
mat la înstrăinare. Omul 
se ânstrăinează atunci și 
acolo unde nu se regăseș
te pe sine în activitatea 
sa demiurgă, unde aceasta 
nu este pîrghia dezvoltă
rii plenare a personalită
ții sale, ci doar singurul 
mijloc de asigurare a e- 
xistenței sale. „Ea (munca 
— N.N.) nu este satisface
rea unei trebuințe, ci doar 
un mijloc pentru a satisfa
ce trebuințele în afara ei" 
(K. Marx, Fr. Engels, 
„Scrieri din tinerețe", Ed. 
politică, Buc., 1968, p. 553). 
Munca înstrăinată înstrăi- 
nîndu-1 pe om de valorile 
ce le produce, îl înstrăi
nează de el însuși, de ge
nul uman.

O dată cu formarea 
proprietății private, nu for
țele naturii se opuneau în 
primul rînd omului, ci a- 
C^le^ relații sociale pe ca
reul nu Ie mai controla 
și care se îndreptau îm
potriva sa ca forțe opri- 
mante. Istoria umanității a- 
vea să fie, astfel, istoria 
înstrăinării sale.

Dar, neglijîndu-se fap
tul prin care creativitatea 
umană se manifestă în 
condiții sociale determina
te in mod necesar sub for
ma sa înstrăinată, înstră
inarea a fost privită nu
mai prin nocivitatea sa. 
Critica înstrăinării a de
venit negativistă, deși în
străinarea a fost modali
tatea inevitabilă, poate 
singura modalitate a afir
mării umane la seară is
torică în cadrul istoriei 
sociale de pînă acum. Este 
justificată remarca lui Ra
du Florian potrivit căreia 
înstrăinarea umană nu este 
expresia negării sensului 
istoriei, ci este un mod 
necesar — determinat de 
realizare a acestuia, deși 
profund contradictoriu (R. 
Florian, „Sensul istoriei", 
Ed. politică, Buc., 1968, p. 
106). înstrăinarea nu este
expresia sensului antiuman 
el istoriei, care se opune 
sensului său uman, ci ex- 

-^■jresia contradictorie a 
sensului istoriei care, tin- 
zind spre realizarea uma
nului, cuprinde în sine a- 
tît umanul cît și antiuma
nul.

Sensul istoriei nu este 
creativitate plus înstrăina
re. ci creativitate prin în
străinare, uman prin anti
uman. A considera că prin 
lichidarea înstrăinării is
toria umană va cunoaște 

L un sens uman unic, înseam
nă a pierde din vedere că 

S“ umanul nu poate exista 
prin el însuși, redus la 
ultima formă a purității 
sale, ci numai în ți prin 
antiuman. Regăsirea omului 

cu sine în perspectiva lu
minoasă a istoriei nu va 
fi un proces terminat ce 
va crea umanul pur, ci 
un proces continuu și con
tinuat de „distilare" a u- 
manului din antiuman. E- 
xistă o adevărată dialecti
că a umanului și antiuma
nului și ea îmbracă forme 
istorice diferite. Identifi
carea dispariției unei for
me isterice a acestui ra
port cu dispariția antiuma
nului ca atare în evoluția 
istoriei conduce spre for
marea unor idei utopice 
asupra unei umanități care 
ar fi, astfel, desăvîrșită, 
perfectă, imuabilă, spre o 
reprezentare antidialectică 
a istoriei conduce spre for- 
identificare pornește și din 
neînțelegerea esenței înstră
inării și a caracterului ei 
de proces relativ — inde
pendent față de formațiu
nea social-economică care 
o condiționează în forma 
sa de expresie și în con
ținutul «u social.

SociaKL nul a creat pre
misele materiale ale înlă
turării manifestărilor acu
te ale înstrăinării pe plan 
social și psiho-social; dar 
aceste premise nu înlătură 
prin ele însele aceste tare. 
Numai prin intervenția 
factorului subiectiv con
știent, arma antiînstrăinare 
își găsește mînuitorul. 
Dar, pentru această fuziu
ne se impune o cercetare 
mult mai stăruitoare, adec
vată și diferențiată asupra 
problematicii înstrăinării în 
socialism, fără de care 
este imposibilă o. politică 
științifică antiinstjiiare. 
Știut este că în anumite 
împrejurări, prin conver
gența unor factori subiec
tivi, și în socialism în
străinarea poate căpăta 
manifestări conflictuale a- 
cute. A afirma că înstrăi
narea este proprie în e- 
sența sa numai capitalis
mului și că în socialism 
se produce întîmplător și 
parțial, înseamnă, dincolo 
de alte inconsecvente teo
retice și practice, a trece 
cu vederea un fenomen o- 
biectiv fără de a cărui re
cunoaștere realistă și cu
noaștere științifică este 
imposibilă însăși lupta îm
potriva alienării.

înstrăinarea se dovedeș
te a fi pînă la urmă, peste 
manifestările sale evident 
deosebite pentru socia
lism și capitalism, o pro
blemă majoră a civiliza
ției moderne. De aceea, o 
abordare frontală a feno
menului înstrăinării tre
buie, cu toate determină
rile sale concret-istorice 
necesare, să aibă în vede
re esența înstrăinării în 
general, ca înstrăinare a 
valorilor umane față de 
creatorul lor și a omului față 
de natura sa umană. Acest 
lucru ar permite valorifi
carea (făcută desigur cu 
discernămînt ideologic și 
spirit critic-științific !) u- 
nei imense literaturi acci
dentale de sociologie con
cretă asupra consecințelor 
civilizației umane pentru 
omul însuși.

Nu mai este pentru ni
meni paradoxal fenome

nul prin care civilizația 
modernă, rupînd lanțurile 
grele ale existenței preca
re a omului, creează u- 
neori lanțuri noi, mai 
subtile, cu care omul are 
și mai mult de luptat. In 
legătură cu aceasta, ră- 
mîn deschise multe pro

bleme de ordin teoretic și 
practic asupra înstrăinării 
înseși: geneza social-isto- 
rică și suportul psiho- 
gnoseologic al înstrăinării, 
„tendințele evoluției" în
străinării în perspectiva 
istorică, soluțiile antiînstră
inare corelate cu istorici- 
tatea formelor și manifes
tărilor înstrăinării, implica
țiile cele mai diverse ale 
înstrăinării, raportul dintre 
modelele înstrăinate de fe
ricire și efortul de regăsi
re a omului cu sine în
suși, rolul istoric inevita
bil al înstrăinării, înstrăi
narea ca fenomen la inter
ferența sensului istoriei și 
destinului vc.sonelității etc.,

De-a lungul unei întregi 
perioade istorice sensul 
istoriei se află în contra
dicție cu esența istoriei 
care se prezintă ca mani
festare înstrăinată a esen
ței umane. Ca atare, în
străinarea umană poartă în 
sine o formă cu totul spe
cifică, pe care încercăm 
să o numim înstrăinarea 
omului fafă de istoria sa. 
Această formă operează 
prin excelență acolo unde 
proprietatea privată, impri- 
mînd muncii un caracter 
violent înstrăinat, îl pune 
pe om în situația de a-și 
găsi refugiul în afara mun
cii ; oamenii își văd îm
plinirea vieții lor nu în 
postura de creatori de va
lori (înstrăinate), ci de 
consumatori de valori. So
ciologia timpului liber, so
ciologia mijloacelor de 
comunicare de masă etc,, 
relevă cu prisosință acest 
proces. Omul luptă împo
triva înstrăinării în mod 
spontan, caută să se re
găsească folosind mijloace, 
modele de fericire împo
triva înstrăinării, dar care 
ele însele sînt înstrăinate 
și deci iluzorii. Dar, omul 
este consumator de va
lori în măsura în care este 
creator autentic de va
lori ? Refugiul în ipostaza 
consumatorului este un 
model de fericire croit du
pă calapodul înstrăinării și 
de aceea, o falsă soluție 
de fericire. O civilizație a 
consumului de masă nu 
pare a fi o soluție la 
problema înstrăinării uma
ne, iar ca teorie nu pare 
a fi decît o încercare vul
garizatoare asupra aceea ce 
este și asupra a ceea ce 
trebuie să fie esența uma
nă. In locul „viziunii" mic- 
burgheze a civilizației con
sumului de masă, marxis
mul ca teorie și socialis
mul ca practică pun baze
le unei civilizații a creati
vității de masă care să sa
tisfacă plenitudinar cerin
țele și aspirațiile umane. 
Dezvoltarea forțelor mate
riale și spirituale ale so
cietății, a creativității u- 
mane pe orizontală și pe 
verticală, va duce la „abo
lirea", dispariția simțului 
dominator al posedării și 
la afirmarea nealterată a 
tuturor valențelor fizice și 
intelectuale ale omului. A- 
tunci, esența umană va în
ceta să mai fie o esență 
înstrăinată, iar înstrăina
rea (ca fenomen social-po
litic) va fi „depusă" la 
muzeul preistoriei umanită
ții care abia din acel „mo 
ment" își va crea adevă
rata sa istorie.

I. Humă

Se schimbă 
clima?

CRONICA • PUBLICITATE • CRONICA

NOUTĂȚI ÎN LIBRĂRII
Iată o tntrebare pe care ne-o 

punem de cîte ori se produce 
un fenomen meteorologie excep
țional. De altfel, dezbateri legate 
de evoluția climei europene in 
ultimii ani se poartă în presa a 
numeroase țări și se caută dife
rite explicații. Printre altele, sint 
invocate experiențele nucleare 
din ultimul timp.

Pe această temă se axează dis
cuția noastră cu prof. dr. Ale
xandru Obreja de la Facultatea 
de geografie a Universității din 
Iași.
Care e părerea tiv. în această 

problemă ?
— înainte de toate, trebuie, 

precizată definiția climei, care 
în 1966 a primit de la Organi
zația Meteorologică Mondială ur
mătoarea fomulare: „clima este 
ansamblul fluctuant al condițiilor 
atmosferice, caracterizat prin stă
rile și evoluțiile timpului din- 
tr-un domeniu spațial determi
nant*. Factorii prin care se ex
plică noțiunea de climă și care 
o generează sînt : radiația sola
ră, circulația generală a atmos
ferei ,aspectul suprafeței teres
tre și compoziția aerului. Nu in
trăm în analiza acestor factori 
de bază și nici în clasificarea 
climatelor de pe glob, ci ne vom 
opri la obiectul discuției : schim
bările de climă determinate de 
acești factori.

Se știe că, odată cu evoluția 
scoarței terestre, a evoluat și 
clima pămîntului. Numeroasele 
date paleontologice, preistorice 
și chiar documentele istorice de
monstrează din plin acest fapt. 
De pildă, cuaternarul (epoca o- 
mu'ui) a cunoscut schimbări de 
climă traduse prin fazele ma
rilor glaciații sau prin inter gla
ciare calde, cu anumită floră si 
faună, fenomene explicate de T. 
Segota în lucrarea ^Schimbări, 
de tf*mperatură în cuaternarul 
din Europa centrală** — Bonn- 
1966.

— In această evoluție pe care 
s-o numim normală, au interve
nit fenomene, adică schimbări 
anormale ?

— In epoca postglaciară, de a- 
cum 16—14.000 de ani, se pro
duce o încălzire apreciabilă în 
toată emisfera nordică, determi- 
nînd extinderea pădurilor de tip 
subtropical, dar urmează o scur
tă răcire (Magdaleniană) și apoi, 
acum 11.000 de ani, o încălzire. 
Infine, o nouă răcire și umezire 
favorizează extinderea pădurilor 
de rășinoase. Ca fenomene deo
sebite, să cităm potopurile, pro
duse de creșteri brusce ale tem
peraturii și precipitațiilor toren
țiale (acum 8—9000 de ani) care 
determină o faună caracteristică.

— Cu voia dv. să urcăm în 
timpurile noastre.

— La începutul epocii noastre, 
clima era temperată, ceva mai 
caldă decît astăzi. Treptat, ea 
devine asemănătoare cu cea de 
astăzi, cu veri secetoase, mai 
ales în sec. III și VII. După a- 
nul 1000, vremea a fost mult mai 
bogată în precipitații, depășind 
media ultimilor trei milenii an
terioare, fapt care schimbă cli
ma. In sec. XIII—XVIII tempe
ratura medie anuală a fost mai 
coborîtă decît cea actuală. Și 
astfel, ajungem oarecum la zi.

— Cînd ne putem pune între
barea de la care am plecat.

— Ultimele date înregistrate 
în Europa și ținuturile polare 
demonstrează o creștere ușoară 
a temperaturii, în medie 2 grade, 
față de secolele anterioare. Se 
constată, o încălzire a iernilor 
față de sec. XIX, fapt tradus 
prin schimbări în repartiția flo
rei și faunei. Meteorologul N. 
Topor apreciază că generația 
noastră nu e contemporană unei 
clime calde, ci unei glaciații res- 
trînse în jurul polilor ce se ex
tinde astăzi numai peste 60 gra
de latitudine nordică și sudica. 
Oscilarea periodică a ghețarilor 
polari influențează în primul 
rînd clima secolului nostru.

Trebuie precizat că în cadrul 
marilor oscilații ale climatului 
general terestru, măsurate în mi
lioane de ani, se interpun os
cilații mici (sub clime) cu durata 
măsurată în secole ,precum și 
variații meteorologice legate de 
petele solare, cu durata în de
cenii.

— In concluzie ?

— Nimic anormal. Modificarea 
complexului climă este rezulta
tul suprapunerii mai multor on
dulați! cu lungimi diferite, care, 
la rîndul lor depind de un com
plex de factori cosmici și te
reștri. Meteorologii englezi și cei 
germani au calculat că tempera
tura medie a pămîntului a cres
cut cu un grad în ultimii 50 de 
ani, iar în Arctica cu 1—2 grade 
în ultimul secol. De asemenea, 
că limita de topire a aisberguri
lor s-a retras spre poli, că ghe
țarii Groenlandei s-au retras cu 
600 km spre interior, iar vege
tația cîștigă teren. Aceleași fe
nomene se petrec și cu ghețarii 
din munții înalți ai globului.

Există păreri că asistăm la o 
răsturnare a anotimpurilor, dar 
și contrare.

— Situația în țara noastră ?

— In ultimii 10—20 de ani pre
cipitațiile medii s-au redus, deci 
o tendință către secetă. Tempe
ratura medie a crescut cu 1 
grad.

Ne aflăm, deci, într-o perioadă 
(ciclu) de încălzire, dacă vreți, 
dar nu de schimbare a climei 
generale.

REP.

G* OR Gr tfSNE.A

GEORGE LESNEA: 
„ulcioare de piatră" 
editura „Junimea" lași

de la A D A S
încheierea de asigurări de bunuri și per

soane constituie o măsură de prevedere de
terminată de grija deosebită pentru familie, 
pentru cei dragi.

Adresați-vă cu încredere organelor ADAS, 
care vă pot oferi asigurarea ce o doriți.

TRUSTUL DE CONSTRUCȚII IAȘI
Recrutează absolvenți de școală generală cu vîrsta 

pînă la 18 ani, pentru ucenicie la locul de muncă — cu 
durata de 2 ani în meseriile ;

— zidari construcție,
— dulgheri,
— mozaicari,
— zugravi vopsitori.

înscrierile se fac zilnic între orele 8—15, pînă la data 
de 31 august a.c. la secretariatul Grupului școlar de cons
trucții, strada Sărăriel nr. 189 Iași.

Cererea de înscriere va fi însoțită de următoarele acte :

— certificat de naștere în original și copie,
— certificat de absolvire a școlii generale în original 

(sau adeverință pentru seria 1969),
— fișa copilului de la 0—15 ani, eliberată de circ, me- 

dico-sanltară,
— buletin de analiza sîngelui șl rezultatul examenului 

radiologie pulmonar.

Se primesc candidați din orașul șl județul Iași.
Pe timpul școlarizării se asigură cazare și masa la 

cantină.

ANTREPOZITUL FRICORIFER IAȘI

* prelucrează carne pentru piața internă 
și export

* industrializează fructe pentru export

* antrepozitează produse de carne, unt,
fructe legume
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CRONICA PE GLOB

articol scris pentru „CRONICA" de poetul francez MICHEL LOUYOT

E remarcabil (scrie P. Claudel în ale sale Reflecții asu
pra poeziei) că, exceptînd fenomenul victorian pe care 
m-am străduit să-l explic, tipul poetului francez este 
mai curînd acela al omului fin, sensibil, inteligent, 
delicat și îndemînatec, al estetului oarecum formalist 

și de o vină inventivă destul de săracă. Tot ceea ce în fran
ceză ține de invenție, forță, pasiune, elocvență, vis, vervă, cu
loare, muzică spontană, de sentimentul marilor ansambluri, 
tot ceea ce răspunde, într-un cuvînt, ideii pe care, de la 
Homer încoace, o ai în general asupra poeziei, nu se gă
sește la noi în poezie, ci în proză. Marii poeți francezi, 
marii creatori, nu se numesc Malherbe nici Despreaux, nici 
Voltaire, nici măcar Racine, Andre Chenier, Baudelaire sau 
Mallnrmd. Ei se numesc Rabelais, Pascal, BossHet, Saint-Si
mon, Chateaubriand, Honore de Balzac, Michelet".

Ne vom întreba, raportîndu-ne la tînăra poezie franceză, 
dacă e posibil să confirmăm sau, dimpotrivă, să infirmăm 
aserțiunea marelui poet care a fost Paul Claudel.

E totuși incontestabil că, actualmente, influența (sau pen
tru a vorbi mai brutal : tirajul) romanului e superior răs- 
pîndirii poeziei. Mai mult, parcă pentru a confirma vorbele 
lui Claudel, romanul, care a renunțat adesea să fie un docu
ment psihologic, sociologic, istoric, romanul care a renun
țat chiar la acțiune și la personaje, a devenit domeniul pre
ferat al poeziei ce se cuibărește acolo cu o atît mai mare 
predilecție cu cît ea se consideră deservită de poeții de 
profesie. Verva inventivă a lui Robert Pinget, onirismul 
baroc al lui Pieyre de Mandiargues, tandrețea misterioasă 
a lui Louis-Rene des Forets, suflul epic al lui Mohamed 
Dib, lirismul ritmat al lui Butor, sînt tot atîtea calități po
etice (la romancieri unanim apreciați astăzi). Trebuie deci 
spus că poezia franceză (ca gen) a dispărut ?

Dimpotrivă, vom vedea imediat cu cîtă dificultate ne vom 
orienta, pe această complicată „carte du Tendre" a Poeziei, 
printre hățișurile forfotinde ale școlilor și operelor poetice.

Am sugerat, amintind de romancierul Mohamed Dib, că nu 
înțelegem să limităm cercetarea noastră doar la Franța 
(sau, cum se spune familiar, la „hexagon”); rnulți poeți 
veniți din Africa sau America aduc buchetului tinerei po
ezii franceze flori cu miresme variate și amețitoare. Din 
Africa de Nord ne-a sosit o poezie aspră și emoționantă, 
nutrită de sentimente naționale și capabilă să regăsească 
marea respirație epică. Kateb Yacine este cel mai strălucit 
reprezentant el ei; Kateb Yacine e algerian și epo
peea pe care o cîntă (în poeme, teatru sau romane) este 
epopeea pasiunii și a speranței neamului său. Opera sa 
e dominată de un personaj feminin, Nadjima, figură mis
tică a pămîntului algerian. Poezia lui Zaghloul Morsy, sfî- 
șiată de revoltă și senzualitate, evocă cele mai frumoase 
pagini din Ies Noces ale lui Camus : „Dans le refuge aban- 
donnS de mon souvenir, / Rien que pluie lancinante et 
empoisonnde. / Tant que la Nuit ma Mere oublie le gout des 
aubes, / Grillons d'eternite aux crissements de joie / 
C'est un sursis trop court pour le paria sans ruses! / 
Lambeaux de mer disseminee, / Sanglot d'un cypres cal
cine / N'etais-je en vous que meprise?"

In Antile, e de remarcat poezia grea și cărnoasă, apoi 
simbolică și epică a lui Edouard Glissant (premiul Renau- 
dot pentru romanul la Lezarde). In primele sale poeme, 
într-un ton ce trimetea la Saint-John Perse, Edouard Gli
ssant tinde să supună întregul univers : „Landes, ievures 
blanches du matinI... / Acacias rouges sur le răve, sang 
v olubile sur le chemin! / O poăme qui nait de vous, 
qui naissez â ce labeur du monde entierl". Poemul Indiile 
nu e numai nararea călătoriei istorice a lui Columb, ci și 
căutare e adevărului și tentativă poetică de a reda epo
peii structura sa tradițională, cu împărțirea în cînturi 
Noua generație a cîștigat un mare poet prin Davertige (din 
Haiti); e o poezie în care se rostogolește o avalanșă de 
imagini violente și tulburătoare; univers populat de vră
jitori, sclavi, negustori de negri, plante exotice, stăpîni 
brutali și femei seducătoare. Dar Aimă Cesaire (și el 
antilez) rămîne cel mai strălucit poet negru de limbă 
franceză, și totodată ultimul mare reprezentant al supna- 
realismului. Descoperit de Andră Breton, Cdsaire a cucerit 
în cîțiva ani un loc de prim plan între poeții francezi, 
reeditînd Cahier d'un retour au pays natal, publicînd suc
cesiv les Armes miraculeuses (1946), Soleil coul coupă (1948), 
Corps perdu (1949), ilustrat de Picasso, Ferrements (1960), 
Cadastre (1961). Cîntecul lui Senghor, cealaltă torță neagră 
a poeziei franceze, e poate mai puțin contrastant și mai 
puțin violent decît al lui Căsaire, dar nu mai puțin profund. 
Pe un ritm calm, echilibrat, maiestuos, Senghor, hrănit cu 

poezie africană, biblică, elenică și franceză, încearcă să 
îngemăneze tezaurul limbii franceze cu spiritul african, 
atingînd incontestabil universalul. In sfîrșit, la tînărul din 
insula Mauriciu, Edouard Maunick, imaginile izbucnesc lu
minoase și stridente din cremenea experienței; acest scurt 
poem de o minunată artă poetică : „ecrire ă bout portant / 
sans jouer ă cache-mort / derider le mot il ne doit pas 
vieillir / oter bannissement / â tout ce qui peut chanter / 
sans merci / ddcadenasser les ombres”.

Să urmărim căutarea ierbii lirice în pădurile și preeriile 
tinerei poezii canadiene ; literatura (și, în special, poezia) 
se dezvoltă aici, de vreo cinci ani, sănătoasă, stufoasă și 
insolentă. Numele romancierilor Rejean Qouchanne și Ma- 
rie-Claire Blais (premiul Renaudot în 1966) au făcut deja 
înconjurul lumii. Canada cunoaște de asemenea eflorescenta 
unei adevărate școli poetice, care răspîndește nu numai mi
rosul agreabil al rășinei și al îenupărului, ci și acela el 
pucioasei sau chiar al prafului de pușcă. Alain Bosquet a 
putut astfel afirma că „un vînt de frondă superb și necru
țător bate pe Saint-Leurent și întreaga poezie franceză pro
fită de el". In poemul Prose des jours, Jacques Brault 
transfigurează într-un lirism înstelat tabloul cenușiu al 
Montrealului ; reproducem finalul : „done c'est ici que je 
me retrouve dans une viile qui / s'eppelle Montreal et qui 
est mal fichue de haul en bas / mais je l'aime c'est ma 
jeunesse. et c'est mes amours / c'est la tendresse du vieil 
enfant qui dort en moi / et que j'eveille au matin de 
chaque jour”.

Vom menționa din grupul omogen din Quebec, și pe 
Jean Guy Pilon, Gaston Miron, Paul Chamberland și Fer
nand Quellette.

Din lirica elvețiană vom reține doar numele lui Henri 
Morier, care ilustrează admirabil acea poezie a cărei am
biție e modernă, dar a cărei formă și — finalmente — al 
cărei spirit rămîn tradiționale ; în acest fel, opera lui 
Morier, ale cărei strălucire și măreție sînt incontestabile, 
atinge, inevitabil, o perfecțiune puțin veștedă. Ion Caraion 
a tradus (în „Gazeta literară", 13, 1967) un sonet al lui 
Morier dedicat lui Brâncuși.

După Henri Michaux, Geo Norge e, fără îndoială, cel 
mai însemnat poet belgian de limbă franceză al generației
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sale; l'Imagier, Ies Râpes, Oignons, Ies Quatre verites 
(1962) relevă gustul imaginii insolite și burlești, al isto
rioarelor debitate la șezători, al jocurilor gen alabala, al 
găselnițelor de vocabular care îl fac un poet gustat atît 
de copii cît și de marele public sau de cei mai preten
țioși critici literari.

Trebuie să conchidem că grădinile din lie de France, 
plantațiile de trandifiri din Touraine, brădetul din Vosgi, 
landele bretone, livezile cu măslini din Provența nu mai 
freamătă de melodiile poeților.

Ar însemna să uităm că revistele de poezie, fie ele și 
efemere, continuă să abunde în Franța: Action poetique, 
Caracteres, Bătelgeuse, Points et contrepoints, Art et poesie, 
La Tour de teu, le Point de l'ăpee, Chemin, TEtrave, l'Arbre, 
pentru a nu cita decît pe cele mai importante. Ramuri diverse 
pornesc din trunchiul poeziei : de la fanteziile scriiturii 
metagrafice la farmecul delicat al șansonetei lirice, există 
o vastă gamă de curente strălucit reprezentate.

Brassens e poate purtătorul de cuvînt cel mai respectat 
al susținătorilor poeziei simple, naive și familiare. Nese- 
mănînd cu nimeni, Brassens a știut să placă la toată lu
mea, și dorința profundă pe care o avem de a fi liberi 
în gînduri și, mai ales, în vorbe, Brassens o satisface prin 
darul de a se folosi de vocabularul cel mai crud ca și de 
cel mai rafinat, de arhaisme ca și de modernisme, de în
jurături ca și de flecăreala inocentă, fără a înceta să fie 
natural și să meargă acolo unde îl conduce fantezia. Par
tizan al poeziei simple și directe, Jean l'Anselme merge pe 
urmele lui Prdvert.

Urmînd dîra de foc lăsată de Rend-Guy Cadou, Jean 
Rousselot și Luc Berimont distilează o poezie agrestă și 
brumată, caracteristică școlii din Rochefort, născută în 
timpul războiului ca o reacție împotriva suprarealismului. 
P. A. Birot (mort anul trecut), necunoscut fiindcă a fost 
independent, ar putea fi totuși alăturat, în ultimă analiză, 
acestui curent prin tandrețea și tumbele sale infantile. 
Roger Kowalski excelează în verset, încîntîndu-ne prin 
ritmuri tandre și lente. Bernard Vargaftig, în prima sa pla
chetă, la Veraison, brodează lent o tapiserie autumnală : 
„Temps imperceptible / Comme un lot de pommes / qui 
achevent de murir / Posdes sur des claies / En haut du 
verger / Nous sommes seuls, le temps voyage sous les 
mots et les caresse". Cuvintele și vălurile plesnesc în rit
mul febril al versurilor lui Michel Salomon (amintind de 
Blaise Cendrars) ; iată-1 însă dominîndu-și elanul și inte- 
rogîndu-se asupra poeziei : „Je prends des mots, des mots 
usds, / Des mots dont personne ne veut plus, / Je Ies 
ramasse, je Ies nettoie, je Ies brosse, / Je Ies mets dens 
l'ordre logique, selon l'irrăfutable gdomdtrie du coeur (...)"

Reacționînd împotriva familiarității și banalității limba
jului, un număr de poeți, urmînd pe Pierre Emmanuel, res
tituie verbului caracterul sacru și puterea incantatorie. La 
Pierre Emmanuel, imaginile cele mai noi nu sînt izolate, 
precum niște cristale de poezie, ci integrate într-o amplă 
țesătură a limbajului.

Gilbert Trolliet, ca și Rend Char, operează în placheta 
Laconiques o reducție extremă a limbajului: „II n'atten- 
dait / Visiblement / Personne. / Et nous passions. I De 
quel regard I II fleurissait I* (Le Pommier). La antipodul 
lui J. C. Renard, Francis Ponge tratează limbajul ca pe un 
material și preferă contemplarea obiectelor contemplării 
mistice: „Prezența lor (a obiectelor, n.n.), evidența lor 
concretă, consistența lor, cele trei dimensiuni, aspectul lor 
palpabil, indubitabil, existența lor de care sînt mai sigur 
decît de a mea, toate acestea reprezintă unica mea ra
țiune de a fi, la drept vorbind, pretextul meu". Poezia lui 
Jean Follain este voit prozaică, descriind lucrurile și ges

turile cele mai familiare. Dar spiritul ei e total diferit. 
Arta lui Follain constă în a sugera, în cîteva cuvinte sim
ple, impresiile subtile, aproape imperceptibile, pe care le 
degajă lucrurile, qjnectele sau clipele trăite.

Și poezia lui Gtînlevic e o poezie a lucrurilor (cel mai 
bun volum se intitulează Terraque — adică tăcut din pă~ 
mînt și apă). Intr-un limbaj dens și sobru, pe ritmuri cio- 
pîrțite și sacadate, Guillevic își proiectează neliniștile asu
pra lucrurilor: „Le mdtal est au centre et burle sous la 
rouille / Et sous la rouille encore il crie : / qu'il n'a 
personne / qu'il est metal / et qu'il y a des fleurs / qui 
osent”.

Alți poeți, în moduri și tonuri diverse, își propun să de
clanșeze explozia limbajului.

Suprarealismul n-a murit și nașterea revistei 1'Archibras 
o dovedește ; Jean Schuster o inaugurează prin aceste cu
vinte : „Suprarealismul a fost lovit în totalitatea ființei 
sale și acum se pune problema continuității sale sau nu". 
In orice caz, tînărul Achille Chavee a preluat torța în 
acest poem dedicat lui Rene Magritte : „L'etâ pendait / 
La sauterelle se derobait a l'appel nominal / Dans une 
ferme la servante portait un tablier nomm& michons / 
Il faisan suffocant / L'homme avait fui dans la nature / / 
â l'aventure / en s'appuyant / sur des bequilles de mâ- 
moire" {Entre puce et tigre).

Intr-un volum recent, Battre la campagne, Rnymopd 
Queneau, confirmîndu-și maniera, supune limbajul la ^^Ste 
chinurile posibile. Ironia față de formele poetice e la fel 
de vie și limba e tot atît de proz’aică, de anti-lirică. Vo
cabularul scrîșnit și zeflemist nu e totuși lipsit de emoție ■, 
din versuri sar realmente seîntei: „Pour des etincelles, 
ce sont des etincelles / des qui casscnt la vaisselle / 
ddshabillent Ies bergeres / rotissent ies mirabelles". Și 
Alain Bosquet dezarticulează verbul. Sfîșiat între semni- 
ficant și semnificat, limbajul explodează ; poezia formează 
un ecran între poet și lume, între poet și ceilalți și ceea 
ce e mai grav, între poet și el însuși: „Mon chene a le 
cancer / Mes cieux sont trdpanâs”. Michel Deguy a în
cercat la rîndul său să degajeze lirismul din făgașul for
malismului și să-l orienteze pe drumuri noi, unde semni- 
ficantul joacă un rol mai puțin important ca odinioară.

Succedînd dadaismului, aventura lettristă, animată de un 
alt român, Isidore Isou, continuă să seducă pe unii tineri 
ce-și propun reducerea poeziei la onomatopee. Printre ei, 
Jacques Spacagna e considerat cel nrai amuzant și mai 
convingător.

Cîțiva poeți, străduindu-se să depășească antinomia poe
ziei profetice — poezie a lucrurilor, ținînd seama de ex
periențele moderne ale scriiturii poetice și ignorîndu-le 
în același timp cu superbie, par <a se angaja pe drumuri 
noi ce merită a fi semnalate. E vorba în special de 
Jacques Roubaud de la revista Action poetique și de 
Jacques Reda de la revista Pont de l'Epăe. Sînt voci ce 
țin cont de întreaga linie melodică a poeziei franceze, de 
tradiția ei, de care se rup — de altfel — dacă e cazul. 
Sînt voci ce au creat o muzică proprie cu o claritate, o 
transparentă a lecturii surprinzătoare în epoca noastră. E 
o căldură și un lirism emplificate care fac să vibreze fie
care poem purificat: „A peine un milimetre d'eau sous 
les arbres saisit / Le ciel convulsif qui s’apaise et qui 
s'approfondit / Pour que naissent tntre nos pas l'hiver et 
ses marges / Et comme un inconnu surgit d'en haut notre 
visage / Apparaîti un instant et sans rien dire nous sourit / 
Oh. râpondez, ciel d'abîme innocent, bouche sagace ? 
Ouvrez-vous sans mesure avant / Qu’un peu de vent trouBț^- 
â jamais l'espace de l'eau mince".

In măsura în care noun poezie e concepută de majori
tatea poeților tinerei generații, mai mult ca un efort nu 
pentru a exprima ceea ce știm, ci, — cum spunea Blanchet 
— pentru a simți ceea ce nu știm, drumul e adesea anevoios 
pentru lectorul dornic să regăsească oaza poeziei. Dar e 
bine să urmăm întotdeauna sfatul lui Baudelaire : „II faut 
vous enivrer sans trăve. De vin, de poăsie ou de vertu, ă 
votre guise. Mais enivrez-vous I".

Traducere de Al. C.

Ilustrații : DAN HATMANU, „Ceață pe Sacre Coeur" 
și „Metamorfoza (Turnul Eiffel)"


