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TOAMNĂ,
Deși toamna, ano
timp al recoltelor, 
invită la retrospec
tive, ivara fierbin

te*4 a rotativelor își 
prelungește și-n a- 

cest an rodnicia, a- 
vertizînd că bilan

țurile sînt prematu
re: multe dintre căr
țile lui 1969 încă 

,,stau (cam de mul
tișor) B-apard". Mo
tiv pentru care săr

bătoarea recoltei 
scriitoricești va tre

bui s-o mutăm mai 
spre iarnă, cînd în 
biblioteci șl pe ma
sa criticului se va 
rîndui, op cu • op, 
tot ceea ce s-a creat 
în acest al 25-lea 
an al tinereții patri
ei socialiste. Pînă la 

sorocul sărbătoririi 
laureatelor încunu

nați de jurii și (mai 
totdeauna) de citi

tori, să consemnăm 
un eveniment organi
zatoric de. excepțio
nală însemnătate :
provincia va avea e- 
dituri. Eveniment ca
re, prin semnificații, 
egalează . pe acela al 
apariției publicațiilor 
ne-bucureștene, a nu
meroaselor reviște ca
re au dovedit cu pri
sosință că nu buleti
nul de identitate, ci 
caratele talentului au
tentic conferă greuta
te și prestigiu unei 
semnături. Și dacă, 
tot pînă la sorocul 
premiilor, vom încer
ca fugare anticipații,' 
se va putea, constata 
că seismograful sen
sibil al revistelor o- 
feră’ indicații nu nu
mai cu privire la 
seismele literare de
ja consumate, ci și- 

evident, cu o oare
care marjă de apro
ximație — la cele ce 

>,va să vină". Frag
mentele de proză, ci
clurile de versuri, ar
ticolele de sinteză 
publicate la Cluj, 
Iași, București, Craio
va, oriunde, depun 
mărturii avizate în 
favoarea ideii că, a- 
lături de cărțile deja 
apărute, 1969 va o- 
feri cititorilor și alte 
volume demne de 
reală atenție. Și tot 
revistele pun . în e- 
vidență încă un fapt: 
refluxul interesului 
față- de o anume zo
nă a . literaturii, pre
zentată cîndva, nu cu 
mult timp în urmă, 
drept noutate de ul
timă oră. Decantări
le au permis, ,,la fa
ță de cortină44, se
pararea experimentu
lui autentic de pse- 
udo-experimentele gra
tuite, . auto-compromi- 
se fie și numai prin 
faptul că, fri pofida u- 
nei publicități orga
nizate, respectivele 
cărți continuă să se 
impună atenției ge
nerale doar prin sta
giul matusalemic în 
vitrinele librăriilor. 
După consumarea in
teresului de moment, 
cititorul s-a întors că
tre literatura-viață, 
respingînd formule și 
construcții artificioa
se, rupte ' de orice 
realitate. Din păca
te, sub aceeași eti
chetă, a „experimen
tului44, s-au pus în 
circulație (și se mai 
pun) destule produc
ții fade, și neconvin
gătoare, iar unele re
viste, - confundînd to

leranța avizată și sti
mulatoare cu lipsa 
de discernămînț, n-au 
știut întotdeauna să 
ia atitudinea cuveni
tă, făcîndu-se ele în-

sele — după cum re
cent a arătat tovară-
șui Nicolae Ceaușes-
cu .— „ecoul unor
puncte de vedere
confuze, greșite des-
pre artă". Cuvintele
pe care Secretarul
general al Partidului
Comunist Român le-a 
rostit la adunarea 
festivă consacrată îm
plinirii a 25 de ani 
de lâ apariția primu
lui . număr legal al 
ziarului „Scîntei.a44 i- 
lustrează grija per
manentă 'a partidu
lui pentru destinele 
culturii socialiste,
constituind un imbold 
și un îndrumar pre
țios pentru fiecare 
redactor și colabora
tor al publicațiilor li
terare și social-poli- 
tice:- „"Este- necesar 
ca în special în ca
drul revistelor șl pe
riodicelor de litera
tură și artă, să 
crească spiritul de 
răspundere față de 
dezvoltarea culturii 
noastre socialiste, fa
ță de educația cultu
rală a poporului nos
tru. Acestea trebuie 
să promoveze cu mai 
multd fermitate prin
cipiile estetice ale 
partidului nostru, să 
lupte pentru o cul
tură realistă, militan
tă, care să sluțeas
că cauza construcți
ei socialiste, formării 
conștiinței omului 

nou“.
Sînt cuvinte care, 

traduse în viață, vor 
constitui o chezășie 
pentru forța educati
vă, valoarea și lon
gevitatea împlinirilor 
literare ale lui 1969.

CRONICA

K A N T
Eminescu are mai puțin de 

20 de ani cînd întîlnește pe 
Kant și mai puțin de 25 cînd 
traduce o bună parte, și cea 
mai grea, din opera acestuia. 
Nimeni care vrea să pătrundă 
mai adînc în creația sa litera
ră și filozofică nu poate ră- 
mîne străin de această mare 
întîmplare a culturii românești.

O asemenea întîmplare poa
te fi exemplară mai ales pen
tru omul tînăr. Fie cări e dat 
să întîlnească de timpuriu pe 
Kant sau un alt mare gînditor 
fie că, sub orientarea veacu
lui, îl cucerește o știință sau 
cîte o viziune științifică, îi 
poate fi rodnic să vadă cum a 
vibrat cineva mare, în anii ti
nereții, la o asemenea întîl- 
nire și cum a știut să trans
forme o emoție filozofică în- 
tr-o muncă de severă răspun
dere. |

Dar dincolo de interesul 
pentru cultura noastră și de 
rodnicia pentru omul de cul
tură tînăr, faptul întîlnirii ho- 
tărîtoare a lui Eminescu tre
buie înfățișat pentru Emi
nescu însuși. Ne-am deprins 
prea mult a vedea în el poe
tul, fără omul de cultură din 
el, sau alteori omul de cul
tură liberă, aproape improvi
zată, fără dăruirea către cul
tura organizată. Din cele 44

REFLECTAT DE EMIN
caiete-manuscrise rămase de 
la el (și a căror editare l-ar 
transforma din poet al națiu
nii în pedagog al ei) s-ar pu
tea vedea, — în ciuda infor
mului și aproximativului u- 
nor notații făcute pentru sine 
de cineva între 18 și 33 de 
ani sau apoi în anii bolii, 
— cîtă deschidere și rîvnă a- 
vea Eminescu pentru munca 
de specialitate, fie că e vor
ba de filozofie ori istorie, de 
economie ori filologie. Acest 
Eminescu al vredniciei și să
nătății spirituale trebuie regă
sit, alături și poate solidar cu 
cel al marilor tristeți. Pentru 
filozofie în particular, influen
ța certă a lui Schopenhauer 
nu trebuie totuși să mai um
brească recursul lui Eminescu 
la gîndirile originare. Iar cînd 
recursul la gîndirea lui Kant 
se face cu atîta siguranță și 
exactitate cum va constata ori
cine confruntînd traducerea lui 
Eminescu și originalul; cînd 
pe de altă parte vezi că a- 
mintirea lui Kant î’ însof°ste 
permanent de-a lungul vieții, 
chiar și în anii bolii, truda 
lui kantiană nu mai poate fi 
lăsată să se prăfuiască în 
manuscrise ce nu se știe bine 
cînd vor fi editate, nici într-o 
ediție din 1914, nesigură și 
neluată de nimeni în seamă.

Spre a înțelege în chip po

trivit toate aceste lucruri, 
trebuie arătat : ce poate să 
însemne în general întîlnirea 
cuiva cu Kant, și cum anume 
l-a înțeles Eminescu.

Cînd apărea, în 1781, „Criti
ca rațiunii pure" împărțea 
gîndirea filozofică într-un 
„înainte” și un „după” ea. 
Faptul că nimeni, de atunci, 
nu s-a putut defini filozofic 
fără obligația de a lua atitudi
ne față de ea, este mai de
grabă exterior. Adînc semnifi
cativă este însă împrejurarea 
că noutatea operei kantiene 
s-a dovedit solidară cu alte as
pecte noi ale lumii de după ea 
sau chiar din zilele noastre. 
Iar sentimentul acestei nou
tăți, pe care Eminescu l-a în
cercat, poate fi redat limpede, 
chiar dacă justificările diferă 
de la o interpretare la alta. 
Vom încerca să indicăm nou
tatea kantiană prin deosebirea 
dintre transcendental și trans
cendent, care se pare că pă
trunde cel mai direct în inima 
lucrurilor. Vom spune anume 
că esențialul noutății kantiene 
ar putea consta din: punerea 
în lumină a transcendentalului, 
indicarea funcției lui și desfă
șurarea exercițiului lui.

1) De la Kant începe ex
ploatarea transcendentalului, 

adică a ceea ce e dincoace iar 
nu dincolo de lucruri. Pînă 
la el se căuta ce e dincolo 
de lucruri, trascendentul, sau 
în cel mai bun caz ce este 
în lucruri. De la Kant lu
mea începe să facă genealo
gia lucrurilor, să caute ce e 
îndărătul lor, și făcînd așa 
nu încetează să meargă, îna
inte, să progreseze.

întrebarea fundamentală a 
lui Kant: cum e cu putință 
ceva, gînd sau lucru. Iar lu
mea de după el, fără a invo
ca „transcendentalul", are to
tuși aceeași angajare în cum 
sînt cu putință lucrurile:' de 
la explicația genetică pînă la 
cea istorică și de la perspec
tiva matematică a uealului pî
nă la perspectiva axiomatică 
în matematici ele însele. Fun
damentăm, justificăm și facem 
cu putință tot timpul, acesta 
e chipul lumii noastre.

Lumea transcendentalului, ca 
una a lui cum e cu putință 
ceva (la Kant „cum sînt cu 
putință judecățile sintetice a 
priori”, în particular cum sînt 
cu putință judecățile geome
triei euclidiene sau ale fizicii 
newtoniene) îți dă sentimen
tul că ești mutat din ordinea 
reală într-una a Facerii, unde 
tocmai spre a înțelege cum 
se fac lucrurile trebuie să a- 
siști la dezarticularea lor. 

Kant „desface ca un ceasor
nicar întreg aparatul cugetării", 
spune Eminescu într-o dare 
de seamă asupra conferinței 
lui Pogor. Și nu numai apa
ratul cunoașterii este dez
articulat, ci însuși obiectul 
cunoașterii, lumea fenomene
lor se descompune în partea 
ei de realitate materială și 
partea de structură formală, 
în așa fel încît să asiști la 
refacerea lumii, undeva în la
boratorul ei. Toată viziunea 
lui Kant — solidar cu cea a 
omului modern — este una 
de laborator.

Dintr-odată atunci lumea 
devine spectrală, ca tot ce e 
lume a laboratorului. Este un 
univers al apriori-ului, spune 
Kant, iar apriori-ul nu trebuie 
înțeles aci ca anterioritate 
în timp, ci anterioritate de 
fundamentare.

Eminescu a simțit din plin 
strămutarea aceasta a lucruri
lor într-una a apriori-ului — 
care nu e altceva decît con
ținutul lui „dincoace”, al 
trancendentalului — și a re
dat în cuvintele sale emoția 
întîlnirii cu un asemenea nou 
univers, spectral, al gîndirii. 
In manuscrisul 2.287, la fila 
11, el notează abrupt:

„Orice cugetare generoasă, 
orice descoperire mare purce
de de la inimă și apelează la 

E S C U
inimăi. Este ciudat, cînd cine
va a pătruns odată pe Kant, 
cînd e pus pe același punct 
de vedere atît de înstrăinat 
acestei lumi și voințelor ei e- 
femere, mintea nu mai e de
cît o fereastră prin care pă
trunde soarele unei lumi 
nouă, șl pătrunde în inimă. 
Și cînd ridici ochii te afli 
într'adevăr în una. Timpul a 
dispărut și eternitatea cu fa
ța ei cea serioasă priveșce din 
fie ce lucru. Se pare că te-ai 
trezit într'o lume încremenită 
în toate frumusețile ei și cum- 
că trecere și nascere, cumcă 
ivirea și pieirea ta înșile sunt 
numai o părere. Și inima, nu
mai, e în stare a te transpune 
în această stare. Ea se cutre
mură încet din sus în jos, a- 
semenea unei arfe eoliene, ea 
este singura ce se mișcă în a- 
ceastă lume eternă... ea este o- 
rologiul ei“.

Acest peisaj, admirabil literar 
nu trebuie totuși înțeles literal, 
ca o strămutare a gîndului în
tr-o lume încremenită de 
tipul celei a lui Parmenide, 
sau ca o totală degradare a 
realului la o lume a părelni- 
ciei, cum se întîmplă în vi-

Constantin Noica
(Continuare în naa. a 10-a)



jurnal

DEPERSONALIZARE
Cunoștința noastrt. la drept vorbind, este o ființă ex

trem de fricoasă. De aici înfățișarea gravă și bănuitoare, 
zimbetul acela ar hi-uzat de om cunoscător, trecut prin 
multe, gata să te sldtuiască, să-ți găsească soluția pen
tru nu știu ce măruntă problemă. Frica lui este de cea 
mal banală speță, frică de găinar. Văd că rlzi, dar aș
teaptă I S-ar putea, vorbindu-ți despre el, să-ți vezi șf 
tu măcar o jumătate de față. Spuneam că frica lui este 
cumplit de banală și pentru izvorul ei nu merită nici un 
fel de compătimire, ba dimpotrivă. Recunosc, mă apucă 
dezgustul numai clnd mi-1 amintesc. Acum citeva zile 
m-am trezit bătut pe umăr, Invitat la tact, la prudență 
(cică „țin Ia dumneata, domnule' l) și, cind mi-am intors 
capul, clnd l-am văzut, m-a luat cu greață.

Nu protesta I Ai reușit să-l cunoști ca si mine, dar a- 
celași iei de frică te oprește să aamiți ceea ce-ți spun. 
Intr-un cuvint : este altceva decît o ființă de conjunctură 
care se hrănește cu conjunctură ? De aici i se trag toate. 
Ar fi putut sd se realizeze, sd facă ceva de seamă, dar 
apucătura asta l-a redus la zero. Prinde din zbor cile 
ceva, calculează rezultatele, de cele mai multe ori prost 
Si, chiar dacă pentru un moment Iși închipuie, ca și cel 
din jur, că a dat lovitura. Ia sfîrșlt pierde. Iți mai aduci 
aminte cocoșii de tablă de pe casele din satul nostru. 
Ei bine, clnd mă fntllnesc cu el, simbolul lor frumos 
dispare, nu mai rdmîne decît ființa fără nici o credință, 
care Ișl schimbă direcția după cum bate viatul. Această 
boală, pentru că este adevărată boală, ii determină a- 
tacurile cele mal josnice. Simte cd cineva sau ceva se 
clatină, el se grăbește sd atace. Ișl alege mal ales ad
versarii din această categorie și rticl nu le pune măcar 
o armă in mină, măcar ceva de carton ca să se înșele 
că lupta este dreaptă, loială. Apoi se retrage mulțumit, 
scheunînd pe Ungă superiorii Iul și, cite o dată, se gă
sește cile o mină care să-1 mingile pe creștet. De cite 
ori nu s-a înșelat cumplit, de cile ori ceea ce a Între
prins a căzut ca nuca in perete, Si totuși a rămas in 
picioare. Ce l-a ținut i Relațiile. De fapt se ocupă și 
de traficul de relații de Influență. Ca un maestru de 
șah calculează Înaintarea lui X, coborîrea lui Y, și dacă 
a/unge la concluzia că vel intra in eclipsă, te ocolește. 
Și cu aceeași dezinvoltură se apropie din nou de tine, 
dacă intuiția Iul nu s-a adeverit. Să-I auzi cum vorbește 
despre tineri și tinerețe sau cum Încearcă sd se moder
nizeze. De fapt, disprețuiește și urăște ceea ce vine după 
el, iar „modernizarea' Iul nu este decît o adaptare la 
Împrejurări. Dar cine poate să-l mai creadă cuvintele șl 
faptele ajustate astăzi, clnd ieri au fost altfel. In vi
sele Iul, in visele lui cele mal scumpe, apare un jucător 
de fotbal (deși strimbă din nas la acest cuvînt), un ju
cător care primește toate mingile, care marchează toate 
golurile, șl care bineînțeles este el. Sau : lumea dîndu-se 
la o parte din fața lui, plectndu-l-se plnd la pămînt, iar 
el treclnd mlndru, purtind pe brațe cel mal Înalt pre
miu literar. Da, da, pentru că năzuința lui dintotdeauna 
a fost să facă literatură. Nimic Insă nu se poate face 
oscilind după cum bate vlntul șl mal ales literatură. De 
aici șl ura lui imensă, stăpinită cu greu. L-am urmărit 
ani de zile cum s-a depersonalizat treptat, a fost o ur
mărire dureroasă pentru că Ia început mi-a fost prieten, 
dar dacă i-aș ii atras atenția nu s-ar fi dat Înlături 
sd muște. Un confrate iși începe articolul Intr-o revistă 
„Te recunosc, domnule Trotușanu". Cunoștința noastră 
care n-ar avea chiar atîtea de destăinuit, ca personajul 

de Întuneric, din „Cunoaștere de noapte' a lui Alexandru 
Ivasiuc, este la lei de nocivă. Prezența ei printre noi 

face greu aerul.
— Și, Ș1...T

— Nimic. Ți-am citat din memorie o fișă din viitoarea 
carte.

Comeliu Ștefanache

SCRI
SORI
DES
CHISE

Tovarășului primar al Mu
nicipiului lași.

Stimate tovarășe primar, 
aud că la dispozifia lașu
lui au fost puse anumite 
fonduri destinate construirii 
unor terenuri de tenis. A- 
cum, cind putem considera 
c-am obținut barem toarta 
salatierei, problema terenu
rilor mi se pare de abso
lută actualitate ți n-am 
putut decît să mă întristez 
atunci cînd am aflat că nu 
se găsește în tot lațul un 
amplasament mai de doam- 
ne-ajută. Dați-mi voie să vă 
amintesc faptul câ, în ur
mă cu vreo zece ani, cu 
prilejul centenarului Uni

versității „Al. loan Cuza" 
existau fonduri pentru con
struirea unei săli de sport. 
Nu s-a găsit - eterna po
veste I — un loc sub soa
rele ieșean, de parc-om lo
cui in Manhattan, nu pe ce
le șapte coline moldave. Și 
lată că lațul nu are nici

• ISCINTEIA'4 XXV
Comitetului 

împlinit 23 
primai ai nu- 

amversare 
sărbătoare 

co
dii-

«Sclnteia", organul 
Central al P.C-R-. a 
de ani de la apariția 
măr legal.

constituie o 
pentru Întreaga 
mu ai stă. pentru 
tori care văd 
un Îndrumător, 
sfătuitor apropiat.

partidului — a 
Nicolae Ceaușescu — dă o înal
tă apreciere rolulni important pe 
care-1 joacă ziarul ..Sc inie ia" In 
înfăptuirea politicii de edificare so
cialistă a

Acaaatl 
adevărată 

noastră presă 
milioanele da

In ziarul .Sclnteia" 
un prieten ți un 

„Conducerea 
spus tovarășul 
— di o 

rolulni important 
ziarul „Scinteia'*

țării. In generalizarea
experienței pozitive •* înlăturarea
fenomenelor negative «1 a nea-

J unsurilor care se mal manifestă
în diferite domenii de activitate.
la promovarea politicii 
partidului ți guvernului 
munca și eforturile 
corp redacțional al ziarului, 
tamentul său față de 
truc ți ei 
care 
c red in ța te de partid-.

La i 
revista 
lut 
teii" 
urări

externa a 
i prețuim 
valorosului 

devo-
cauza con*- 
abnegația cu 

în-
socialismului^ 

Ișl îndeplinește sarcinile

această însemnată aniversare, 
i .Cronica- transmite Intregu- 

colectiv redactional al .Scln- 
cele mai sincere felicitări ți 
da noi succese.

CLOPOTUL1*
La I octombrie 1969, ilarul 

„Clopotul", organ al Comitetului 
județean Botoșani al P.C.R. și al 
Conciliului popular județean Boto
șani aniversează 25 de ani de a- 
pariție legală. Acest eveniment co
incide cu aniversarea a 36 de ani 
de la fondarea ziarului (la 30 iu
nie 1933) de către Scarlat Calli- 
machi. membru al Comitetului Na
țional Antifascist și al Asociației 
„Amicii U.R.S.S.".

Tribună de luptă a partidului 
comunist in anii grei al ilegali
tății, după repetate suspendări, 
clnd a apărut pe rind sub denu
mirile: „Raza", .Soarele", „Torța**, 
.Valul*, .Hor ia", .Cloșca", „Stea
gul", „Glasul nostru**, ziarul a mi
litat In acea frământată epocă pen
tru mobilizarea maselor populare 
Împotriva pericolului iaeclat, pen
tru realizarea unității de acțiune 
a clasei muncitoare și crearea u- 
nui larg front democratic, pentru 
salvgardarea intereselor naționale. 

Prin consecvența cu care a militat 
pentru revendicările clasei munci
toare șl ale țărănimii, pentru de
mascarea condițiilor grele de via
ță și de muncă ale tineretului și 
intelectualității progresiste, prin ho
tărârea și fermitatea cu care a în
criminat fascismul și măsurile re
presive luate împotriva luptătorilor 
clasei muncitoare, prin lupta care 
a dus-o pentru adevăr și dreptate, 
pentru apărarea intereselor poporu
lui și patriei, ziarul a avut un 
larg ecou în masele largi. In pa
ginile .Clopotului" au semnat ml- 
Htanți de frunte al mișcării mun
citorești șl antifasciste, oameni de 
știință. publiciști, scriitori ca Hie 
PintiUe, life Cristea, P. Constant!- 
nescu lași. N. D. Cocea. Tudor 
Arghezl, Ștefan Vo/cu, Radu Cer- 
nătescu, Matei Socor, Gala Galac- 
tion șl alții.

Reeditat, imediat după eliberarea 
patriei noastie de sub jugul fas
cist, la 8 octombrie T944, ziarul 
„Clopotul", continuînd bogatele tra
diții ale vechil serii, a militat ac
tiv pentru reconstrucția economică 
în această parte a tării. S-a in
tegrat organic în activitatea des
fășurată de partidul nostru pen
tru construcția socialistă, slutind 

cu fidelitate șl abnegație intere
sele fundamentale ale poporului.

CRONICA

DIFUZAREA PRESEI
După o scurtă perioadă In care 
Difuzarea Presei părea dispusă 
să-șl aplece urechea la semnalările 
critice transmise prin Intermediul

astăzi o sală de sport ca 
lumea, iar tenismenilor li se 
oferă un lot., pe lingă a- 
bator(? I î), unde s-ar pu
tea organiza, eventual, 
excursii prin O.N.T. Da- 
țî-mi voie să vă ofer o su
gestie : in grădina Copou, 
lingă turnul parațutițtilor, 

există ditamai pcrcela pe 
care cine vrea ți cine nu 
vrea bate mingea toată 
ziulica. Poate acolo...

închei cu speranța că 
Dvs., care sînteți un iubitor 
al sportului, veți examina 
ți această propunere, sosi
tă, e drept, pe o cale ce
va mai întortochiată decit 
cea obițnuită.

Cetățeanului Boc (numă
rul nu i-l țtiu)

P
Ce ne facem, cetățene 

Boc ? Vin portughezii, vine 
Eusebio, iar noi n-avem un 
libero I (Cuvintul libero

publicațiilor pe care fîn»r-un fel
sau altul) le difuzează, iată că lu
crurile au intrat In „normal* — 
cel puțin In ceea ce privește re
vista .CRONICA". Slntem anun

țați că. In unele localități, revis
ta pur și simplu nu este pusă la 
vfnzaref 111). In altele. .CRONI
CA" sosește cu o fntlrziere absolut 
incredibilă: de pildă. în orașele
de pe Valea Prahovei, săptămâna
lul nostru, expediat vinerea din 
lași, ajunge Ia chioșcuri joia I Ce 
mijloace de transport s-or fi folo
sind 7 M’ster I Plnă clnd vom ff 
In posesia tuturor datelor necesare 
redactării unei anchete privind 
modul In care lucrează organele 
.Difuzării presei-, nu ne rlmlna 
decît să așteptăm : poate, cine știe. 
Intre timp se vor remedia de la 
sine gravele deficiente ce carac
terizează activitatea acestei «.păgu
boase institutiuni-. Nădejde slabă 
— dar. oricum, sperăm.

LIMPEZIMI CRITICE
După îndemnul profesorului Had

dock., ajuns, m paginile României 
literara, pescuitor de perie, am a- 
runcal șl noi undița în exegeza 
critică făcută de Simian Ștefan la 
volumul semnat de losif Moruțan : 
Echinocțiu liric (Tribuna nr. 38) și, 
trebuie s-o recunoaștem, nu fără 
folos. Dîndu-ne seama după pri
mele cuvinte de caracterizare a 
cărții („e o culegere de scurte no
tații, pasteluri autumnale, de re
grete sugerate și reproșuri rostite 
cu patos**) că autorul deține ine
galabila știință de a aduna boi 
cu măgari, ne-am simți cuprinși 
pe dată de însetata dorință de a 
pătrundă în miezul judecăților cri
tice formulate atît de decis. Pe a- 
ceastă cale dorim să ne exprimăm 
mulțumirea că autorul ne-a ajutat 
să ne clarificăm o serie de no
țiuni însușite plnă atunci eronat. 
Aflăm astfel că pastelurile și „des
crierile de miriști autohtone" sini 
noțiuni total opuse, ni se preci
zează că romanțele sini lirice 
(șl noi care credeam . , .), cd pre
ludiul 4, deschide cartea*, că se 

poate închina „cu paharele", dar 
șl .cu sentimentul trecerii timpu
lui* (ceea ce e destul de rentabil), 
șl cd .sunetele vagi ale conștiin
ței" slnt (minune 1) „cristalizate In 
adlncurlle euiui".

Lectorul își poate contura cu 
precizie liniile unui nou profil 

poetic, citind cd losif Moruțan .se 
deghizează într-o negură de tăcere 
care-i face apariția poetică". Ei, 
da, o apariție poetică prin tăcere, 
gen umbra lui Mircea la Cozia, 
e, într-adevăr, inedită. RBmlnem șl 
noi, vorba autorului, într-un sen
timent de neconsolare, cauzat de 
ImDOsibiîitatea de a reproduce în 
întregime această mostră de critică 
la obiect, atît de grea de sensuri.

tarea lui Tudor Mușatescu, pe care 
o va juca Naționalul din Bucu
rești. este o combinație din „Chi
nta In lași" și „Chirița In pro
vincie'. De altfel, toate Încercările 
făcute pină in prezent, la Bucu
rești (cu Arcadia Donos), la Bra
sov sau Timisoara, nu s-au putut 
menține pa afiș dincolo de durata 
firească a unui spectacol. Impre
sia de glumă anemică, față de care 
parcă se solicită o îngăduitoare 
complicitate a publicului, nu poate 
fi depășită. Am dori sincer ca noua 
Încercare da la București, sprijini
tă de verva umoristică a lui Mușa- 
tescu să depășească acest nivel. 
Mai ales că .după cum «Intern in
formați de aceeași revistă, îndată 
după premieră spectacolul urmează 
a fi reprezentat la Praga... Foar
te bine. Cai care cunosc însă con
turul viguros dominator, realizat 

printr-o deplină încredere în sem
nificația personajului de către Mi
luță Gheorghiu (și sfnt mulți cei 
care-1 cunosc așa. din turnee, de
la televizor sau cel puțin de la 
radio) regretă că acest ..spectacol

jurisprudents-, cum l-a numit 
odată Ionel Teodoreanu nu a re
prezentat valorile artei românești
peste hotare. Și nici măcar un
film-spectacol. document pentru is
toria teatrului nostru, nu s-a rea
lizat cu această creație unică. De 
ce 1 Ne întrebăm și noi, se în
treabă și toți oamenii de gust și 
rafinament artistic. Probabil șl aici 
și-a spus cuvintul asa cum își spu
ne și azi, prin relatarea din re
vista .Femela-, cel 400 de km. 
distantă între București șl Iași...

SOMNUL HIGGINS, 
IMPOSTORUL...

De curînd, în cadrul emisiunii 
radiofonice „A șaptea artă“, ocu- 
pîndu-se de filmul muzical, criti
cul Ion Cantacuzino își exprima 
părerea că primejdia degradării a- 
cestuia vine din direcția . . . prea 
frecventului apel la capodopere 1 
Aceasta, incepînd cu ,,Romeo și 
Julieta- și terminlnd cu ,,My Fair 
Lady-. I

Intervențiile muzicale, opiniază 
d-sa, slnt „dezagreabil subliniate 
de densitatea gindirii" din crea
țiile ecranizate, iar ideile slnt, pe 
de altă parte, .minimalizate de 
partea melodică-.

lată dar penuria de idei și gra
tuitatea melodică decretate drept 
caracteristici ale filmului muzical 
...nedegradat 1

Dragă Eliza Doolittle, ești răz
bunată. In materie de film muzi
cal, domnul Higgins nu este decît 
un impostor I Bineînțeles după Ion 
Cantacuzino . . .

DISTANȚE...
Intr-o relatare din revista ..Fe
mela- nr. 29, cu privire la viitoa
rea stagiune, autoarea (A. Mihuț) 
anunță, între altele titluri de piese 
ce se vor juca la București, 
«Coana Chinta- cu Draga Oltea- 
nu, la Teatrul Național „I. L. Ca- 
ragiale".

Ca să sublinieze anticipativ cu
tezanța (deci și . . . performanța)
viitoarei protagoniste bucureștene, 
autoarea relatării amintește : ,,de
sigur. piesa lui Alecsandri și ro
lul Coanei Chirița sint tuturora 
cunoscute, excelentul actor Miluță 
Gheorghiu, treclnd de cel de al 
500-lea spectacol" (subl. ns.). Pen
tru edificarea autoarei vom pre
ciza că Miluță Gheorghiu — ar
tist al poporului, (deci nu un , .ac
tor excelent- oarecare), a trecut 
de cel de al 1.500-lea spectacol. 
Apoi, nu este același rol : adap

0 FAȚA, DOUĂ 
FEȚE - FEȚE...

Pentru că veni vorba de „My 
Fair Lady-, aceasld reputată și 
premiată transpunere cinematogra

fică. trebuie să observăm că, din 
păcate, ea beneficiază pe ecrane
le noastre de a foarte discutabilă 
traducere a dialogurilor. Cu „eu 
ml-a iată cuminte*, alături de „vinz 
flori" și de invenția „am venit 
aJcilea**, nu se poate obține de

alt un ioarte neiericlt amestec 
lingvistic, eterogen și artiiicios 
construit, incapabil să deiinească 
un personaj, a cărui vorbire, de 
o coloratură specifică în origina
lul englez, interesează pe un filo
log, îl amuză enorm pe prietenul 
acestuia și scandalizează sau epa
tează pe toți snobii epocii.

Puse față în față cu textul pie
sei traduse de Petru Comarnescu 
In volumul ..George Bernaid Shaw- 
Teatru", ediția 1956, respectivele 
dialoguri nu prea lac. .. față. 
Poate . . . fețe-fețe.

$i nu din motive gramaticale i

PREMII... IN PREMIERĂ
Foarte oportună Intervenția zia

rului „Scînteia- în probleme lega
te de deschiderea noii stagiuni 

teatrale, în care mult prea multe 
piese și date sint înscrise sub e- 
vazivul semn al provizoratului. Sa
știe deci prea puțin sau cu prea 
puțină certitudine ce se va juca, 
se știe și mai puțin sau cu și 
mai puțină certitudine data pre
mierelor. Mai ales a acelora cu 
lucrări din dramaturgia originală 

contemporană.
Soluția propusă, de a se publica 

textele pieselor. înainte de a fi 
definitivate, pentru un mai amplu 
și mai eficient sprijin critic, este 
bine venită. Am lărgi propunerea, 
incluzînd aici și piesele premiate 
la diferite concursuri. Să fie. a- 
șadar, și ele publicate, eventual 
cu specificarea premiului și, no
minal, a tuturor membrilor juriu
lui care l-a acordat.

S-ar cîștiga timp și s-ar spulbe
ra îndoieli.

Mai ales dacă includem aci și 
alte concursuri, cum ar fi, de 
pildă, cel de scenarii și idei ci
nematografice....

N. Irimescu

SATYRICON *

LITERATA TUL
Clnd nu vorbește, scrie. Clnd 

vorbește, zice expuneri. Cunoaște 
pe de rost cel puțin 63 de neolo
gisme, plnă Ia 64. In cazuri ex
cepționale pune la bătaie și colec
ția de franțuzisme în care figu
rează șl, de pildă, elegantul ad
jectiv „larmoaiant", feminin „lar- 
moaiantă". Are batiste â la J. P. 
Sartre și citește Le Figaro litt6- 
raire de 5 ori pe săptămină. Scrie 
numai pe hlrtie cu filigran în lip
să de papirus autentic cumsecade. 
E persuadat de ideea câ iși depă
șește epoca, și înciudat cfl nu poa
te preciza cu cit. Poate demonstra 
pe text, la orice oră, inclusiv săr
bătorile legale șl ilegale, cd vo
lumul său, publicai acum 35 de 
ani a nfiscut epigoni, imitatori și 
fanatici, in total vreo îl—12. In 
materie de hobby-url este mare j 
crește albine ca Arghezi, joacă 
teatru ca G. Căllnescu, fine sti
loul ea Marcel Proust (In prima 
perioadă), preferă lumina din stin- 
ga-fos ca J. W. von Goethe (1751), 
iubește trandafirii uzi ca Kirke- 
gaard, are năsturei Ia camașă 
leiți cu al lui Kafka, e atașat de 
cerneala violetă ca Pascal. 11 pla
ce să se plimbe ca și Sllntulul 
Augustin (pe cărare), prlnzul îl ia 
la 1 fix ca Homer și James Joyce, 
poartă exclusiv pantofi matron
(var : mard) ca Feuerbach, vor

bește pe nas ca Cicero și Fir-
dousl, prizează tutun ca Balzac
(Honoră de, poate chiar mai mult), 
clntă la muzicuță ca Nicuță Tă- 
nase (dar nu face din asta o 
chestie), «e încheie la pantofi ca 
Platon (nod), clineșle ca Picasso, 
tăsufld cam ca Virginia Wool!, ta
ce sigur ca Shakespeare, sughiță 
ca Dante șl altele.

Pe străzi, în parcuri și în res
taurante preferă să se adlncească 
In gîndurl. In autobuz citește, de 
obicei, Hegel în traducere integra
lă; în tramvai, originalul. Este ce
libatar („Nu femeia, ideea !"). Nu 
se duce la teatru pentru că, dra
gul meu, între spiritul meu șl sce
nă este o cum să-H spun. Luni, 
marți șl miercuri tocmai a termi
nat de citit Stroheim și Epistene 
cel Mijlociu, iar joi, vineri, slm- 
bătă și duminică tocmai vrea să 
recitească primele 9 volume din 
Enciclopedia Franceză cu creionul 
în mînd, dar creioanele astea, ce 
astea-s creioane î

G. Pruteanu

n-ar trebui să te complexe- 
ze : mă refer numai ți nu
mai la postul din echipa 
națională). Avind în vedere 
faptul câ te-am cunoscut 
destul de bine cindva, 
dâ-mi voie să-ți fac o măr
turisire acum, in ceasul al 
13-lea : m-a uimit nespus 
toată pâtărania ta I Nu te 
țtiu chiar uță de biserică, 
n-aș putea declara sus ți 
tare „Boc nu este vino
vat I*, dar, oricum, îmi este 
imposibil să cred câ tu ai 
ologît cu bună știință și 
singe rece (rece e un fel de 
a spune) un „biet om" ne
vinovat. Te-am cunoscut ca 
un bâiat liniștit ți la locul 
lui, prea rușinos chiar u- 
neori, potolit, respectuos, se
rios. De aici ți pinâ a rupe 
oasele cutârui individ e o 
cale amarnic de lungă și 
nu văd ce te-ar fi determi
nat peste noapte să efec
tuezi un asemenea triplu- 
salt moral. Coniacul ? Ar fi

o explicație, ar fi singura 
explicație, mai degrabă 
justificare decît explicație— 
dacă în toată această în- 
cîlcitâ poveste de serial cu 
„Sfîntul" n-ar apare, mis
terioasă ca Belphegor, 
fantoma onorabilului Cor
nel Patrichi. Ceea ce Fănuș 
aduce fa cunoștința gene
rală prin intermediul „Ro
mâniei literare" mi se pare 
de o evidență strigătoare la 
la cer și, zic eu, este impo
sibil ca o instanță judecă
torească să neglijeze, ba, 
mai mult, nici să nu-l citeze 
ca martor pe balerinul sin
guratic I I Să recapitulăm : 
socrul lui Patrichi mai ma
re peste restaurante, ospă
tarii martori, Patrichi-basma 
-curată, Boc plătește oale
le (citiți : oasele) sparte, 
înlănțuire mai logică nici 
că se poate, întrebați-o și 
pe Agatha Cristie ori pe 
Haralamb Zincă. Dumneata,

cetățene Boc, ai aplicat, to
tuși, un pumn ți ți se cuvi
ne ceva timp de gîndire la 
umbră, dar sînt sigur, al 
șaptelea simț îmi spune, că 
marele vinovat a rămas ne
pedepsit. Nu dispun de e- 
lementele necesare pentru 
a afirma, asemenea lui Fă- 
nuș, că Boc este nevinovat, 
dar pot să spun răspicat : - 
Boc nu poate fi atît de vi
novat. Unul este lancu. al
tul Boc, nu credeți ? In 
orice caz, deși ițele sint a- 
marnic de încîlcite, consider 
că opinia publică are drep
tul să ceară o anchetă su
plimentară. Nu atît pentru 
a scoate basma curată un 
fotbalist scandalagiu, ci 
pentru a oferi răsplata me
ritată acelora care cred că 
justiția poate fi întoarsă oe 
deqete ca un tirbușon. Aș
teptăm.

M. R. I.



Cuvînt-concept folosit deseori, în tot felul 
de împrejurări, umanismul, umanismul so
cialist, spre deosebire de celelalte atribute 
ale sale, are în contemporaneitate, în etapa 
actuală de dezvoltaie socială a umanității, 

noi valențe, noi determinări, noi uzanțe. Avînd în 
vedere faptul că ideologia marxistă este deschi
să tuturor interpretărilor creatoare, că societatea 
românească, în impetuoasa ei dezvoltare, a aflat

de multe ori răspuns marilor imperative ale vremii, 
aducînd o importantă contribuție, la înțelegerea 
învățăturii marxiste, revista noastră iși propune 
să publice cîteva opinii despre umanismul socia
list năzuind astfel să aducă modesta sa contribu
ție la înțelegerea unuia dintre conceptele marxiste 
fundamentale.

.C

UMANISM-UMANISM SOCIALIST
A

S
ensul conceptului mar
xist de umanism se de- 
iinește legic din însăși 
logica internă a filozo
fiei elaborate de către 

Marx. O logică internă care 
se dezvăluie urmărind gindirea 
marxistă, pe diferi'ele ei di
recții ale dezvoltării logice, de 
la Manuscrise pină ia Capita
lul. Două astfel de direcții lo
gice, prin unitatea lor, sint i
nerente oricărei abordări asu
pra conceptului de umanism: 
acela al desinstrăinării filozo
fiei, al transformării ei din cult 
despre om, in știință despre 
om, și aceia al desinstrăinări.i

Voind să ordonezi fie și într-un cadru 
limitat de o tematică propusă, idei esen
țiale sau numai reflectînd asupra operei 
întemeietorilor marxismului, remarci în
dată un fenomen propriu în lumea știin
țelor și a filozofiei, în sfera cărora se 
petrec uneori adevărate cotituri. In fond 
aceste momente rare și cruciale sînt o 
urmare, am zice noi circumstanțial, fi
rească a dezvoltării și tocmai aici se gă
sește și motivația istorică de condiții de- 
terminatorii sau limitatorii. Așa cum a
firmă însuși Marx .mijlocul face parte 
din adevăr ca și rezultatul”. Condițiile 
istorice (economice, sociale, politice, filo
zofice, juridice, religioase etc.) pot fi 
considerate ca făcînd parte din adevăr 
pentru că ele sînt nu numai o realitate 
ci și un mijloc. In domeniul gîndirii și 
al experienței științifice marile momen
te vin să lumineze ferm drumul cunoaș
terii pe care este antrenată societatea 
umană, sintetizînd datele uriașe ale tu
turor observa, iilor și cercetărilor în
treprinse. In această ordine de idei, 
considerăm că greșesc cei ce privesc me
canic marxismul ca o critică exclu
sivă și ca o reacție antibegeliană. Ar fi 
și minimalizator, și în tot cazul, în afara 
substanțialității. Antihegelianism în sensul 
filologic și deci tendențios, a făcut la 
vremea sa, de ex. Soren Kirkegaard, pe 
care îl continuă azi heidegeriștii în dife
rite nuanțe psihologice, morale etc. Cei 
mai acerbi antihegelieni au fost și sînt 
alții decît Marx și marxiștii. Așa se face 
că Engels, scurt timp după moartea lui 
Marx, ' salută cu satisfacție revenirea la 
hegelianism a gînditoiilor și socialiștilor 
din țările nordice. Iar Lenin nota în „Ca
ietele filozofice* că Hegel trebuie studiat, 
recomandîndu-1 cu cea mai mare seriozi
tate discipolilor săi. Așa stînd lucrurile, 
este evident că antihegelianism, antinew- 
tonism, antidarwinism, antimarxism, tre
buiesc considerate la scara cuvenită ca 
neputincioase manifestări ale spiritului o
portunist, d nigratoriu, superficial. Nu se 
poate deci dintr-o simplă mișcare de con

dei sau vorbă distruge sistemele mari de 
gîndire și chiar sistemul solar, cum spun iro
nic Marx și Engels. Iată dece mi se pare în
tru totul justă afirmația lui Petru Berar ; 
„Interesul lui Marx pentru Hegel nu se 
rezumă la vîrsta tinereții ci rămîne o 

-*tcnnsantă o întregii sale vieți” (Lupta de 
clasă, nr. 8 1968, p. 24). Umanismul, ca 
făcînd obiectul prezentului eseu, este 
structurat în toată concepția marxistă, în 
esența intimă a gîndirii întemeietorilor 
și așezat de aceea, și găsit de aceea la baza 
transformării lumii. Transformarea lumii 
nu înseamnă altceva decît dezideratul e
mancipării depline a oamenilor reali. 

Față de modul cum au privit ceilalți filo
zofi problema omului, umanismului, con
cepția lui Marx și Engels despre umanism 
are în vedere tocmai de aceea, nu omul 
abstract, Omul, sau alte asemenea noțiuni 
„pure”, ci omul real, viu, participînd cu 
toate interesele lui la viața societății res
pective, Așa cum se știe, evoluția socie
tății și a industrialismului modern, face 
necesară reala descătușare a proletaria
tului, adică nu pur șl simplu a unei clase, 
ci a majorității societății civile, și, prin 
asta instaurarea adevăratului umanism,

oamenii putînd astfel ajunge în raport de 
la individ la individ, și nu de la o clasă 
la alta.

Este tocmai ceea ce și-au propus, și 
au realizat revoluțiile socialiste.

Filozofia marxistă ocupă un 
frunte în lumea contemporană și 
faptul că ea se prezintă în fața
contemporan ca o ideologie efectiv an
gajată în viața și acțiunea socială, ca o 
ideologie a libertății și demnității sale, 
a eliberării lui de orice aservire, ca 
umanism integral. Aici rezidă și rolul pe 
care-1 are în timpurile noastre marxis
mul și marxiștii în ceea ce se numește 
„dialogul umanismelor”. Revine rolul fi- 

■*e®crui marxist, iar în țările socialiste 
statului și cetățeanului de a dezbate ac
tiv aspectele concrete de realizare a u
manismului, în acest fel părăsindu-se sta
diul d? cunoaștere pasivă a doctrinei, par- 
ticipînd la dezvoltarea ei. Realitatea tre- 
buiește cercetată în exercițiul muncii, e- 
vitîndu-se practica așteptării și a verdic
tului.

In lucrarea lor comună „Ideologia ger
mană*. K. Marx și F. Engels scriau la un 
moment dat : „Proletariatul poate avea 

B deci numai o existentă istorică mondială, 
după cum comunismul, ca acțiune a prole
tariatului este posibil numai ca existență

loc de 
pentru 
omului

istorică mondială*. Exis
tența istorică mondiar 
lă a indivizilor 
seamnă o existență 
indivizilor care e 
legată direct de istoria 
mondială" (pag. 33).

Este evident că, as
tăzi remarcăm o creș
tere, o dilatare a per
sonalității 
rientare 
universal, 
punct de 
tual cit 
de vedere social, poli
tic și 
buie 
păm 
și ale 
rul că 
universal, ca realitate absolut 
fost sesizat chiar de Hegel și 
s-a văzut mai sus, de Marx și Engels nu 
ca o perspectivă sumbră, prilejuitoare de 
frică și disperare, ci ca pe o afirmare de
plină a capacităților ce există în om și 
civilizația sa. Hegel n-a dovedit altceva 
esențial in „Filozofia istoriei*, decit că 
omul se dezvoltă și se sesizează de la 
conștiința de sine a unuia, la conștiința 
de sine a tuturor. In acest proces el des
coperea indivizi, conștiințe universale ; a
cestea înțelegeau întreaga panoramă a is
toriei umane și contribuiau la dezvoltarea 
cea mai firească, rațională, dar și impla
cabilă a progresului, a evenimentelor poli" 
tice și istorice.

Marx și Engels însă dezvoltă acest ade
văr ca realitate materială a istoriei umani
tății într-un fel magistral, pe măsura și 
înălțimea acestui adevăr. Ei au putut face 
acest lucru spulberînd ceea ce au surprins 
ca fiind fundamental societății umane de 
pînă la ei, exemplificînd aceasta prin dra
ma cuplului Don Quijote-Sancho Panza: 
iluzia și autoiluzia psihologică individu
ală și colectivă.

Istoria trebuie văzută, simțită și jude
cată ca proces și progres, ca evoluție as
cendentă. Forța socială și politică a so
cietății umane care poate fi conștientă 
de acest lucru, este clasa muncitoare, 
clasa prin excelență universală. Evoluția 
ei este propria sa permanență, realitate 
și forță. De aceea și în acest sens Karl 
Marx și Fr. Engels au vorbit despre o 
tendință firească, materială a nașterii u
nor indivizi de factură „istorico-mondială*. 
Considerăm că etapa punerii la ordinea 
contemporană a rolului și coordonatelor 
reale ale indivizilor de factură istorico- 
mondială, constituie un act de confrun
tare conștientă și responsabilă a sensibi
lității și spiritualității noastre cu o reali
tate concretă, complexă și în devenire. 
Omul modern este rezultatul culturii și 
al civilizației moderne. Esențiala lui coor
donată, de viabilitatea căreia ne vorbește 
tendința însăși, o constituie universalis
mul. Acest fapt se configurează pe su
prafața unei umanități a cărei civilizație 
și mijloace civilizatorii sînt extrem de 
dezvoltate și perfecționate. Filozofia exis
tențialistă, în vogă astăzi, face nume
roase și subtile disocieri în cfmpul psi
hologiei umane moderne, a condiției in
dividului în procesul său de autocunoaș- 
tere și realizare, dar își restrînge orizon
tul atît de mult, îneît concluzia la care 
ajunge nu poate fi nici pe departe la di
apazonul real al omului ce voiește îm
plinirea, universalitatea sa, opusă desiiă- 
dejdii, 'fricii și neantului. înstrăinarea de 
ceea ce facem, de ceea ce realizăm (pro
ces real și nu totdeauna înțeles așa cum 
a fost abordat de Marx și Engels) nu trebuie 
să devină blazonul 
tru că este semnul 
nebuloase în care 
și ruinează. In .
spective uriașe, omul simte taina cutre
murătoare 
formuleze.

și stafii 
dovedește 
capitalistă .
niciodată problema reală a libertății omu
lui, a tuturor oamenilor, a indivizilor fac
tură „istorico-mondială* (clasa muncitoa
re). Universalismul ca latură esențială a o
mului contemporan nu se poate realiza 
ca liberatate și creație decît în societate 
și anume într-o societate a cărei esență 
să fie tocmai esența lui.

In socialism interesele, aspirațiile idea
lurile, tot ce formează întreaga gamă a su
fletului omenesc stau la baza relațiilor 
dintre indivizi, societatea însăși intere- 
sîndu-se deschis de acestea, pentru că nu 
există vreun impediment, vreo bază ma
terială care să se opună năzuințelor tu
turor de a-și trăi și construi fericirea.

I. D. Zarrfirescu

umane, 
firească 

atît 
vedere 

și din

economic. Tre
să ne regru- 
întinsele coarde ale 

intelectului rational, 
omul va deveni prin

o o- 
către 

din, 
spiri- 
punct

ACTUALITATEA 
CONCEPTULUI DE
UMANISM

simțirii 
Adevă- 

excelență 
concretă a 
așa cum

spiritului, tocmai pen- 
unei noblețe mari dar 
grandoarea copleșește 
pragul unor per-

pe care trebuie Insă să și-o 
Neformularea ej naște monștri 
existențialiste. Existențialismul 
odată mai mult că societatea 
contemporană nu va rezolva

Marx, pentru prima dată, iși 
pune problema ca lumea, prin 
filozofie să nu fie doar inter
pretată, ci și schimbată. Dar 
pentru ca filozofia să poată 
schimba lumea, ea trebuie să 
se schimbe 
Perioada de 
gelianismul 
stingă, prin 
cepfia materialist-dialectică a
supra naturii și soc etății, re
prezintă pentru Marx etapa 
de dezinstrăinare a filozofiei, 
de transformare a ei in știin- 
}ă. O dată constituindu-se ca 
știinfă, filozofia marxistă seca
te omul din unghiul tradițio
nal al concepțiilor religios a
teiste, antropologice, abstract 
etice, psiholog ce etc. și o a
șează in unitatea tuturor de
terminărilor filozolic-etice, so- 
cial-politice, sociologice, bio- 
psihice, axiologice etc. Cultul 
despre omul abs'ract, atempo
ral este înlocuit definitiv cu 
știința despre omul real. Isto
ric. De acum, ea însăși dezln- 
străir.ată, 1 kzzofia iși poate 
pune și problema dezinstrăină- 
rii lumii. Deci să ofere omu
lui nu numai o interpretare e
sențială. ci șl o schimbare fun
damentală. intr-un cuvint, ca 
știință, lilozoiia lui Marx și-a 
propus să ofere omului o so-

mai in'.ii pe sine. 
trecere de la he- 
specific aripei de 
Feuerbach, la con-

transformării filozofiei din in
terpretare a lumii in trans
formare a lumii iar in acest 
context drumul problematicii 
umane este acela de la înțe- 

genere, 
doar ca

legerea omului in 
implicind umanismul 
ideal deci potențial, așa cum 
este in Manuscrise, __ ___
leqerea omului in fluxul isto
ric al eliberărilor sociale 
implicind umanismul ca real 
deci ca practică revoluțio
nară, așa cum este in Capi
talul

Realitatea umană este pri
vită prin dialectica raportu
lui individ-societate, in ca
drul practicii social-istailc-e. 
Omul este cel care produce 
istoria iar istoria il nroduce 
pe el ca om. Deci omul este 
produs al istoriei. Dar omul, 
produs al produsului său, se 
produce pe sine. El este con
comitent și obiect și subiect, 
el este condiția umană dar 
șl depășirea acesteia. Filozo
fiile anterioare, cind făceau 
apel la depășirea condiției 
umane, vedeau această denă- 
șire ca o transcendere in 
sensul unei alte naturi a omu
lui. Marx precizează insă că 
nntura umană este unică. In 
capitalism natura umană este

la ime-

CONCEPTUL MARXIST DE UMANISM
omului insuși, al unirii teoriei 
ști nțiiice despre om cu prac
tica revoluționară a omului.

Marx incepe prin a fa-e o 
confruntare categorică Intre 
realitatea umană, așa cum o 
implica istoric societatea, șl 
Înțelegerea realității umane 
de către girtdirea filozofică de 
pină la el. tn această confrun
tare, dacă Marx a iest necru
țător cu idealismul, atunci de
opotrivă de necruțător a fost 
și cu materialismul. Hegel și 
Feuerbach reprezentau punc
tele cele mai inalte la care 
putuseră să ajungă cele două 
linii lilozolice disjunce Marx 
trebuia, pe de o parte să ie 
aprecieze la justa lor valoare. 
Apoi, trebuia ca, pe de altă 
parte, să se detașeze princi
pial de ambele. in acest scop 
Marx recurge la două nivele. 
La pr mul, 
două filozofii intre ele pentru 
ca acestea să-și arate ele in
sele limitele. La al doilea toa
te limi'ele sint respinse de pe 
o poziție nouă, roziția pro
priu zisă a filozofiei sale. Con
fruntarea dintre Hegel și Feu
erbach este revelatoare. Erorile 
acestora ies la suprafață. Marx 
constată că Hegel redusese o
mul la conștiința de sine iar 
conș’iința de sine la o cate
gorie pură. La Hejel, nu exis
tă propriu-zis o analiză a na
turii umane ci doar o specu
lație asupra idealului uman. 
Filozofia sa, vizind omul, ră- 
mfne un cult pentru divin, tn 
ultimă instanță, Hegel pronun
ța 
că 
iui 
nai 
ieuerbachian.
as'lel că Fu^r^bach pleacă de 
ia partea de sus a sistemului 
iui Hegel. Nu omul. spune 
Pe’ erba~h. es'e o instrăinare 
a lui Dumnezeu, ci Dumnezeu 
erie o Înstrăinare a omului. 
Teza sa, cu toată noutatea ei, 
este doar un invers al celei 
hegeliene. El coboară intr-a
devăr lilozoiia din cer pe pă- 
mint, dar aecstă coborire 
este o simplă răsturnare a re
lației cer-pămlnt. Feuerbach 
desinstrăinează filozofia de cer 
pentru a o instrăfnn pe pă- 
mint. Din cult pentru divin, 
fi'ozofia devine cult pentru 
om. tn felul acesta Marx con
stată că și la Feuerbach con
ceptul de eserță umană, așa 
cum era pus, constituia o fal
să problemă. De aceea trebuia 
elaborat de pe poziții noi in
suși conceptul de esență u
mană. incepe cei de-al do’lea 
nivel in viziunea lui Marx, a
cela al interogării tuturor 
chestiunilor filozofice in pers
pectiva materialismului dialec
tic și istoric. Are loc reelabo- 
zarea Întregii problematici u
mane. Filozofia lui Marx con
ține in structura ei unitatea 
acestor două paliere logice 
fundamentale ii ci^niinuhl] 
conceptului de umanism fiin
țează din insăși substanța u
nității.

confruntă ce'e

drept adevăr suprem teza 
omul es'e o Înstrăinare a 
Dumnezeu. Acest punct 11- 
hegelian este punct initial 

Marx observă

tuție științifică, soluție care se 
va dovedi unică și totală. U
nică pentru că este cea a 
practicii, totală pentru că nu 
privea doar o parte din oa
meni, ci era cea a maselor. 
Circumscris organic acestei 
perspective reale, umanismul 
marxist ințelege omul ca prac
tică transformatoare a lumii, 
radical transformatoare. Radi- 
calita'ea transformării omului 
vizează esența umană. A ii ra
dical — scria Marx — inseam- 
nă a merge pină la rădăcina 
lucrurilor. Pentru om rădăci
na este insuși omul). Contri
buții la critica filozofiei he
geliene a dreptului). Șl 
Marx se referă ia omul a
flat in fluxul marilor alter
native ale istoriei. Un om 
real produs concret al muncii, 
al istoriei, al socie'ății și prin 
aceasta al său insuși. Produs 
a) istoriei, dar și cel care pro
duce istoria, omul trebuie să 
capete — preciza Marx — 
conștiința că el are menirea 
să fie umanizare a naturii șl 
societății, umanizare a istoriei 
sale. iar cceastQ conștiință tre
buie să fie in esența ei revo
luționară, să ducă ia inlătu- 
rarea societății. baza'e pe ex
ploatare și la construirea u
nei noi societăți, cea socialis
tă, in care omul, unitate par
ticulară de obiect și 
in unitatea universală 
sității și libertății, să 
treptat din obiect al .
subiect al ei. Problematica o- 
muiui este așadar pentru 
Marx, aceea a eliberării tota
le a omului. De aici șl nece
sitatea abordării ei ca proces 
istoric legat de modurile de 
producție. Or, o atare abor
dare poate fi realizată doar 
coroborlnd studiul filozofic al 
societății cu cel al economiei 
politice. Nu intimplător Manu
scrisele economico-filozofice 
sint In primul rlnd economice. 
Marx, de la Manuscrise la Ca
pitalul. a început cu economi
cul și a incheiat cu economi
cul. Tocmai această unitate 
dintre filozofie și economie 
politică i-a oierii lui Marx 
cheia rezolvării juste, reale a 
problematicii umane, a insăși 
problemei umanismului.

De a^eea umanismul marxist 
constituie deopotrivă atit o 
teorie a problematicii umane, 
implicind aspecte fundamentale 
ca esență și exls'ență, dialec
tica omului, personalitate și 
indivii, Înstrăinare, libertate, 
sensul vieții și menirii omu
lui, demnitate umană. rolul 
muncii, progresul tehnic, dez
voltarea multilaterală a omului 
etc., cit și o experiență prac
tică a realizării umane impli
cind studiul științific al inlo- 
cuirii capitalismului, căilor d.e 
inlocuire, probleme concrete 
de luptă de clasă, infăptuirea 
noii societăți socialiste, aspec
te ale practicii revoluționare, 
aspecte ale trecerii la comu
nism etc. Drumul dezvoltării 
marxismului de la Manuscrise 
la Capitalul este acela al

na- 
pri- 
na- 
in-

subiect 
a nece- 
devină 

istoriei,

doar instrăinată, nu pierdu
tă. Faptul care se pune este 
deci acela al recuperării ei, 
al dezinstalării acesteia,
iar pentru a dezinstă^a 
tura omului, trebuie in 
mul rlnd dezlrstrăinălă 
tura proprietății care a
străinat-o. Revoluția socia
listă, arată Marx, este sin
gura cale de eliberare defi
nitivă și totală a omului, iar 
comunismul singura societate 
in care umanismul devine 
realitate. in capitalism omul 
ajunge din esența sa un mij
loc pentru existența sa. in 
comunism omul nu mai este 
mijloc ci scop, raportul in- 
versindu-se : nu esența omu
lui este mijloc pentru exis
tență, ci existența este mijloc 
pentru esența umană. instră- 
inarea din capitalism este un 
conflict istoric Intre natura 
umană și natura societății, 
societatea iiindu-i străină 
omului.

Comunismul trebuie să fie 
deci adevărata rezolvare a 
conflictului dintre om și na
tură și dintre om și om, ade
vărata soluționare a conflic 
tulul dintre existentă și e
sență, dintre obiectivizare și 
alirmare, dintre libertate șl 
necesitate, dintre individ șl 
specie (Despre Artă și Lite
ratură), rezolvind astfel inte
gral problematica umană. 
Pentru Marx comunismul tre
buie să refacă legătura din
tre om șl esența sa, incit 
munca 
vitală, 
să nu 
strins
Socialismul conține In 
stanța relațiilor sale, merqind 
legic spre desăvirșire, reali
zarea acestui umanism real, 
de aceea umanismul marxist 
coincide cu umanismul socia
list.

Omul este ființa supremă 
pentru om... Acesta este in
suși umanismul real, adevă
rat total — umanismul mar
xist, umanismul socialist. A
ceasta inseamnă a avea tot 
timpul in vedere că omul 
este creatorul tuturor valori
lor, dar că valoarea funda
mentală rămlne omul insuși ; 
inseamnă că omul creează 
in numele lui ; inseamnă că 
socialismul 
care tinde 
care 
se < 
lui, 
rea 
tea 
mană. Astfel, omul devine 
mereu scop al tuturor activi
tăților economice, politice, 
sociale, ideologice etc. Dato
rită acestui profund adevăr, 
confirmat de istorie, umanis
mul marxist a devenit astăzi 
punct de referință atit ca te
orie cit și ca experiență so
cială in intreaga lume.

să devină o activitate 
ne impusă, iar 
fie un lucrător

ci un creator

omul 
con- 

liber. 
sub-

este societatea 
infinit spre om, 

> aspiră infinit omul, care 
desăvirșește infinit omu- 
avind ca țel unic inălța- 
omului pină la identita- 
cu propria sa esență u- 

Astfel, omul

V. Constantînescu



CALUL DE 8ATAJE
Cu mirare Și cu ușoară in

dignare, Aurel Baranga observă, 
intr-un articol din .Coutempo- 
ranul“, că nici stagiunea care 
începe nu aduce un punct de 
vedere mâl judicios asupia re
pertoriului, că .marele teatru 
antic qu se află, nu la Ioc de 
cinste, dar nici măcar la unui 
de interes elementar" și că -Tea
trul secolului de aur francez nu 
so bucură de un destin mai fe
ricit, marea dramaturgie roman
tică Împărtășește aceeași soar
tă, repertoriul clasic românesc 
a Înfățișat drămuit, piesele ce
le mai valoroase scrise intra 
cele două războaie mondiale cu
nosc o reconsiderare parțială și 
intimplătoare, însuși repertoriul 
original contemporan, atît de 
flatat in declarații patetice, 
luptă din greu, fie că e vorba 
de piesele scrise în ultimele 
două decenii ... fie că e vorba 
de lucrări recent redactate ‘

Dacă am considera această 
Observație sută la sută adevă
rată, ar trebui să ne întrebăm 
îngrijorați : „Atunci ce se joa
că pe scenele noastre I" Dar, 
deși Aurel Baranga nu are in 
întregime dreptate, sîntem gata 
să subscriem (cu rezervele pe 
care lo vom arăta mai jos) la 
ceea ce domnia-sa numește „cau
zele reale" care stau la baza 
lipsurilor relevate : ,un spirit 
de confort intelectual ce con
duce nu la alcătuirea unui re
pertoriu, ci a unor liste da 
piese, o rutină birocratică ce 
prezidează selecția, o .pruden
ță" da cea mai detestabilă na
tură, camuflînd O reală lipsă de 
inițiativă, o Impardonabilă fu
gă din fața riscului, un snobism 
deplorabil care determină une
le teatre de provincie (s.n.) el 
stea cu Ochii ațintiți la ceea 
ce fac teatrele _de stimă" din 
București, o politică nemărturiai- 
tă dar comercială — in accep
ția peiorativă a termenului —( 
care ordonează activitatea tea- 
tru’ul In funcție, exclusivă, do 
a veni un ’e Încasări

Aiii.nteain trai *,ua da ai 3 ta 
rezatve șl, într-ade* 1» aveia 
cite va In or. mul rind ou «in
tern dj «. -•* <ti dezinvoH’tra 
cu care autorul axucxlu ui arm
ei totul numai în capul teatre
lor de provincie (de nu dinj 
cind ar putea găsi, dacă ar 
vrea, destule exemple ți in 
teatrele ade stimă" din Bucu
rești. Cu atît mai mult cu dt 
teatrele din București lucrează 
In niște condiții eu totul deose
bite față de cele din provin
cia.

Apoi, este o idee foarte bună 
aceea a organizării unei stagi
uni cu mult timp înainte, „cu 
ani chiar, inlăuntrul unul piua 
de cultură, ayînd Jn vedere fac
tori multipli și diverși 1 com
ponența colectivului (s.n ), per
spectivele sale de dezvoltare ..." 
etc. Dar autorul articolului nu 
na spune cum ar putea face a- 
cest lucru un teatru din provin
cie, clnd în fiecare an pieței 
spre Capitală cei mai buni oa
meni pe care îl ara. Dacă tea
trul din Iași, da pildă, ar K 
făcut acum 2—3 ani acel — mi
nunat ca idqe — plan de cul
tură CU O largă , perspectivă, 
care aX* fi fost „din vreme su

pus studiului directorilor de 
scenă, .decoratorilor, coștumieri- 
lor si interprețllor prezumtivi-, 
cum. I-at H putut fedliia în 
condițiile -fn care ■ l-au’. plecat 
directorii . de scenă1 Crin T^eo- 
doreecu și Sorana Coroamă, ac
torii Ion Omsstu, Dorin Varga, 
ELepa Bartokr Cristina Deiea- 
nu. Rodlcj Mandacha, Boris O- 
lineacu, Costel Constantin, ' Con
stantin Dmulescu l 1

Teatrele .de stimă- din Bucu
rești 'dar,, .ar putea face aepst 
lucru. Numai că Aurel Baran
ga nu de la ele așteaptă * âșa 
ceva, ci de la cele din provîa- 
dK , ; .. .

de bătaie ...

O fl știind domnja-fiț ce epti-
ne, deși ny prea pare sS cu-
noascî situat!» teatrelor din
provincia.

Dar avînd nevoiei de un «al

GALERIA APOLLO
Tablourile actualei expoziții 

de la Galeria .Apollp" din 
București constituie, oarecum, 

în miniatură, un Instantaneu 
al principalelor linii vectoriala 
pa care se orientează plastica 
noastră contemporană. Evanta

iul începe cu figurativul lui
Aurel Cojan, trece prin supra- 
realismul lui Florian Niculiu șl 
al lui Doru Bucur și sfîrșeșta 
cu abstractizările lui Ion Pacea 
și nonfigurativul lui Mihai Ho
rea.

Aurel Cojan se prezfntă cu 
nota cea mai originală Intre cei 
5 expozanți. Lucrările sale au 
un caracter dramatic 1 este ca 
si cum lumina și formele s-ar 
afla Intr-un permanent conflict 
cu umbra șl informul. Ele reu
șesc să răzbată, dar din aceas
tă încleștare foi mele apar ră
nite, zdrențuite, Iar lumina con
taminată de cenușiu. Albul a- 

ceșta impur devin» la un mo
meai dat personaj principal, a- 
mintir&a realului răminind spec
trală sati aproape impercepti
bilă. Tușele nervoase, aparen
ta lor deaordine, dau sentimen
tul unor improvizații. P0 tema 
însă a unei viziuni grave bine- 
conturată, a unui stil cristali
zat.

Arta lui Ion Pacea evoluează 
către decantare șl către ua co
lorit mai transparent, mai ae
rian. Pe fundaiuri anonime uni- 
tonale, apare un centru croma
tic în care pete mari de cu
loare avînd co atare vag geo
metrice sau difuze, crează rit
muri ample atît de ordin formal 
ctt șl coloristic. Deși au titluri 
cu aluiia la real, tablourile 

- sîut de fapt nonfigurative. Nu 
este vorba de notări rezumativa 
ale unor impresii pur cromati
ce. daci de opere ale spontanei
tății, aia senzației imediate, cr 
de compoziții lucrate lucid. De
și da pondere mai mult decora
tivă. acesta lucrări au anumită 
gingășie șl puritate trăgind o 
nouă față a sensibilității aces
tui dotat artist a cărui pic
tură păstrează acea notă de 
monumentalitate cara o carac
terizează.

Doru Bucur cultivă un supra- 
realism al semnelor cure vizi
tează Șt tulbură chipul uman 
Acesta se descompune șl •* 
recompune din fragmente geo
metrice arbitrar îngemănate. Dar 
geome Vriile ferme slnt mereu 

amenințate de dezechilibrul ra- 
alcătulrilor și de conștiința ți
nui tragism trădat de expresia 
ochilor care se multiplică ob
sedant. Un autentic simț al cu
lorii nuanțează pozitiv această 
viziune halucinată.

Florin Niculiu expune lucrări 
în cel mal clasic atfl suprarea
list. Dar un suprarealism mai 
domesticit, în care coloritul 
este mai puțin straniu șl mal 
potolit. Mari spații tăcuta, stră
bătute de curențl de spaimă, 
găzduiesc lucruri disparate avînd 
forme bizare șl aflate desooii 
tn echilibre neverosimile, Inso
lubile. In unele tablouri se ve
de Insă preocuparea de a crea 
o atmosferă unitară ca sens.

La Mihail Horea gratuitul șl 
ludicul trec pe primul plan, 
devenind temă picturală. Cind 
Leonardo da Vinci imagina fan
tastice împletiri de Unii, ace^a 
înnodă ri inextricabile aveau o 
{atenție. aceea da s «prima 
insondabilul existenței umane 

Aici fabricările. întretăierile slut 
«liberata de metafizic, neaspl- 

. riad la treapta unor înțelesuri 
mai sus da Jocul pur plastic. 
Uneori Insă modulările cromati
ce Introduc o binevenită undă 
de vibrație sufletească. ,,

GEORGE POPA

rte •

C R O N I C A R U L crochiu

NICODIM

C* această enigmatici literă
> își. a nat«ază Cănim por amil. • La 

pagina dp. artă, rubrțea «a d* 
modă. Totdeauna — un text 
dâns. scris cu serioxitale (dar 
nu lipsit dt o fini și plăcută 
maliție, de o unii da umor) și 
mâl ‘ales cu talent.

Daca nu ar a fa sub generi - 
cui modh. textul ar ■ putea coa- 

, cuta, r*- in veleități - cu ori- 
carp altă., micjo-rubrică * a 
tămî nai piui bucureștean j chiar 

• fi ' cb- toa s Televiziunii. Dar 
stă1, sub . acest generic. 1ar au
torul testului ,se aimte indem

. nat , să semneze invariabil și 
modest V.'

De fiecafe dată Y na rezervă 
! plăcuta ,«urpFi?ă :de a afla tot 

ce, se poate^ afla despre îmbră
căminte și asta pe un spațiu 

■ foarte mîc.’-ln acest mic cartei, 
ne găsim dintr-odată conduși de 
uq jqvial și doct meșter de 
hâîne: în ' lumea fără astlmpăr 
a modei, âșa cum e înțeleasă 
ea In vremea piramidelor sau ’ 
în zilele noastre. Caracterele 
vestimentare ale epocilor sint 
■u’fprinse în ' observații lapida
re,. . spirituale,. Despre pardesiu, 
de pildă, „Dulcele țj cirllonta- 
tuf Brummel favoritul prințu- 
lluî dd Wales, arbitrul alegau- 

t țel londoneza, ELnstein-uI modei • 
bărbătești (harul demonstrațiilor 
lapidare, a sobrietate rafinată, 
înfiorată cu potriveli subtile 

‘ — cravată albă (4 ghete cu 
răsfrlnturi albe). Bnimael, prin 
urmare, a dat .hainei de dea
supra* girul suprem și dandli 
au Început să se înnebunească * 
după „aurtnut'-urile garnisite 
vara cu brandemburguri și iarna 
cu blănuri*.

După peripeții celebre, azi 
pardesiul e disputat iarăși 1 u- 

‘ ■ nil de pildă, propun ca ei „să 
fașă de sub tutela copilițelor 
dulci și năbădăioase, dar care 
n-au aflat încă ce vor" și să 
intre în regatul feminității coap
te, enigmatice (tip Mata Hari), 
spectaculoase (tip Marildne)*. 
Și Y iși. încheie disertația : „qa- 
le două tabere stau față In fa
ță, lat noi la mijloc".

Iată deci că hainele noastre 
merită cinstea (literară) cuveni
tă. Poemul ar fi prea mult. în
semnările lui Y Insă se dove
desc ... pe măsura lor. Nu tre
ceți pesta al» 1

Din cele patruzeci de teatre ale |Arîi, 
mai bine de jmsAtate tți desiâjoarâ acti
vitatea In provincie. De cîteva ort pe 
lăpUmlnâ. la Constanta sau La Seilța, la 
Bacăn san la Oradea, se aprtnd luminile 
rampei țl se Joacâ teatru ; u teatru 
despre care se vorbește ți, mai ca sea
mă se scrie, încă prea poUĂ. Nu vo< spâ
ne că. in raport cu surorile ei mai feri
cite, spectacolele din Capitală, reprezen
tația teatrului din provincie Joacă chiar 
rolul unei cennsărese. La o premieră mai 
acătărlL etnd se intjmp'ă ca autorul dra
matic bucureștean Isi încearcă, tn premie
ră absolută, o piesă pe care l-a refuzat-o, 
să zicem, teatrul Na*, tar a sau Lucia Stur- 
dza Buiandra apar, ca prin farmec, sl clțl
va cronicari dram alici ai pubâtcaUrlor cen
trale. Vom recunoaște că nu numai atunci 
yl că, in generai, mai cn seamă dramatur
gia originală se bucuri, intr-o oarecare 
măsură de atenția cronicnrului dramatic 
de la Teatrul sau Contemporanul. O pre
mieră. clteodall du ar dona, uneori Sl nn 
articol de sinteză, rod al vizionării pripi
te a două sau. cH mult, trei spectacole 
tncearcl să Închege profilul unul teatru. 
Chiar clnd treaba nu e făcută de mintu- 
ială este, evident, prea puțin _• un teatru 
nn se judecă după un spectacol sau două, 
ci după activitatea sa de-a lungul uneia 
sau mal multor stagiuni. O astfel de în
treprindere nu o poate face un cronicar 
grăbit să prindă, a doua zl dimineața, du
pă premieră, cursa’ Tărâmului, ci un lo
calnic cunoscător al teatrului șl, dacă zeii 
stnt milostivi, ji a meseriei sale pe care 
nu o practică la voia Intîmplărll, ca un 
diletant cl ca un cunoscător : cronicarul 
dramatic din provincie.’

Iată un om sqrtlt să rămînă. mal intotdea- 
nna. în apele liniștite , ale . anonimatului- 
Clndva revista .TeatruL avea, o rubrică in
teligentă șl spirituală: dar-obscur. Erau 
redate, acolo, fragmente din cronici dra
maticei limpezi, ușor, inteligente, în con- 

. trași cu altele alambicate și încîlclte. Ca 
un făcut, ermplele de la rubrica .obscur*" 
erau luate, mai întotdeauna,- dintr-un ziar 
cmre apărea; să zicem, la Tirgu-Mureș sau 
la Piatra-Neamț, mai nlcibdată din Infor- 

■ mafia' Bucureștiului san, de ce nu, chiar 
din același număr; al ’.revistei Teatrul. Pe 
seuuze. s-ar ft putut crede; cerneala se 
tulbură in călimări pe măsură ce te depăr
tezi de bariera Chitillei șl se limpezește 

1 etnd te apropii de dlnsa.
Pleiada de reviste care, de cițiva ani, 

apar fn provincie a marcat nu numai un 
reviriment al literaturii locale ci, în ace
lași ’ timp, a criticii dramatice. In ziarele 
județene, nu thiar in toate, dar nu în 
patine, critica dramatică se practica, în 
majoritatea cazurilor in mod intîmplător și 
diletant. Intre un reportaj sl o știre, un 
redactor încropea, mal după flecare pre
mieră, 0' cronică dramatică : Uneori sarcina 
aceasta era încredințată colaboratorilor ex
terni. îndeobște un profesor de limbă șt 
literatură română, persoană onorabilă, om 
cil’ temeinice cunoștințe de literatură, dar 
cu foarte precare, aproximative noțiuni de 
artă a spectacolului. Dacă cronica gazeta
rului .de profesie era alcătuită, în cele mal 
multe cazuri, după criterii șablon, aceea 
a profesorului de literatură excela în a- 
nallza textului și, în eludarea discuției 
spectacolului. Iată insă că în hebdomada
rele din provincie, în Tribuna șl în Cro
nica, apoi în revistele de literatură șl cultu
ră, în Familia și Ateneu, Ramuri sau Astra 
apar, de cițiva ani cu regularitate cronici 
dramatice semnate de un corp de cro
nicari care nu își practică meseria în mod 
dilentant și la intimplare ci, adesea, nu
măr de număr, cu consecvență. Cel puțin 
viață teatrală a Orașelor de reședință a 
amintitelor reviste — dar nu numai ea — 
este oglindită cu perseverență, cu continui
tate. Un număr de cronicari dramatici, pe 
care spațiul nu ne îngăduie să-i amintim.

pe toți aid. Impun criticii dramatice din 
provincie ieșirea din prea Îndelungatul a- 
nonimat

Dacă no De publicații și ziarele județene 
prilejuiesc criticii dramatice. în provinde, 
un tărim mai larg de manifestare, pregă
tirea profesionali a cronicarului dramatic 
care scrie aid e amenințată, nu de puține 
ori. de precaritate. Pericolul care, se pare, 
se manifestă, cel mai adesea, este acela al 
subțieriD atitudinii critice șl a transfor
mării cronicii dramatice lntr-nn pretext de 
laude călduțe a unor obiecții minimale 
și îmbălsămate cu apă de trandafir. Să ne 
înțelegem. Nimeni nu va pretinde croni
carului dramatic să-și exerdte, în cronica 
sa. virtuți de pamfletar și polemist Dar 
cronlrarul dramatic, pentru ca să-și exer
dte, cu adevărat meseria, trebuie să spu- 
“A. cinstit și limpede, ceea Ce gindește 
despre nu spectacol. Se întîmplă Insă, 
adesea și. de altminteri nu numai în pro
vinde. ca unele îoruri conducătoare ale 
teatrelor să considere cronica dramatică 
ca o anexă a servldnJui de publicitate a 
respectivului teatru. Premiera trebuie să 
aibă o .presă bună* pentru ca să atragă 
lumea Ia tetru. Vom dtt atunci într-o 
cronică șablonară șl conformistă că, de 
pildă. Paharul cu apă e o comedie amu
zantă și spumoasă care oferă un minunat 
prilej actorului X să exploateze resursele 
inepuizabile ale talentului său, etc. etc. 
Cusurul (dacă nu cel principal atunci, 
fără îndoială, demn de luat In seamă) a 
nu puține cronici dramatice publicate fn 
provincie e tocmai diminuarea, uneori 
pînă Ia dispariție, a atitudinii critice, fer
me, în aprecierea unui spectacol.

Un alt pericol care pîndește exercitarea 
meseriei de cronicar teatral în provincie 
este acela al rutinei. Majoritatea cronica
rilor, aici, vizionează, de un șir de ani, 
spectacolele aceluiași colectiv. Cronicarul, 
de cele mal multe ori, cunoaște bine po
sibilitățile coiedivulul artistic; cunoaște, 
adesea, și posibilitățile fiecărui actor. Dar, 
de cele mai multe ori, sint în suferință 
posibilitățile de comparație. Rutina se ma
nifestă astfel prin acceptarea datelor spec
tacolului, a viziunii regizorului, a jocului 
actorilor, fără ca el, cronicarul, să-și pună 
sieși și publicului întrebarea: Cum e cu 
putință ceva nou 1 Rutina își Iasă pecetea, 
apoi, și. în scrierea unei cronici dramatice 
în care, cunoscute îiind posibilitățile ac
torilor, caracterizarea făcută creației aces
tora îmbracă, in nu puține cronici, haina 
acelorași epitete generale care, iu sine, 
nu spun mare lucru. !

Șl, în sfîrșit, dacă am arătat pînă acum 
greutățile pe care cronicarul dramatic în 
provincie trebuie să le biruie de unul sin
gur, să încercăm să arătăm și ce s-ar pu
tea face pentru dînsul. Nu cred că institu- 
ționallzarea îndeletnicirii de cronicar dra
matic ar rezolva cit ai bate din palme o 
seamă de cusururi. Ce ar fi insă dacă 
A.T.M., o asociație a cărei activitate, în 
provincie, e admirabilă, e sublimă, putem 
zice, dar lipsește cu desăvîrștre. ar pur
cede la înființarea șl in provincie a unor 
filiale ai căror membri ar fi, de drept și 
criticii dramatici î Ce ar fi dacă, după ce 
s-au organizat, în tară .seminare interna
ționale de teatru, s-ar organiza și un co
locviu, un seminar, o consfătuire, să-l 
zicem cum vreți, privind critica dramati
că, consfătuire la care am fi invitați și 
noi, cei care scriem critică dramatică. Ia 
Iași sau la Cluj, Ia Timișoara sau la Ora
dea. Ce ar fi dacă revista Teatrul ar ini
ția o discuție pe tema criticii dramatice 
în provincie ? Ce ar fi dacă revista amin
tită și-ar căuta colaboratori statornici în 
provincie ?

Iată cîteva sugestii. Poate nu toate ar 
fi realizabile, dar măcar cîteva posibile.

Traian Liyiu Birâescu

Pe Nicodim l-am cunoscut In 
toamna trecută, clnd purta pan
taloni de culoarea portocalei și 
scurtă gri, un portocaliu nu prea 
viu, dar destul de șocant j un gri 
iără importanță, dacă nu ar ii 
stat alături de ''cealaltă culoare. 

In picioare — ghete ușoare j In
tre bascheții sportivilor 91 papu
cii de ultimă modă. Așa umbla In 
toamnă prin București. Pierdut în 
mulțimea țipătoare a ^metropolei, 

n-aveai pentru ce fiâ te legi de 
el, să-l remarci, sd-1 spui : iată-l 
pe pictorul Nlcodim, cel cu pîn- 
ze minunate 1

Totuși, cineva mi-a spus : iată-l 
pe Nicodim. Asta Be întimpla in 
sala Dalles, clnd se panotau plnze
le pentru Bienală șl clnd în toată 
sala nu erau decit două persoa
ne, Nicodim șl Incd cineva, care 
agăța tablourile. Cum. ăsta e Ni
codim. cel cu plnzele minunate f 
Cel cu tapiseria enormă {Cin tor a 
omului), ce stă acum pe un pe
rete la O.N.U. f Asia e Nicodim f 
Acest băiat-bărbat, uscățtv Cq un 
balerin, cu fața mică, ageră, cu o- 
chit neliniștiți și ușor melancolici l

Am trecut cu el prin lața sute
lor de tablouri. Murmura, se su
păra, se entuziasma reținut, bom
bănea ursuz, arăta mereu, azvlr- 
lit, cu mina, cite o lucrare, se 
apropia, citea un nume, se de
părta, zlmbea, se Încrunta, se o- 
prea, m^ privea în ochi, vorbea 
CU o pasiune aflntă. încerca fără 
efort, să mă convingă (Atunci în- 
tîmplător, eram eu / ar fi putut II 
altcineva, nu aceasta conta ...).

II cunosc pe Nicodim ? Nu-I cu
nosc. Nu știu bine cine e acest 
băiat-bărbat neliniștit, cu care am 
stat de vorbă' doar o oră la 
Dalles. 11 știu însâ pînzele minu
nate.

Se făcea cunoscut cu o compo
ziție campesiră. Slnt clțlva an! 

buni de-atunci...
Compoziția e solară. Galben, gal

ben, galben. O obsesie de galben 
de citron, din erupția câruia răsa
re o pline rumenă, mare, coaptd 
bine. Scoasă din cuptor, plinea a- 
ceasta e pasă cu generozitate în
tre timpurile românești, întru În
destularea tuturor. Dacd ne uitămt 
bine, In galbenul acestui magnific 
echinox, distingem oamenii gliei : 
sus — un tlnăr care strunește bi
ne volanul unul tractor. Dar nu 
gestul aceasta contează, ci cambra- 
rea piciorului pe pedală, miș
carea mărită, decupată de rest, 
revelată. Jos, lingă pline, deci 

lingă dejun stă culcată femela, în 
așteptarea chindiei.

Plnza prezentată nouă acum tițl- 
va ani, mira și surprindea prin 
noutate.

Acum, nimic din ce lese din 
mîinile nervoase ale Iul Nicodim, 
nu ne mai miră și nu ne mai sur
prinde. Și totul pare să fie de fie
care dată nou, surprinzător.

Ca plnzele lui albe de acum. 
Așa le vedem noi de la o anu
me distanță. Marl, de cite trei 
metri pe dot și albe. Clnd te a- 
propril însă, albul începe sd se co
loreze cu moliciuni de zefir : o pa
tă de azur pal ne sugerează, din- 
tr-o perspectivă plonfantă, de ma
re altitudine, puritatea unui lac 

(Lacul albastru), nostalgia timpului 
sub soarele alb al dimineții este 
condensată în compoziția Lingă la
nul de raplță. Peisajele italiene, sau 
de oriunde, trăiesc prin culoare, 
ne cheamă să visăm.

Începutul visului e al pictoruluf- 
poet, restul ne e lăsat nouă, min
ții și sufletului nostru. Nicodim 
ne spune : iată, vă dau cîteva cu
lori rare, luați-le cu voi și lacețî 
din ele lumea voastră i cum o fa
ceți, nu mă interesează, numai fru
moasă să fie, frumoasă șl pură.

Asla e Nicodim. 11 cunosc bine 
pe acest băiat-bărbat î L-am văzut 
In cealaltă toamnă printre oameni 
grăbiți ; am stat cu el o eră. Nu 
știu cine e, dar îl inu cu mine, 
îl luăm cu noi. De ce l Pentru cd 
acest băiat-bărbat, care In cealaltă 
toamnă purta pantaloni portocalii' 
șl scurtă gri, ne dăruiește mereu 
dimineți albe, pure.

VAL GHEORGHIU
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ItAIRUL DE STAT BACĂ0

de M.Ștefănescu
Autor al mai multor evocări 

dramatice („Rapsodia țigani
lor* 1948. „Căruța cu paiațe* 
sau „Matei Millo" 1953, , Cuza 
Vodă* 1959, „Procesul dom
nului Caragiale* 1962, Emi- 
nescu* 1964), dramaturgul Mir
cea Ștefănescu ne prezintă a
cum o reconstituire biografică 
și un omagiu adus memoriei 
bardului de la Mircești. Inti
tulată inițial „Romanța*, pie
sa își propune, ca și evocă
rile anterioare, „să provoace, 
prin instrumentul viu și, u
neori. mai direct seducător 
al teatrului, interesul intelec
tual al tineretului pentru cu
noașterea mai amplă și mai 
aprofundată a vieții și operei 
poetului* — cum nota însuși 
autorul pe marginea piesei 
sale „Eminescu*.

Devenit specialist al ge
nului, Mircea Ștefănescu își 
demonstrează și aici aptitu
dinile de evocator, reușind să 
învingă într-o măsură difi
cultățile surprinderii unei 
mari personalități în tiparele 
puțin maleabile ale teatrului. 
După propria-i mărturisire, a
utorul încearcă să reconsti
tuie — „cu mijloacele mo
derne ale teatrului, dar cu 
specificul epocii evocate și 
cu sugerarea unor implicații 
actuale — acel patriotism 
luminat care a inspirat acți
unile naționale și sociale aie 
generației 48-ului*. conștient 
de rolul cultural și educativ 
pe care îl joacă asemenea e
vocări în formarea morală a 
tineretului.

Imposibil de surprins în 
toată complexitatea lor, viața 
și activitatea lui Alecsandri 
sînt doar marcate prin cîteva

scrisori câtre public

EU, THOMAS BECKET, 

ACTOR Șl EPISCOP
S-au stins luminile ; zum

zetul sălii se topește. La 
stingă mea un mașinist — 
același de treizeci de ani 
— trage cortina. Peste 
citeva clipe voi intra in 
scenă urmat de călugărul 
saxon. Nu in scenă; in 
catedrala din Canterbury. 
Unu, doi, trei... 

momente considerate de dra
maturg cele mai semnificative, 
atît prin substanța lor socială 
cît și prin sugerarea unor e
sențiale dimensiuni ale vieții 
intime și ale creației poetu
lui. Unele din aceste momen
te (IntHnirile cu Bălcescu, 
scena finală cu Mărgărita) 
sînt atent potențate, încărcate 
de semnificații patriotice sau 
de un lirism cald.

Folosind un vast material 
documentar, dramaturgul nu 
a abuzat în aducerea lui pe1 
scenă, ci a mers spre selec
tarea și simplificarea acestuia 
cu intenția de a descoperi 
esența, semnificațiile funda
mentale ale unor date, eveni
mente, întîmplări, etc. Dm 
păcate însă, intenția nu s-a 
realizat, documentele nu s-au 
bucurat de transfigurarea ar
tistică necesară, ci au fost 
transcrise aidoma, așa cum le 
știm din manuale sau mono
grafii. Scene întregi, replici, 
atitudini, etc. sînt reproduceri 
exacte din documente* pe care 
dramaturgul nu se încumetă 
să le interpreteze, să ie re
creeze. Sub acest raport, pie
sa este doar o sumă de ilus
trații, un album de epocă, in
suficient colorat și insuficient 
populat de personalitățile si 
de ideile vremii. Accentul 
principal al evocării cade pe 
marea dragoste a lui Alecsan' 
dri pentru Elena Negri și pe1 
urmările morții acesteia — 
depresiunea continuă a bar
dului. Marile evenimente la 
care acesta a fost participant 
activ — Revoluția de la 1848, 
Unirea, etc. sînt doar amin
tite în trecere, prin cîteva 
replici, fiorul lor rămînînd

Dar cum aș îndrăzni 
să-mi potrivesc mantia și 
tiara, sâ pun cu nerușina
re mina pe ctrja episcopa
lă, de n-aș fi convins că 
nimeni, pe lume, nici chiar 
sir Lawrence O ivier, nu e 
in stare a săvirși acest ri
tual mai simplu, mai de
plin ca mine ? 

mereu departe de scenă. Este 
adevărat că în transpunerea 
scenică băcăoană s-au operat 
mu Re tăieturi în text, dar a
cestea au urmărit nu simpli
ficarea textului, cum s-ar pu
tea crede, ci concentrarea lui. 
Chiar în forma lui inițială, 
textul nu are suficiente vir
tuți dramatice, nu impune o 
viziune cît de cît profundă 
și complexă asupra epocii, a
supra vieții și activității scri
itorului și luptătorului Alec- 
sandri. El mizează pe tempe
ratura ridicată a unor senti
mente, pe redarea fidelă a u
nor momente tragice (ușor 
melodramatizate), pe accen
tuarea patosului patriotic, 
fără a ocoli pericolul ilustra- 
tivismului. fără a adinei in
vestigațiile asupra unor per
sonaje (apar într-o trecere 
mettejrieă : Alecu Russo. Cos
tache Negri și Bălcescu). Pie
sa nu are propri-zis un con
flict ; ea se constituie din mo
mente, fiecare în parte cen
trat pe un nod conflictuaL dar 
ansamblul nu are o creștere 
dramattci rămînînd o sumă 
de ilustrații.

Spectacolul băcăuan, reali
zat de regizoarea Zoe Anghel- 
Stanca și de scenografa Flo- 
rica Mălureanu. este foarte fi
del caracterului de album cu 
ilustrații al textului. Curat, 
străbătut de sinceritate și li
rism. animat de un clar s>-n- 
timent patriotic. spectacolul 
rămine totuși în zona realiză
rilor foarte cuminți, la care 
nici regia, ni<d scenografia, nici 
interpretarea nu sporesc cu 
nimic valențele textului. In
terpretul rolului titular, acto
rul Vasile Pupeza, face evi
dente eforturi pentru a rea
liza un Alecsandri sincer, pa
tetic. înfiorat in momentele 
de creație. El rămîne însă de
parte de imaginea atît de cla
ră și de puternic conturată 
a poetului, multilaterala per
sonalitate a acestuia nefdnd 
surprinsă în trăsăturile ei e- 
sentiale. Nici măcar asemăna
rea fizică nu a fost realizată 
de autoarea perucilor și ma

Cum aș cădea, indure- 
rlndu-vă, sub Herul săbii
lor, de n-aș li Încredințat 
că astăzi, slmbătă sau foi 
moartea Iui Thomas Bee- 
ket, petrecută acum șapte 
sute de ani, e mai zgudu
itoare și mai actuală declt 
războiul nu știu care, de
cit cutremurul, decit ima
ginea lumii și asasinarea 
cutărui președinte, 1 decit 
toate evenimentele care 
tulbură globul ?

Cum aș Îndrăzni sd ros
tesc atitea adevăruri, dacă 
nu m-aș amăgi sistematic 
spunindu-mi că sînt cel 
mai vrednic de a le spune 1

De aceea, oamenilor, nu 
ne lnvinufi că sîntem prea 

chiajului — Elena Pelican. 
Mai aproape de personaj a 
fost Sanda Ghiculescu-Voica. 
Ea a găsit unele rezerve de 
feminitate, de noblețe și sen
sibilitate necesare conturării 
portretului atît de delicat al 
Elenei Negri. Deasemenea, 
Gheorghe ȘeTbina a trasat cu 
siguranță cîteva trăsături ca
racteristice ale lui Bălcescu : 
înflăcărarea revoluționarului 
și patriotului, pasiunea scriito
rului și istoricului. Celelalte 
apariții. Constantin Constan
tin în rolul lui Alecu Russo. 
Doru Atanasiu, interpretul 
lui Costacbe Negri, Lory Cara
ba (Coana Tarșița). Constan
ta Zmeu (Mărgărita ț, Iuky 
Botoșescu (Catmca Ro’la) ră- 
min neconvingătore. aidoma 
personajelor create oe autor, 
cu traiectorii sumare și insu
ficient marcate. Ca notă ge
nerală a întregii interpretări, 
trebuie sublinia: un anume 
fals al mș._ru în scenă, o 
rigiditate rezultată probabil 
dintr-un prea îndelungat cai
cul al fiecărui gest.

Inginerul Lucian lonescu 
nu contrazice cu nimic ex
presia .ilustrație muzicală* ; 
în spiritul întregului specta
col el — ilustrează la modul 
cei mai propnu (adică ; dacă 
recitatorul spune un vers ces- 
pn secerători. se aude zgo
motul caracteristic, dacă ver
sul pomenește despre corbi, 
corbii nu intirzte să croncă
nească. etc.L

Un meri! al sp<edacotuhii 
este acela că ne oferă prile
jul de a „reciti* unele din 
poeziile bardului de la Mir- 
cești. poezii pe care actorul 
Sorin Postehilcu le declamă 
(frumos) la începutul fiecărui 
tablou.

Tineretul în general, dar 
mal ales elevii (cărora spec
tacolul 11 se adresează direct) 
an prilejul unei întUniri in
structive cu Alecsandri și. 
sub acest unghi, piesa lui 
Mîrcea Ștefănescu si repre
zentația băcăoană își găsesc 
sensul si utilitatea.

Stefan Oprea

plini de ceea ce iacem și 
că ne tlrtm uneori, dimi
neața pe străzi, umbra pe
lerinei purtată seara. Căel 
trebuie să credem cu tă
rie in focul nostru. Numai 
așa veți crede șl dumnea
voastră. Sau poate socotiți 
că nu e nevoie de joc ? Vi 
se pare. împovărați de gri
jile, ambi/ia și tabieturile 
voastre, ați trece prin lu
me solitari ca monadele de 
n-ar fi cele două luminoa
se ferestre spre celălalt : 
jocul și dragostea. Prima 
v-o deschidem noi.

Cfteodată și pe cealaltă.

Ion Omescu

TV I
Tesegeograîla este o știință ■ 

care se constituie sub ochii noș- ■ 
tri. Mai Uniră dedt, de pildă, I 
tel e-arbeol oaia tvezi emisiunile
de umor) si mai bătrfnă decit 
tele-eetrononds fvezl .Steaua 

Ură Bnsn&e*). această știință es
te. firește, ndi bună cu geo
graf^ proprlu-zisă, care repre- 
xiată. de altfel. în cazul ei, 
oe*xtt proxim DH<Mrența specifi
ci m coasta !n faptul că pri
ma este pentru ax didactic, iar 
a dana aentn vzui exclus Ev al
redactorii or de ta televiziune. 
De nade ci caracterul foarte 
relativ. dtanaTc d dUodată 
paradox a) al descoperirilor ofe
rite de *c*ssta Ita nnai.

LUad ImA 0tame la o par
te .si -eroneaictaa ei. nefii nd 
dncfl dictpMini. tel*-oeoa rafia
r*ă*^intti totuși o veri tab I I I sti
lată. ca rtao— ms>c Inferioare 
•cetora afe mamă Chiar
dad swtedkle care-1 slDt pro
prii ne* fi tac<i puse Tn discu
ție tdar ce re poete fi pus în 
tfMre-tie fi. mutte dta He avi nd 
■a caracter manifest experfrnen- 
tal Ortesm. raza de cupri adere 
a wevtHetall s-a mărit în de
corai aadĂr, fiind greu azi să 
găaesti o localitate a țării care 
să an fi apărut. daci nu în di
rect. «el patin ta imaginfie u- 
>ul reportaj sau în comenta- 
nUe anei reporter. Papt este 
ci uwa geografie spin țoală a 
patnei tobtocl al teto geografi
ei fel află reliefurile substan
ța modificate oria anularea a- 
cetor tiranice distanțe care fă
ceau ca între Pitești $1 Brlod, 
să xpu^»em. să se pună semnal 
de unire ai provinciei nivela
toare. O trupă bo^w^lliMaă aau 
38 coMeaețar bocwreMean fă
ceau efudva senTafle în pro- 
vincte. trezind aeeslrDe patriar
hale din toropeală cntafeottcA. 
Azi produce senzație la Bucu
rești un spectacol de la Piatra 
Nee-M «au na conferențiar de 
ta Bacău, d anal șl altul pro- 
durludu-se. datorită Mevtzliinii. 
ta lata bniasuhri pubtic al te
ta specia tocOor din întreaga ța
ri. R-porturire sint deci struc
tural s^dnbate.

Nu tună și nen* ah lățite. Bau 
nu în întregime. S1 nu în ca
zul tuturor celor '.«em-iHăizpottzA- 
torl de prospectarea noi tor relie
furi aie aeograh® spirituale, 
ale cărei puncte de înaltă al
titudine no coincid talotdeiuna 
sa o so r amai ca centrul Capi
talei, efervescenta creatoare, 
stimulatoare, fiind astăzi clima
tul specific al întregului teri
toriu al României. Întreținerea 
acestei efervescente, canaliza

rea si fructificarea ei, constituie 
desigur și unul dintre obiec
tivele televiziunii. Eforturile în
dreptate în această direcție se 
înscriu tocmai în perimetru) a
celei mai sas pomenite tele-geo- 
grafii, știință înrudită cu tele- 
geologia prin funcțiile de pro
spectare a reali tății, în vederea 
fructificării valentelOr creatoare, 
oriunde s-ar afirma ele. Or, 
tocmai aceste funcții sînt exer
sate deocamdată cu inexplica
bilă timiditate, tele-viziunea pla- 
sfndu-se prea des în urma e- 
ventmentelor. consemnate în ra
port direct prowortlona) cu pro
filul unor prestabilite rubrici sl 
în raport inv*as proporțional 

cu distanta dintre biroul re
dactorului și localitatea în care 
s-a produs. Ce ar fi de făcut?

In nrhnul rlnd. eliminarea 
hotărîtă a formalismului și rigi- 

care însoțesc uneori 
parcurgerea teritoriului de din
colo de bariera Verguhrf. Emi
siunile de știință dedicate la
șului, Clujului și altor orașe 
n-au depășit, de pildă, o ope
rațiune banală de alăturare a 
unor rapoarte, conștiincios în
tocmite și prezentate, cu două 
trei imagini impasibil surprinse 
de obiectivul camerei de luat 
vederi. E^iiHunile literare de
dicate l■șuiul. Clujului și altor 
orașe au aliniat, de asemenea, 
dezolant de monoton scriitori 
(locali) $i redactori ai unor pu
blicații, — toți nevoiți să răs
pundă unor generale și schema
tice întrebări, dincolo de care 
se întindeau, ademenitoare dar 
inaccesibile, teritoriile unor dis
cuții, controverse, intervenții 
spontane al unui mai intim 
contact sl tele-spartatorilar cu 
mtcro-untversul literar (științi

fic, artistic etc.), a cărui dife
rențiată coloratură le rămînea 
astfel necunoscută. Cit priveș
te teatrele, ele constituie din 
acest punct de vedere chestiu
nea cea mai spinoasă, fiind 
greu de justificat înalta frec
vență a comunicării unora din 
ele (din Pitești, să zicem) cu 
tele-Capitala. și foarte joasa 
frecvență în cazul altora (din 
Craiova sau Arad, să zicem). 
Bașca abundența ilustrărilor 
bucureștene din cadrul emisiu
nilor „Gong*, emisiuni bogate, 
după cum observa cu umor Va
lentin Silvestru, în dialoguri 
(foarte) ... aproximative, dar să
race încă în contacte cu toate 
punctele de concretizare a vie
ții teatrale a țării, prospectată 
nu o dată dincolo de Chitii a 
doar în zone anume, care bene
ficiază de existența salvatoare 
a unor cronicari teatrali (locali 
și ei).

Ce se îndmplă la Brăila ? La 
Raman sau ia Pocșani ? La Con
stanța (cind nu e sezon I) sau 
la Brașov (dnd plouă I) sau la 
Oradea (dud nu e organizată o 
emisiune concurs I) e greu de 
dedus din emisiunile TV. Drept 
urmare, tele-geografia mal cu
prinde încă multe pete albe im- 
punindu-le alcătuirea unui grup 
de exploratori (de diverse spe- 
daHtăți) care să le înlăture, 
colorînd pe tele-bartă reliefu
rile culturale ale diferitelor zo
ne cercetate, cu culorile cerute 
de masivele sau depresiunile 
descoperite. Depresiuni tempo
rare, firește, transformările re
liefurilor fiind tn tele-geogra- 
fie nu numai posibile dar și 
absolut necesare.

De preferat, într-un timp is
toric strict delimitat, și nu în 
unul ... geologic.

I. FRIDUȘ

interviu cu 

regizorul

!0N OLTEANU

Pe regizorul Ion Olteanu, ar- 
tut emerit, fritinut a

Teatrul Național din Iași.
— «Puneți* ceva la Iași T — 

/-am întrebau
— Deooomdald, nu. P&aie mai 

linia. Aveam un plan șl o in
vitație mai veche t să montez 
„Dantoti" de Cernii Peirescă. 
M-ar li intereaat montarea unei 
asemenea piețe la Iași, unde 
este un colectiv foarte bun și 
un actor care se numește Teo- 
ii) VâJcu. Sper cd invitația, 16- 
cutd de vechea conducere o 
Teatruhil Național, se va men
ține. Apoi, aș vrea sd lac un 
spectacol Pirandello (cu .Hen- 
ric a) FV-lea")- la orice caz, 
cred intr-o colaborare fructuoa
să co Teatrul Național, al cărui 
director — poetul Corneliu Stur
zii. se dovedește animat de 
foarte bune intenții și cu o Jn- 
țeieoere doschlsd spre acte de 
autentică cultură teatrală.

— Știu că studenți ai dv. (cla
sa de regia de la I-A.T.C.) au 
fost invitat! să pună spectacole 
ta noul studio (Studioul tînă-
rufoi regizor) al Teatrului Na-
țiooaL

— Da, es^e o excelentă id^
a conducerii ieairuIui. <Clțiva
aludenți au lost, intr-adevăr, in
vitați sd lucreze In acest stu
dio. Eu flfl propus ca Întrea
ga promoție a^-^iși verifice aici 
po^b^lhi^l^lhe și laien^d. Docă 
lucrurile var reuși anul acesta, 
cbesHuu^a se va permanentiza.

— Care este scopul principal 
a) acestei inițiative î

— Tinerii studenți au foarte 
multe idei și Lalțlali^'ve. Clasa 
mea este mai puțin teribilistă, 
e alcătuită din oameni cu un 
anuar echilibru, cu o anume 
armonie interioară. Dar, ca toți 
tinerii, au niște idei noi, au o 
neliniște creatoare care trebuie 
să se manHeBie, oă se valori
fice. Cred că este foarte inte
resant de văzut cum a<cest« idei 
se vor concretiza in mlflocul 
unui colectiv cu atita experien
ță, cu o tradiție atit de inde- 
lungată și cu atitea valori.

Pe de altă parte, există un 
Jolos și pentru teatru, remar
cat, de altfel, de directorul 
Sturzu 1 intr-o discuție ce am 
avut-o cu el, spunea că vrea să 
țină actorii — de toat^ virate
le — tn^-un contact permanent 
CU Ideile noi care circulă In 
lumea teatrului și că studioul 
tinăruiui regizor este cel mai 
bun mlfloc pentru aceasta. Be
le interesant de văzul — și nu 
numai cu titlu de experienlă — 
cum noile idei despre mișcare 
(tinerii concep mișcarea cu io
tul altfel — acrobatic, vizual) 
fertilizează teatrul nostru tradi
țional, bazat mai mult pe au
ditiv. E vorba d*-» un schimb re- 
ciDroc pe care îl dorim cit mai 
fructuos : tinerii vin cu ideile 
lor noi și vor să vadă ce pol 
primi ■ de la actori de o prole- 
sloaalllate atit de temeinică, 
cum sint cei de la iași.

— $i acum concret : ce șl In 
ce condiții lucrează acești tineri 
regizori ?

— Conducerea Teatrului Na
țional ie-a pus la dispoziție 
sala Studioului 99, inaugurată 
anul trecut, precum și o altă 
sală in clădirea nouă. Aceasta 
din urmă poate fi am■^J^<^j^ală cum 
vor dori realzorll (circular, cu 
scenă in mtțloc, ă Tlialleaae, 
etc.). Pi^li^iul spectacol 1n aceas
tă sală V va prezenta studentul 
Ganroe Rada cu .pall^nnui* lui 
Strindberg. Anol, studenții-reai- 
zori vor cerceta cu toarte mul
tă atentie dramaturala orlaina- 
)ă, în special a unor autori in- 
că nefucați. Ei au deja in vede
re citeva nume ; Stelian Baboi, 
Alice Hulubei, Virginia Serbă- 
nescu. Dar aiudeațll mei vor 
avea acces șl la scena mare. 
Cătălina Buzoianu a și Început 
repetițiile la .Pescărușul' lui 
Cehov (cu Adina Popa, ion Las- 
căr, Violeta Popescu, Cornelia 
Gheorghiu, Sergiu Tudose, Emil 
Coșieru ș.a.).

Aș vrea să spun, in Încheiere, 
că ideea studioului tlnărului 
regizor este foarte bună, o ini
țiativă care rămine valoroasă 

chiar dacă, deocamdată, vom 
realiza puțin, chiar dacă vom 
face unele greșeli.

— In afară de obligațiile de 
profesor, ce v-ați propus pentru 
stagiunea aceasta ?

— intenționez să montez, la 
„Noflaad*, o nlesă a tul Ho?la 
Dei&anu — , Diahoo despre dra
goste". Aștent apoi Ca PHntis 
Neoqu să termine o piesă, care 
dacă imi va plăcea tot atit cit 
imi place proza lui, il voi da 
viată scenică. in sUrsit. mă voi 
reintoarce la profundul teatru 
al lui Blaga cu intenția dc a 
monto un al treilea spectacol 
cu o ninsă a sa t mă glndesc 
la .Duhul păml^ntubP"

La televiziune, anoi, intențio
nez să inaugurez un eleht d° 
mcdntloane de actorl-noetl ii 
am in vedere pe Emil Bolta, 
Stelan Clubotărașu, Otilla Ghiu
lea, Cristina Tacoi ș.a., care 
8ă-și recite singuri versurile. 
Nu-mi place cum se spun ver
surile astăzi șl m-am glndit că 
trebuie făcut ceva.

Consemnat
ȘT. O.

de
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versuri de ION CHIRIAC
JL-... . - < /............  f k 1

GENE LA OCHIUL VIEȚII

in România e poet aceia cace 
iși uită trupul ți se-nalțâ-n grai 
Cu zimbetu-ncrustat pe haine ca o floare 
Și cu destinul neamului in suflet

Și e poet in România doar acel ce e 
Ca dacii hotârit să moară liber
Cu singele-nflorit in el ța dispariția să-i fie 
Un vulcan tinăr luminind in moarte.

De-o viață caut să-mi privesc în ochi, de-o 
viață

Deasupra propriului meu trup doresc să-ajung 
Să-mi scutur pomul oaselor ca pe-un gutui ; 
Oh, pomul oaselor lingă tulpina căruia 
iarba mormintului va triumfa

De-o viață caut să mă intîlnesc cu mine 
Să mă întreb, ă aflu de ce cred 1 
Că-n numele tuturor romanilor truditori- 

muritori
Să merg in raiul cintecului sint investit

Autentic., reaf cărările poeziei îmi par 
inseși sufletele cinstite ale marților. 
Iluzoriu privit, aceeași cumplită sforțare 
De-a te smulge durerii firești ți muri fericit 
Cită vreme hulubii fac. încă
Dragoste-n aer ca-ntr-o dumbravă solară 1

Gindind intr-o cutremurată sinceritate 
Destinul poetului nu poate să fie!
Decit prefacerea-n grai a ecoului
Din respirația neamului său izvorit

lată dar numele lăsate de sufletul meu in 
' cerneală

Pe-aibastra petală a destinului 
lată polenul destinului încă nescuturat 
Mă acoperă protector

Oh, tainele acestor oameni care iți spun 
Orații de nuntă la-nmormîntare...
Cu lacrimi de singe doar "viatul olinge 
Gene la ochiul vieții sint streșinile caselor 
Poeți mult mai mari busulăc s-au făcut 
Pe oceste păminturi 
in slava lor merită să ne ducem Cu lacrimi 
La izvorul fiecărui riu românesc.

LUMINA GREA, ARGINTIE, 

POLENUL

Nu, nu se poate, ziua aceasta din viață
Pe care-o iubesc făr-s-o văd este ea însăși 

un ideal
Patria mea ca o rouă pe fruntea pămintului 
Raza soarelui tremurind ca o coadă de cal

Vezi tu .șirul de sălcii, umbre de stele 
in ierbi incilcite, albinele
Mierea cerului câutind-o și ele
Vezi minjii ?...
Totul e viață-nsetătă
Și parcă și umbra nechează
Străpunsă de iarbă sub dînșii

Pe cimp se culege secara
Se treeră para
Țîțnitâ din focul semințelor
Lumina rămine lipită de piele și după-asfințlt 
Lumina grea, argintie - polenul
Care, pentru a rodi veșnicie și-n noi,
Către noi, noi secole-n șir au venit
Și sinul tău crește și pinza cămașei
Pe virful sinului tău s-a rărit

Ah — spune lanul de griu
Vai — ovăzul suspină
Apa se face femeie-n piriu
Și nașterea ploilor nu se termină.
Da, ploaia ce va veni dinspre stea
Eu am văzut-o cind se năștea

Și, iubito, nu știu, tot ce e pină-n hăt 
Risipa de farmec, belșugul de moarta

i

Chiar murind a; dori s-o mai văd 
Simțindu-mă numai
Plecat din Moldova departe.

PASTEI
Lingă asfințit, intre culorile ce se destramă 
Răsare o fată pe- un drum rătăcit in paring 
Nouri pe cer se zăresc, proaspeți ca trandafirii 
Și pietre de-aramă
Pe pajiști de smalț ca un sunet răsar din adine

Pacea întreg muntelui pare duioasă,
Toarsă cu fluierul, adiere pătrunde.
Cintecul în privighetori meditează ...
Dacă tu n-al fi răsărit din aceste păminturi 
Cred că numai trupul tău mi-ai fi fost drag 
Numai el m-ar Fi înfiorat cum ades de pe 

vinturi
Toamna, ucisă, -cite o frunză de fag.

Un stol de rindunele trece.' Cirîpire lină
Sint păsări ce la noi se nasc, Chiar dacă pleacă 
Si cred că de la neamul nostru
Au învățat să-ți facă cuib din tină
Sub chip de strugure
Și să. convingă soarele să-l coacă.

APĂ CALDĂ PE ALBII DE AER
Poete, poete considerat muritor
Din cauza trupului numai pe care nu ai 
Cum să-l ascunzi vederilor tuturor
Și brațele întinse către plăcerile lumii să-i tai 
Poete, poete, cu aceasta măsură mereu judecat 
Oprețte-te-o clipă și-ți mingiie sufletul 
De propriul tău trup splnzurat

Apă caldă, pe albii de aer curgind, spală 
picioarele tale

Oh. negreșit, negreșit, negreșit. 
Undeva pe văile săpate în jale 
Sudorile morților s-au trezit 
Și așa cum ceața ce coace strugurii 
îți vine a crede că este aburul Mării Sarmatice 
Care iși caută matca ce l-a născut și-a murit 
Ața crede că sintem ți noi, neuitători pentru 

locul
In care cei ce ne nasc se tot duc 
Lăsindu-ne mai tare ca norocul

FERICE Șl PUR MĂ PRESIMT
Dqcii, sărmanii, sărăcii
Pentru lutul lor sfint, blind sub picioare 
Părâsitu-ți-au viața ce-i împodobea 
Lăcrimat, ca strugurii viei aracii

Femeile singure-n lume rămase 
Flacăra morții bărbaților le luminară 
Și coapsele lor ca niște sănii 
Pe liniștea-nghețată-n case 
Poftele altora-n plăceri le cărară.

Oh, sfintule sfint al păginilor 
Rugăciunilor secat li-i izvorul 
Șoapte străine colindă cu umbra 
Prin marmora sinilor.
Trei sute de mii de bărbați, trei sute de mii 
Cu jalea lor jalnică umplu Imperiul
Ca un ochi lăcrimat pe deasupra-n tării 
Albăstrește-arcuit
Peste umerii dacilor ceriul

Trei sute de mii de bărbați în coloană 
Sînt tiriți pe cărării, ofrandă și jaf 
Și săgetind veninoase prin rană 
Nuntesc roiuri sure de praf
Mult prea mult a fost blestemat acest tron 

de pâmint 
Pe care ni-i patria ca o regină 
fi ca la inima celui mai mare-mpărat 
Sufletul meu se-nchină

Vai, pe locul acest s-a mai scufundat un popor 
De nu-i mai rămase in viață nici graiul.
Ferice și pur mă presimt, simțind c-o să mor 
Pentru florile patriei mele
Și livezile sale ca raiul.

CUCUL PESTRIȚ IN
MĂRUL ALB

Oh, fără-ndoială, fâră-ncetare
Dealuri verzi ca la Țara de Sus nu mai sint 

i nicăieri,
Dealuri verzi cum numai rareori mai apare 
Gte o oază de aer in cer

Din piepturile lor adine marmorate
Sare izvorul, ca sinul. Copil, lingă el, eu mă 

simt un drumeț
Vintul mă mingiie cind toate pădurile ca 

pletele tale bogate
Se-nalbăstresc răsărind dintre cețl

Ape de came, peștii ca dorul adine săge- 
tindu-le

Dealuri ca un crug stelar, împodobit 
Cu toate luminile turnate in fructe, pahar.
Și, Silvia, dragostea ta ca un mit 
Și fetița noastră da chihlimbar

Stau pe cetatea Sucpvel surprins
De chipul ce-n veacuri și-l lasă destinul 
Și știi de cite ori am fost victorios și invins
Și oasele-n noi le-am avut ca pelinul

Smuls din vecie, pămintul e viu sub picioare 
Sufletu-n el răsturnat a șoptit
Flori mai albe sau mai galbene decit ceara 
Măreț rinduite ca-n veșmintele lui Ștefan cel

Mare
Pretutindeni in jurul meu s-a ivit

Plin de oameni e drumul către vecie
Cucul pestriț cintă in mărul alb
Țișnit in sala tronului ca-ntr-o livadă
Și pe nesimțite aud voevozi și domnițe
Și oșteni ca din somn incep să invie
Și-n nouri ascunse steaguri incep să se vadă

Oh, e de mirare, de visare, de tulburare 
De ne-nțeles pentru ce-au preferat
Să piară in colțul acesta de lume
Atiția părinți. Ca-ntr-un vad
Lunec imi pare-n destinele
Lor înflorite, supra-nflorite, spumoase
Către care curg in roiuri albinele
Și-n care și singele a miere miroase.

DEMOSTENE 
BOTEZ:

„FAPTE DIVERSE-

Ș! DACĂ
Tu care-mi ești cea mai sfintă și mă dispui 
Pină graiul in sufletul meu devine sfios 

rugăciune
Tu prin ochii căreia pină la ingeri mă sui ; 
Omul in lut prefăcindu-l și lutu-n minune,

Degetele albe ca niște petale pe care polenul 
sticlește

Apropie-le de chipul meu aburit, 
Fă să-mi rodească in nervi mingîierea
Pentru că, iată, pîndește
Neliniștea și nenorocul in suflet mi s-a 

cuibărit.

Și dacă luna din Pămint s-a născut
Și, prin naștere, moartă
Și dacă Pămintul din Soare mort se născu
Și a înviat mai tirziu 
lmpiedecă-mă barem tu să mă duc prea 

de tinăr
Către spațiul acela din soartă
Câruia-i lipsește doar miezul celui mai rece 

pustiu

Mie insumi redă-mă ca o liniște gravă
In care încolțesc speranțele învăluiește-mă tot 
Reteaza-mi trupul de suflet cu sabia dorului tău 
Și adu-mi doar sufletul rece și viu pus pe tavă 
Cum dus a fost capul Sfîntului Ion lui Irod

Vai de picioarele mele, umblă fără hodină
Ochii mei umblă, inima-n mine-i bolnavă și nu-s 
Făcut de aceeași mamă ca pasărea de sus din 

lumină
Să pot hodini lingă valul de aer albastru de sus.

Greer străin de durerile mele, scară de-argint 
cui ridici

Singur cintind, ca un fluier casa ta in pâmint 
Găuri spre cer va avea cind in ea vor pătrunde 

furnici
Și degete sure de vint.

EPITAF
Prin „vara de noembrie” cum Blaga 

suspinâ-ntr-un vers
Picioarele mele umblă fâră-ncetare.
Oh, Dealul Cocorănilor, dealul rănilor 
Celui mai tinăr din univers 
Și Valea Ipoteștilor strălucitoare

Dacă ar fi cineva in această toamnă să-mi 
ceară,

Pentru ca El să invie,
Pe-< muche de drum să mâ las omorit
N-aș clătina nici o clipă umbra caselor mele 

amară
Ca să-l știu din nou pe pămint izvorit

El suferi mai mult decit chinuri și nu se trădă, 
Cit un neam ia un loc zguduie tragica lui 

otrăvire
Salcimi reinfloriți luminează^ pustiul 
Și in candelabrul florilor stă 
Rece cîntec de nemurire.

Zic vouă : tînăru-acesta ce cintă
Ca limbile focului, ne-ngenuncheat nimănui 
Proverbul de flori al confraților
Și basmul copiilor lui

Suspinul adine al părinților,
Oftatul eroilor, lacrima-ntîi a miresei 
Vinul răsturnat și-nghețat
Pină-la țurțuri pe marginea mesei

Mort va fi, mort va fi, mort va fi
Rupt în zimții de aur ai stelelor
Mort va fi, mort va fi, viu va fl.

Cineva spunea cd aproape 
orice fapt cotidian este în felul 
său spectaculos. Dar numai vir
tual Rămlne ca el Bă fie a- 
dus In scenă pentru a I se 
desluși semnificațiile. Volumul 

lui Demostene Botei „Fapte di
verse', dovedește vocația unui 
mare poet pentru faptul dp 
viață cotidian.

O lume pestriță populează a- 
ceste pagini, o lume formată, 
pe lingă oameni de o mare no
blețe sufletească, de o sensibi
litate deosebită, oameni ce tră
iesc pentru un ideali ți din 
indivizi lași,, meschini, mer
cantili pentru care — așa cum 
se spune la un moment dat — 
wUfl mort care nu iasă nimic ar 
fl putut să nu moară. Este inu
til chiar după moarte. Sacrifi
ciul vieții lui nu aduce nici o 
bucurie șl. ceea ce este mai 
curios, nici o tristețe. Un mort 
fără avere este un mort neutru*. 
(Victima adevărului). Bazate în 
general pe fapte și întlmplărl 
reale, sau pe o anecdotică ce 
izvorăște tot din realitate, no
tațiile lui Demostene Botez sînt 
niște satire virulente. Concluzia 
lor este de cele mai multe ori 
una moralizatoare, exprimată
concis Intr-o frază cu valoare 
aforistici. Alteori, avem de a 
face cu niște adevărate pamfle- 
te, ceea ce probează, o dată 
Jn plus, intenția satirică a au- 
torului. „Natura trebuie ed fie 
logică ți sd nu facă glume t pa
sărea trebuie sd clnte nu sd 
vorbească, dupd rum toarte 
muiți clntăreți amatori care 
maitlIesM în saloane șl uneori 
pe scenă ar trebui să vorbeas
că. nu Bă clnte. Totuși, vorba 
papagalului are două m<ri me

rite : ea nu debitează nici
odată C ptoztle noua, au ln- 
tnul|cjio ostiei prostiile spusa 
în univers i ea reeditează ca 
un ocou prostiile spuse de stă- 
nln I 81 apoi ea nu e lungă, ci. 
de cele mai multe ori. mono
silabică'. (Boala papagalilor). 
Intr-un alt comentariu pornind 
de la relatarea ziarelor vremii 
a cunoscutei ^minuni- de io 
Maglavit, de la pretinsa convor
bire cu Dumnezeu purtată de 
un anume Petrache Lupu, scrii
torul ironizează pe limbuții po
litici de acum mai bine ae trei 
decenii și jumătate.

Scrisul lui Demostene Botez 
demonstrează o profundă cunoaș
tere a diferitelor psihologii, 
fapt care-i facilitează nu rare
ori introspecții Une și revela
toare.

Cel care a debutat șl a trăit 
în mijlocul efervescenței de 
idei, cuitivînd frumusețea șl 
eleganța expresiei, voluptatea a- 
devărului. în vechea gardă a 
redacției „Vieții romanești- re
alizează prin articolele asupra 
cărora ne-am opilt ceea ce am 
putea numi o publicistică su
perioară.

„Fapte diverse1* eBte o carte 
de eseuri social-politice, o car
te care aruncă puternice fasci
cule de lumină, disecînd adine 
lntr-o epocă acum apusă, o 
carte în care faptul obișnuit de 
viată conduce la idei dintre 
cele mai interesante și pline 
de înțelepciune. Turul de ori
zont asupra unei lumi dinlr-un 
anume timp ișt mentă pa de
plin titlul de „Comedia urna- 
nă“, așa cum figura el în pa
ginile ziarului „Adevărul", ziar 
ce OCUpă Un loc însemnat in 
istoria presei românești. Scrise 
într-un stil viu. savuros, cu- 
prinzînd asociații surprinzătoare, 
comentariile reunite in volum 
de către Demostene Botez sini 
străbătute de o puternică neli
niște metafizică și existențială 
proprie poetului. Sub textul 
dramatic și semnificațiile pro
funde conferă acestor comenta

rii incontestabile virtuți lite
rare. Poale tocmai aici stă se
cretul prospețimii și interesul 
pe care ele 11 silrnesc astăzi, 
după atîta timp de la apariție, 
în paginile unul ziar.

Dar cea mal autorizată carac
terizare a „Faptelor diverse" es
te însăși aceea făcută de autor In 
„Cuvînl înainte** : „Sint aici, 

reduse ia absurd, multe din sa- 
crosantele organizări sociale din 
acele timpuri Și aș ii vroit 
ca în critica. In genere, indi
rectă, cuprinsă In aceste pa
gini, sâ se descifreze £ine po
ziția de pe care am făcut-o șl 
dragostea de oameni pe caro 
am pus-o".

Emoționantă confesiune șf, în 
același timp, irezistibilă invi
tație la lectură.

CONSTANTIN COROIU
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VERITAS
schiță de TEODOR VASILE ANDRU

Vorbea greu, Întretăiat. în
tors spre mine intr-o poziție 
incomodă pe care se străduia 
mult să (l-o păstreze, Îmi pu
nea mereu aceeași și aceeași 
întrebare:

— Ce spui despre nuvela 
,VaduT1 Mi se pare reușită.

Mina Iui galbenă stă moale 
deasupra plăpumii. O privesc 
lung. O mină uscată, noduroa
să, ca o creangă de copac ju
puită de coajă și dată cu șer- 
lac. II aud iar vorbind Încet:

— Popularitatea unora Înce
pe ttrziu, Uneori abia după ce 
au murit. Au scris cărți bune 
și totuși în viață nu s-au bu
curat de succes. E o nedrep
tate, dar rar clnd se poate găsi 
un răspunzător. Crezi că mi 
se va întlmpla la fel!

Mina Iul, neclintită pînă a- 
tuncl, a făaut o mișcare. Un 
gest abia perceptibil. Degetele 
s-au. arcuit ușor, formind un 
semicerc. Apoi, degetul mare 
s-a apropiat de arătător mult, 
dar fără' să se Împreuneze 
complet, lăsînd un spațiu de 
aproximativ un centimetru. De
getul mijlociu s-a Încovoiat 
ceva mai tare dectt cel mare 
și. In line, ultimul cel mic, s-a 
colat pe suprafața pldpumii 
sprijinind mina. Prietenul meu 
se gindește, dus, la altceva, 
Indiferent la deplasarea spon
tană a mllnil sale. Am putut 
astfel să constat că degetele 
erau puse In funcțiune de un 
resort acționat reflex, foarte 
puternic, șl nu cunoșteau alte 
mișcări dectt cele descrise.

— N-am scris mult, continuă 
el. Puteam să scriu, dar am 
afectat cea mal mare parte-a 
timpului corecturilor, variante
lor. Am distrus tot ce ml se 
părea slab. Am rupt și ars 
sute de pagini. Alban, Intr-un 
articol, a lăsat să se Înțeleagă 
că slnt superficial. Dar tu știi 
cit de exigent am fost cu minei

Arunc o privire pe etajera 
de lingă patul său. Pe un raft, 
cele patru cărți scrise de el, 
apărute la mare interval de 
timp una fată de alta. Prima, 
subțirică, sd fi avut 150 de 
pagini, are copertile de cu
loare gălbuie: cartea de de
but. A trecut neobservată. Eu 
am citit-o, dar fn grabă — 
ne atunci nu eram buni prie
teni; eram șl foarte tfnăr. 
Nu refin nimic din ea, l-am 
uitat și titlul. A doua carte, 
ceva mat groasă. Criticii șt 
apoi autorul el susțin că e 
cea mal reușită. A sttrnit un 
timp discuții. De mal mult 
succes s-a bucurat a treia, in
titulată „Povestiri*. Are si o 
prefață. De alt'el e singura 
care are prefață. Ultima, cu 
coperțl cenușii, apărută acum 
doi ani. o cunosc cel mal bine. 
Am recltft-o, am făcut din ea 
conspecte.

— Stil ce mă alndesc eu? 
Întreabă prietenul. Ceva tot 
va rămine: nuvela „Vadul". 
E cea mai reallza'ă lucrare 
a mea. Tu ce snui despre nu
vela „Vadul*! Nu-i asa că 
va fi aitită cu plăcere! In 
nuvela „Vadul*, cred că ai 
remarcat, — de fant, ca scrii
tor, n-ar trebui să-mi explic 
opera, deoarece s-ar putea să 
pun de Ia mine Idei ce nu re'es 
din text, — dar, cred că ai 
observat, e vorba de două 
componente distincte. Una de 
suprafață, anecdotică, Intere
santă prin ea însăși, dar 
pentru mine pe planul 
doi. Alta, alegorică, la 
care țin mult. Iți amintești 
de componenta alegorică a 
nuvelei „Vadul"! Am prevă
zut acolo cd cititul va deveni 
un reflex necondiționat. Un 
om nu va citi un timp, va 
avea dereglări i funcționale. 
Cum ți se pare ideea! E to
tuși o lucrare inegală, are și 
scăderi. De exemplu, fac u
nele considerații în legătură 
cu Întrebuințarea pronumelor 
tu și dumneavoastră. E bine 
sd șterg acest pa?aj, nu-i așa!

Mina lui galbenă — pe 
care o admir — e fn aceeași

poziție Încordată. Poate că a 
înțepenit. Mă gindesc dacă 
nu cumva omul începe sd 
moară de la mîini. Ar fi po
sibil. Inima slăbește, nu mai 
e In stare sd trimită singele 
In părțile periferice ale or
ganismului. Mai Intil falan
gele degetelor rămin fără 
singe, apoi palma[ antebra
țul, brațul... Tot așa se-ntlmp- 
lă și cu picioarele. Rămine 
viu doar trunchiul. Viața se 
retrage treptat, treptat, se 
concentrează intr-o porțiune 
tot mal mică a trunchiului, 
spre piept. Cercul se strînge 
Încet, pină devine cit un măr, 
cit un grăunte, cit un punct 
șl apoi dispare...

— De ce taci I strigă el cu 
o forță de care nu l-aș fi 
crezut în stare. Spune-mi, va 
rămine ceva din ce-am scris 
eu! Da, ori nu! Vreau să 
aud un cuvint de la tine. Nu 
vezi că mor! Hal, nu te temei 
Știu Că ești prudent. Ții mult 
la adevăr și crezi că numai 
cei ce vorbesc pot să mintă!

Apoi, coborind tonul:
— Nu te supăra că am 

strigat. Recunosc, e greu sd 
te pronunți. E un domeniu 
foarte relativ, doa' timpul de
cide. Poate de aceea te incă- 
păținezl și taci. Sau, pur șl 
simplu, nu știi ce sd spui. 
Ești cititor Înainte de toate. 
Iți cer un punct de vedere 
și nu ai avut vreme să-l for
mulezi. Ești ocupat cu cititul. 
Se scrie mult, nu-i așa? To
tuși, parcă ascunzi un ver
dict. In sfîrșit, sd nu crezi 
cd le-am băgat in această dis
cuție ca să te pun In încur
cătură cu o Întrebare fără răs
puns. In fond noi nici nu am 
vorbit despre viabilitatea ope
rei mele. Am discutat despre 
orice, absolut orice. Despre 
pești, de exemplu. Sau despre 
gladlole. Și adevărul rămine 
neschimbat. Iată de ce și des
pre gladlole: pentru că, la ur
ma urmelor, nu ne interesează 
in mod special gladiolele.

Mina sa e țeapănă, cred 
că nu m-am înșelat. Dacă aș 
atinge-o, aș găsi-o rece ca un 
sloi. Nu doar mina, dar și fața 
ii e albă.
Clipește din ochi, și pare ceva 
nefiresc că acest mort clipeș
te. Se va sflrși. Nu mal scoate 
nici un sunet. Nu-mi va mal 
adresa întrebarea lui. Dar 
uite! Buzele I se mișcă Încet, 
din nou. pregătind o propozl- 
țiune interogativă. Cu adevă
rat acest om respiră doar pen
tru a pune întrebări. îmi apro
pii urechea de buzele lui ca 
sd-i prind ultimele vorbe fira
ve:

— Spune-mi, tu cel care 
n-ai spus minciuni in viața ta—

S-a oprit brusc. Am mtngliat 
mina lui galbenă, sftrșilă. A
tunci mina i s-a încordat, a 
inhățat-o pe a mea și a strîns- 
o cu forță uimitoare, răsucin- 
du-mi degetele, făcîndu-le să • 
trosnească. M-a prins ca in
tr-un clește de fier. Am Im
presia că mă trage un mort, 
cd vrea sd mă fa cu el. Mă 
smuncesc îndărăt, Îmi scutur 
mina ca să mi-o eliberez, 
dar în zadar. Mă doare, dege
tele mi se rup, ca și cum ar 
trece peste ele roata unui car 
încărcat. Mă zbat, mi-au dat 
lacrimile. Strig după ajutor. 
In sfîrșit, degetele slăbesc, se 
desfac. îmi eliberez mina, mi-o 
învelesc, mi-e distrusă. Spai
ma nu mi-a trecut, inimi mi 
se zbate puternic, pe frunte 
am boabe de sudoare. Ce-a 
fost strîngerea asta? A lost 
voită, sau a fost o manifes
tare inconștientă a instinctu
lui vieții! A fost un rămas 
bun prietenesc! O pedeapsă! 
Cum o voi alia! Mă uit la 
gura lui. E imobilă, nu expri
mă nimic. Pe buze văd doar 
o literă, rămasă dintr-o în
trebare incompletă.

Imagini ieșene (foto M. D.)
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Tradiția ca obiect poetic sou ca școală literară este 
semnul cel mai distinctiv al personalității artistice a Iui G. 
Lesnea. Ca școală literară, autorul volumului .Ulcioare de 
piatră*, cu care debutează Editura Junimea, face parte din 
generația mai nouă a Vieții românești. Acest fapt explică 
de la sine o serie de controverse care s-or putea naște in 
legătură cu opera poetului. Este vorba, mai intii, de izvoa
rele tematice care nu sint totdeauna de natură livrescă. 
Tripticul poetic, de pildă, decor — istorie — legendă con
stituie elemente componistice fundamentale. Și dacă le re
găsim și la alți scriitori, aceasta dovedește, printre altele, 
o preocupare comună proprie multor creatori școliți in ceta
tea artistică a lașului de altădată. De aceea, nu ni se 
mai pare temerar că in deceniul al patrulea autorul debuta 
în spiritul acelorași formule tematice cu care se afirmaseră 
deja confrați mai virstnici ți că realiza plachete intr-o ma
nieră oarecum clasicizantă. Căci, după patru decenii, G. 
Lesnea, s-a impus cu relief printr-un grupaj masiv de 
poeme ca acelea din Ulcioare de piatră, majoriiatea crea
te în perioada interbelică și a căror originalitate este ca
tegorică.

Sînt poezii în care aproape fiecare strofă este indi
vidualizată prin cite o imagine, iscată de varierea tro- 
plcă a acelorași elemente de limbaj, ca și cum autorul 
ar intenționa divertismente pe o singură temă, de atmos
feră peisagistică, sau de evocare. Stîna, eleșteul, rar 
izvorul, luna, salcia, apoi clopotul, cîini, calici, muieri, 
copii și, în contrast, cerul albastru străbătut de păsări 
sau de nouri argintii, crează un peisaj dezolant și de 
factură ireală. Tradiția este implicată în cele mai intime 
elemente ale pieselor. Viața omului — floarea cimpului, 
aceasta ar fi nota generală a operei sale. Iar ideea de 
efemer, cu toată alura ei elegiacă, nu vine de la Esenin. 
Autorul a descoperit-o sau a moștenit-o direct din marea 
creație corală. Căci numai acolo omul se lamentează fără 
rafinamente în vorbă, la gîndul cutremurător al stingerii 
din viiață. Compozițiile n-au simplliate clasică, așa cum 
se întîmplă la poetul rus, ci sint stufoase, cu întoarceri 
și reveniri, ca în bocete care, de asemenea, cumulează re
memorări și dezechilibrează tiparele obișnuite. Este o nou
tate tematică pe care o propune G. Lesnea, concepută 
însă ca un arbore al vieții și al anotimpurilor. Așa se face 
că regăsim o permanentă substituire între ipostazele omu
lui bîntuit de virste și cele ale anului cu anotimpuri schim
bătoare, idee de mare întindere orală. Acest lucru poate 
fi urmărit mai bine în plachetele din 1938 și din 1939. 
Ambele volume sînt pînă la un punct alegorice, autorul 
fixîndu-se în peisaje, unde se recunoaște pe sine, reedi- 
tînd maniere romantice. Dimineața, de pildă, reprodusă și 
în Ulcioare de piatră, cu entuziasmul ei coșbucian, este 
de fapt o ipostază a poetului însuși. In acest caz, croma
tismul din versurile lui G. Lesnea cunoaște o gamă fan
tastică, ior perindarea plăsmuirilor pe cîmpie duce la 
efecte poetice uneori rarisime. Autorul are viziune filmică, 
însă mișcarea se produce într-o singură direcție. Cocorul 
stingher, nourul, carul, apar nu fără intenție parabolică, 
aluzivă la trecerea înceată a anilor, totul petreeîndu-se în 
cea mai perfectă tăcere, ca în viziunile selenice înghețate 
de nvster și de taine. Octombrie este monoton și moho- 
rît, împotriva legilor naturii și convenția devine perfect 
acceptabilă dacă ne gîndim că autorul ordonează peisa
jele după intențiile sale subiective.

Dar, deși aceste pastele de sfîrșit de toamnă și ciclu 
de viață sint elegiace, ființa poetului se vrea constantă 
în lumină. Gindul lui nu a trecut dincolo de .bucuros de 
întristare-, dovedind de fapt un vitalism extrem de vigu
ros. Este și acesta un semn al m1aritîsmnlui în poezia lui 
G. Lesnea. ,De ce stai așa-ntristată ?/ Ce-mi tot spui 
bîrsană oaie ?/ C-am să mor ucis odată,/ Știu eu, mioriță 
laie*. (Pe lingă balade).

Irvoarele livrești ne dau prilejul să vorbim la Lesnea 
de diferite filiații. Dar acest lucru, așa cum arătam, trebuie 
făcut cu deosebită prudență. Unele poezii despre Ștefan 
cel Mare par să ne amintească tematic de M. Sadoveanu, 
dar . tema este deseori nesemnificativă prin neutralitatea ei. 
Căci o poemă amplă ca Domnița Maria sau Poem din 
Moldova, fac din G. Lesnea un evocator ale cărui merite 
trebuie neapărat recunoscute, pentru că se disting prin- 
U-un grai cronicăresc transfigurat solemn în metafore, ca 
și la marele prozator, dar un pasaj ca „Pe cărărui lumina 
dă drumu la ogari,/ Să prindă depărtarea și cimpurile 
supte,/ Gîndindu-se la Ștefan, boierii din stejari,/ Bat mîni- 
oși pămîntul cu cișmele lor rupte* (Poem din Moldova), 
este un semn de recunoaștere care aparține numai auto
rului Ulcioarelor de piatră, G. Lesnea are apoi predilecție

(Continuare !n pag- a 8-a)
Magda Ursache

MAI DREAPTA
CINSTIRE

„Spre o mai dreaptă cinstire 
a lumii lui Anton Pann", Lu
ceafărul dedică in întregime nu
mărul din 20 sept. 1969 ma
relui ctitor de înțeleaptă limbă 
românească, In scopul mărturisit, 
de a arunca un con de lumină 
asupra acestui artist, adeseori 
nedrepățit de critică, .văzut, 
îndeobște, ca un semi-populari- 
xator $1 ca un lemi-original" 
(Edgar Papu). Cu acest prilej 
se cuvine să subliniem Încă o 
dată rolul de ghid priceput al 
revistei In istoria noastră lite
rară, preocuparea sa merituoasă 
de a repune In circulație o
pere uitate, prin studii dense, 
infăptuindu-se la înălțimea ce
lor mai sporite exigente.

Deși unicord tematic, numă
rul sporește interesul lectorului 
de la o pagină la alta, dato
rită exegezelor prețioase prin 
caracterizări expresive, idei te
merare. asociații inedite, ca și 
sugestii ce se cer dezvoltate, 
depășindu-se net comentariul ri
gid si didactic. Cităm astfel 
contribuțiile de -ținută semnate 
de Edgar Papu, Paul Cornea, 
Geo Serbau Leonid Dimov, 
toate sondind în profunzime o- 
nginalitatea lui Anton Pana. 
Alături de studii academice re
ținem. de asemenea, pledoarii
le poetice pentru readucerea în 
actualitate a . ^x^si'erum de 
comori", ale lui Miron Radu 
Parase hiveacu. Romulus Vulpes- 
cu. Marin Sorescu. Tudor Geor
ge. ca și .Temenea la Anton 
Pann* de Nichita Stăneecu, din 
care cităm : .Anton Pann anti
cipează prozodic poezia moder
nă. El se sustrage conștient 
sau nu formelor $i formulelor 
mecanice de poezie". O notă 
discordantă fac Insă versurile 
de un umor îndoielnic : .Dum
neata te ții călare/ peste sub
stantivul mare" sau ,,Ca să am 
parte de glorii/ eu îți pup șira 
spinării". Oare cum ar fi reac
ționat Nastratinul nostru autoh
ton la un asemenea omagiu ? 
Probabil cam așa : .Vorba pe 
unde-a ieșit/ mai bine să fi tu
șit" (vezi Despre cusururi sau 
urici uni) sau .Mai bine ceva 
decît nimic" (vezi cap. Despre 
lucrare).

ECLIPSA
Găzduind in modestul spațiu 

acordat producțiilor lirice, se
lectate de obicei cu maximă e
xigență, poezia intitulată Imn, 
spiritul critic al revistei Con
temporanul (nr. 37), se pare că 
a intrat într-o regretabilă eclip
să. Ne aflăm, evident, In fața 
unor versuri de circumstanță, 
de amatoristică neîmplinită, au
torul, A. Ebion, nereușind să 
ne convingă de loc pe planul 
artei de sentimentele sale u
maniste. Căci de la o strofă ca 
.Rodul din lanuri/ din vie și 
stup/ îmbracă-n podoabe/ al pa
triei trup" și pînă la clișeele 
unei anume literaturi proletcul
tiste care a generat memorabi
lele versuri : .Hai bădiță, com
presor/ steaua ta veghează" nu 
e decît un pas. De neînțeles 
rămine cum se împacă negarea 
pseudo-valorilor, făcută constant, 
în cadrul cronicii literare, cu 
acest sentiment de generozitate 
care a prilejuit apariția unei 
bucăți mai puțin deoît medio
cră. Mai ales că ea este meni
tă, desiqur, să reprezinte poe
zia marilor prefaceri, a marilor 
Înfăptuiri ale contemporenității, 
specie care, știut este, suportă 
cel mai puțin improvizația și 
locurile comune, ce-i drept, e
xistente din belșug : „In inima 
orașului,/ inima tării/ turnul să
rută/ pulpana zării". Surprind 
oare asemenea versuri ritmul 
legendarelor construcții ? „Pe 
trepte și scări/ de turle și sche
le/ urcă constructori/ aproape 
de stele". Ne îndoim.

Încercări de drama

turgie LA HOGAȘ
între manuscrisele Iui Hogaș 

— aflate acum în fondul docu
mentar al muzeului memorial 
din Piatra Neamț — se află și

textul a două .scenete alego
rice", lucrări care nu au văzut 
lumina tiparului în timpul vie
ții scriitorului și nici după a
ceea. Editorii postumi ai ope
rei hogașiene menționează exis
tența acestor scenete fără a da 
însă nici un fel de detalii sau, 
alții, nu le menționează de loc.

Ziarul ieșean .Evenimentul" 
In numărul său din 20.XI1.1909 
însera, la adresa scenetelor lui 
Hogaș, aprecieri elogioase : .Fe
eria alegorică a d-lui Calistrat 
Hogaș „Ursita României" a fer
mecat ca limbă, conținut și ex
presie. D-l Hogaș dovedește că 
e un maestru colorist neîntre
cut în istorisiri vînătorești (sic), 
povestiri fantastice și călătorii 
prin munții noștri" ...

Despre ce scenete este vorba : 
ambele scrieri (manuscris 157 
.pagini răzlețe") poartă drept 
titluri : .Scenete alegorice" și 
„Feereie alegorică" și, este 
cert, sînt scrise pentru progra
mul artistic al elevilor cărora 
Hogaș le era profesor. Prima 
.scenetă alegorică" deși s-a ju
cat la sfîrșitul lui decembrie 
1909 viza un eveniment • ce se 
produsese în luna ianuarie a 
aceluiași an, sărbătorirea semi
centenarului Unirii Munteniei 
cu Moldova. Evenimentul, da 
răsunet national produsese și a
supra lui Hogaș o impresie pu
ternică concretizată de acesta 
în .Ursita României". Persoa
nele se numesc Moldova, Mun
tenia, România, iar tonul de
clamatoriu al lucrării aminteș
te de „Cîntarea României" a lui 
Alecu Russo : .Oh I ... cit aș 
voi să alung departe din amin
tirea mea visul fioros al trecu
tului și să smulg de pe sufletul 
meu povara grea a durerilor 
ce mă apasă". In aceeiașl mo
dalitate este tratată întreaga 
scenă I In cate Moldova își de- 
plinge soarta vitregă de pînă la 
1859. Muntenia .soră mai ma
re" îi Întinde o mînă frățeas
că peste Milcov, încrezătoare 
în viitor. Bogățiile și frumuseți
le sale : „și eu am, ca și tine, 
munți Inalțl, ape limpezi, dea
luri verzi, cîmpii înflorite și la
nuri mănoase ; șl eu am pri
măvara cu privighetori j și soa
rele meu e tot așa de dulce 
ca și al tău i și nopțile mele 
senine sînt tot așa de frumoase 
ca și ale tale < și eu am cer 
albastru și limpede i șl eu mă 
îmbrac ca și tine șî-mi anin 
în cosițele mele negre ca pana 
corbului, flori albastre și ro
șii", se adaugă la vitejia fiilor 
între care Al. I. Cuza este .vi
teazul meu Intre viteji". Fina
lul scenetei aduce în scenă 
personajul aleqoric România ca
re rostește ultimele cuvinte : 
.Soarele dreptății va răsări și 
cele dinții raze ale lui vor 
străluci pe o Românie . . . 
puternică. Una și pentru veșni
cie nedespărțită".

Cea de a doua scenetă, „Fe
eria alegorică", de mai mare 
întindere ca precedenta aduce 
în scenă personaje din lumea 
basmului popular ' zina zîne- 
lor, zîna munților, Crivățul, 
Ursitoarea.

In final anare România, șl 
sceneta cîstigă un plus de vi
talitate scopul pronus de scrii
tor, acela de a ilustra drama
tic evoluția în timn a țărH, re- 
alizîndu-se pe deplin.

Acțiunea scenetei se petrece 
undeva în munți. Ceahlăul si o 
ch’îîe de sihastru formează ca
drul nahiraț de d««**surare a în- 
tîmplărilor. Se perindă prin fața 
spectatorilor zîna vînturilor și 
Geniul munților. Cine l-a văzut 
pe acest din urmă .și-a pierdut 
ființa, s-a prefăcut in stîncă 
nesimțitoare, ori în arbore, ori 
In floare, ori în vînt ce mur
mură, ori în pîrîru ce merge și 
murmură veșnic".

Zîna vînturilor, o autentică 
țărancă de la munte, istorisește 
suratelor despre aventurile e
rotice ale lui Făt-frumos care 
după ce a furat-o pe Ileana- 
Cosînzeana a îndrăqit-o pe Pru- 
tiana, fiica lui Statu-palmă-bar- 
bă-cot, intrînd astfel în conflict 
cu Strîmbă-lemne și Sfarmă- 
piatră și ei îndrăgostiți de fru
moasa Prutiana.

Finalul, o horă a zînelor, a
duce în scenă România, căreia 
Ursitoarea din Rarău îi prezi
ce viitorul : ,, . . . fericită vei
fi Românie, lungi și ne- 
sfîrșite sînt căile norocului 
tău ...".

Scrieri ocazionale, scenetele 
lui Calistrat Hogaș atestă ușu
rință în dialog, în ciuda unor 
fraze retorice și a tonului de
seori declamatoriu. Ele relevă 
preocuparea scriitorului de a 
crea pentru școlarii săi lucrări 
accesibile, capabile să le tre
zească nobile sentimente patrio
tice.

VAL. CIUCA

CITITORI!
Consultați în fiecare libră

rie proiectele de plan edito
rial pe 1970.

Folosiți sistemele de difuza
re a cărții:

— cartea prin poștă »
— cartea în rate, prin libră

ria nr. 20, str. Lăpușneanu
nr. 17.

— cartea prin abonament, 
prin librăriile : Centrală, din 
Piața Unirii, șl Supermagazin 
— Copou.



CRONICA LITERELOR

O SINTEZĂ

DEBUT
(Urmare din pag. 7-a) 

pentru compoziții mixte, adică peisajele au in același timp 
funcție evocatoare, așa cum in alte locuri decorul rever
berează propria-i făptură. Căci poemul Sihla, puțin gre
oi ți alecsandrinian din nefericire, este o tălmăcire a le
gendelor prin semnele naturii, imaginile avind mereu sen
suri deschise ți pentru faptul epic ți pentru cel peisa
gistic. Desigur că procedeul nu e deloc nou, dar este 
interesant cum se refac și se desfac elementele cărora 
Lesnea le dă diverse semne poetice : .Nu munți, ci vreme 
sură urcăm ți scoborîm' sau .Și-un vrăjitor menește cu 
laba de strigoi/ Să tulbure fintina străbunilor din noi*.

Există apoi in scrisul lui G. Lesnea un anume stil 
baroc în broderia de metafore, caracteristică de fapt ima- 
gițtilor dintre cele două războaie mondiale ți explicabil 
prin structura lor oarecum ruralistâ. Mri soră colina, din 
ciclul Argint, este o artă poetică, dar in acelați timp este 
ți o mare cumulare de metafore dezvoltate. Uneori univer
sul iși schimbă temporar legile după efuziunile poetului : 
.Cînd merg, după mine se țin toate stelele'/ ; .Și dimi
neața care sare/ Din spic în spic venind la noi*.

Lui G. Lesnea, autor format în atmosferă ieșeană, deci 
de oraț de provincie, de cartiere cu armonici, de duminici 
triste, nu puteau să-l scape nici asemenea aspecte. Ele 
apar mal pregnant in acele biografii triste, din ciclul Ploaia 
tuturor. Și acea galerie de destine blestemate este expli
cabilă nu numai prin influențe din lecturi, dor chior prin 
biografia poetului, care l-a făcut să vadă aici mai mult 
decît o simplă modă artistică. Remarcabile sînt poemele 
Moartea tăietorului de lemne ți Moartea copilului sărman, 
probabil dintre cele mai bune ca gen din lirica noastră. 
Primul este o veritabilă scenetă a unul ritual de înmor- 
mintare, iar dramatismul rezultă din relatarea unor amă
nunte de un prozaism voit, aproape monstruos. Nu inte
resează ritmica argheziană, ci acele elemente de mare 
subtilitate scenografică : uneltele care nu pot trece dincolo 
după stăpînul lor, cearta groparilor etc. Al dcilea este 
acelați tip de biografie tristă care amenințe să se repete, 
salvată însă prin introducerea unei scene surprinzătoare. 
Aici dramatismul dezolant se învecinează ți cu ironia bine 
plasată : .Doamne, ce-o să se facă/ Pe lumea cealaltă 
fetița asta singură și săracă ?/ Ea nu-i deprinsă cu atîta 
frumusețe ți lumină./ O să se simtă-n cer ca într-o casă 
străină,/ O să tacă lihnită de foame,/ Temîndu-se să 
atingă copacii de aur cu poame/ Cu straiele largi pono
site, cu țcrabele mari din picioare,/ N-o să poată sta pe 
divan lingă soare*.

Volumul Ulcioare de piatră cuprinde ți alte poeme re
prezentative ți antologice, unele cu tematică legendară ca 
■Juruitoarea, altele confesionale, de pildă. Chipul din fîn- 
tînă. Autorul a fost inspirat cînd a selectat cu severitate 
din multele plachete anterioare un mănunchi consistent, 
despărțindu-se de acele poezii unde semnele de origina
litate sînt îndoielnice sau cumulează amănunte nesemnifi
cative prin cotidianul lor. Se înțelege că cititorul le pri
mește cu sentimentul că străbate o pagină autentică de 
istorie literară, dispus să redescopere pasaje atracttive, 
evocări emoționante, așa cum ne-a învățat buna noastră 
tradiție artistică.

CORESPONDENTĂ 
LITERARĂ

Gabriel Stănescu : Sensibilitatea 
dv lirică ae mariiiesîă din nou 
cu intermitente. E timpul sd vă 
orientali spie a poezie de mal 
mare adîncime, eviiind bunail- 
tâfUe (^porfile tale de somnj 
ninse de vise“) ori imaginile 
comune. Am reținut Nedumeriră.

Țofei Octavian — Rădăuți i 
V4 găsiți In umbra copleșitoa
re a unor modele ușor de nu
mit, pe care le pastlșafi naiv. 
Ca in aceasld manufactura lad- 
Jd i „Numai frasinul Îndoaie/ 
Ramul rupt ploulnd cu /ol". in 
primul rină, depuneți eforturi 
pentru a vd moderniza lexicul 
și med alea, pentru a deprindă 
o scriere ortografică (lovindul, 
fosta, iată iorme ce vor fifl re
voluționeze normele adoptate de 
gramatică).

P. Panici — Vatra Dornel : 
Cit au evoluat relațiile dintre 
sexe in ultimul deceniu se În
trevede ușor In Elogiu. Încer
cați «d o citiți insă ființei că
reia o adresați șl. In mod si
gur. nu veți ajunge la rezulta
tul scontat. In rest — un con
dei greoi, naivități și nesigu-
ranfe.

loan C. Ciob a nu — lași i Io- 
Biță I. Nicolae — București i 
I. Beslia — Ia«l • Versurile dv. 
nu ne-au reținut atenția.

Florin G- Tăna»e : ..Opinatoril" 
l+ei ce-și dau opinia asupra 
versurilor), cum amabil ne ex
plicați dv. ctrvlRtul. au eon- 
statat rd de la dv. plnd la Ni- 
ehita Stănescu ori 1. Alexandru. 
.e~a cale atit de hinffO" .. Ace
lași „opina tort" ilnf de părere 
rd Incapacitatea dv. de s ex
plora pină ia eapdf o idee, ca 
și aplecat ea constantă spre lo
cul romuri f^stJnclle vieții', 
„vatra copilăriei', „podul veni
rii" alnt doar clteva platitudini) 
vd vor ajuta sd-1 ajungeți, ca 
«d vd cit dm din nou „clnd va 
înfrunzi IxvoruF*. Atunci, șl nici 
atunci.

Vlrgfl Andreescu — Brăila : 
In ciuda mijloacelor artistice 
nesigur utilizate, o poezie ca 
Fără demonstrează că aveți ci
te ceva de spus. Reveniți după 
o vreme.

L M. Vatafu i Uneori con
fundați poezia cu cuvintele În
crucișate, alteori faceți asocia
ții forțate, cuprins, desigur, de 
o criză de modernism (.dra
peria maternizeaxă genele", de 
ex.). Ici colo, clteva imagini 
reușite, prea puține din păca
te.

loan Al. Durac : Hotărlrea
dv. de a nu ne mal asalta cu 
versuri e salutară. Iată, In flfîr- 
ș/t, o realizare.

IOANA COSMIN

O MONOGRAFIE

BOCCACCIO
Despre un scriitor clasic 

sau despre unul actual se 
pot scrie zeci de monografii. 
Esența c ca noutatea ana
lizei să predomine, să ducă 
Ia o imagine pe care con
temporanii să o recunoască 
și să o accepte ca adevă
rată. Monografia e o o- 
peră concretă cu viața el 
interioară. E un spectacol 
al creației cu personaje, 
fapte estetice, cu momente 
spirituale superioare, o sin
teză a unei gîndiri construc
tive.

Michaela Șchiopu a ela
borat o monografie Bocca
ccio intr-un spirit exclusiv 
didactic. E o lucTare de 
informare șl altceva nimic. 
După o introducere de un 
entuziasm destul de facil, 
autoarea analizează patru 
teme (Perioada napolitană. 
Perioada florentini, Deca
meronul, Erudiție ți uma
nism), atit viata cit și o- 
pera scriitorului. Delimi
tările, schema propriu-zisă 
e precisă, dar ceea ce tre
buia să spun de la Înce
put e că Michaela Șchiopu 
tratează totul cu seninătate. 
Explicația ? După ce în In
troducere (pag. 5—7) își fi
xează principiile (-. ..Bo
ccaccio apare ca un spirit 
prin excelență modern..'), 
intențiile, autoarea trece 
la o analiză microscopică, 
cenușie, neconcludentă a fi
ecărei opere. Paralel cu a- 
ceasta ea introduce în text’ 
ori e nevoie ori nu, frag
mente biografice, citate din 
diferiți critici. Textul e 
de-a dreptul inaccesibil, 
datorită platitudinii, locu
rilor comune și a unui stil 
excesiv de didactic, fără 
pulsație. Inaintînd astfel în 
operă, „modernul* Bocca
ccio e de negăsit. Michaela 
Șchiopu excelează în des
crierea vieții, scrierilor, și 
e uimitor cu cită răbdare 
despică firul. E o pulveri
zare a operei și nu o in
terpretare. Ce sens au oare 
asemenea analize ? O afir
mație gratuită : „Boccaccio 
gîndește cadrul, dar nu cu 
inspirație artistică, ci cu 
rigoarea omului de litere' 

(îlî). Scriitorul nu e artist, 
dar e... om de literei O 
reflecție mai potrivită nici 
nu se putea găsi... Există 
in lucrare idei care se re
petă. iar în unele cazuri 
autoarea se contrazice. La 
pagina 1'3, după meticu
loase șl inutile explicații 
despre formația scriitoru
lui in perioada napolitană 
(..unde Învață să cunoască 
un mod deosebit de viață, 
luminat de cultul pentru 
frumos și inteligență"), a- 
celeași idei apar, ușor re
formulate, și la pagina 46: 
„Aici descoperă Boccaccio 
lumea ți poezia, dragos
tea și cultura*. Există a- 
poi pagini de o prețiozi
tate nemalintîinită care 
produc ilaritate. Dau tex
tul integral : „Prin urmare1 
Boccaccio în viziunea lui 
declară cinstilțl?) a nu pu
tea urma tn mod ipocrit 
poteca severă a vieții (lț 
acea cale grea și ingustă 
ce duce către o ușă mică, 
(II) închisă și după care, 
îl asigură călăuza sa, va 
Sntîlni adevărurile eterne.
(I) . E atras de poarta plă
cerilor : de dragoste, glo
rie și bogăție de unde se 
aude o muzică frumoasă
(II) . Motivarea sa e inge
nuă, dar hotărîtă: vrea să 
vadă și să știe tot, și mai 
întîi va încerca lucrurile 
ușoare, pentru a merge pe 
urmă la cele mai grele* 
(I!) (pag. 59). Orice comen
tariu ar fi de prisos.

Decameronul e asaltat 
cu aceleași mijloace. Ni
mic nu se schimbă în. 
tehnică. în definirea ope
rei, Analiza e excesivă, ba
nalitățile sînt prezente pes
te tot. Fiecare povestire 
e întoarsă pe toate fețele, 
i se face un inventar com
plet, evident, nesemnifica
tiv. Michaela Șchiopu se 
contrazice nu o dată în 
text. La pag. 130 ea scrie: 
„Eroii poveștilor de dra
goste din Decameronul au 
reacții din cele mal deose
bite" (s.n.) Boccaccio nu a 
căutat să absolutizeze o 
singură atitudine în fata 
dragostei, și, cunoscînd cît 
de diferit e sufletul uman 

și cît de deosebit se ma
nifestă în una și aceeași 
situație, aduce în scenă 
fei de fel de personaje*. 
La pag. 135: „Personajele 
Decameronului sint in ge
neral personaje ale unei 
singure reacții, aur un com
portament strict precizat 
într-un anumit sens* (s.n.) 
Nu mai extrag și alte tex
te. Nici în final (încheie
re, pag. 197—199). nu e- 
xistă o imagine de sinteză. 
Sînt expuse ideile lui E.G. 
Parodi (v. Lingua e lette- 
ratura, Venezia 1957, vol.I) 
pe care Michaela Șchiopu 
le amplifică într-un stil 
convențional, plat Mono
grafia nu e o construcție 
originală. Referințele din 
critica italiană sînt extrem 
de multe. Nu s-a făcut nici 
o apropiere de literatura 
română (M. Sadoveanu, Pa- 
nalt Istrati, V. Voiculescu, 
ca povestitori). La fel nu 
se dă nici o referință din 
critica românească literară 
veche 6au modernă. (N. 
Iorga, Al. Bălăci, AL Mai
eu ș.a.). Michaela Șchiopu 
a pornit inițial să ne ofere 
un Boccaccio modern, in
tenție părăsită pe drum, 
uitată definitiv în final. Lu
crarea e de consultat ca 
referință bibliografică, dar 
iără să fie fundamentală 
și nici nu reprezintă o con
tribuție autentică. Și cîte 
nu se puteau spune des
pre Decameron, despre o- 
mul Boccaccio, pe care N. 
Iorga îl definea atît de 
plastic: „Prin acest copil 
italian al Parisului, rîzgîiat, 
pentru dezmățatul lui ta
lent. în Neapolea Angevî- 
nilor, răsună, Ia această 
frumoasă 'mare a Răsăritu
lui, un hohot de rîs întîr- 
ziat al evului mediu fran
cez, trivial și agresiv* 
(N. Iorga, Istoria literatu
rilor romanice în dezvol
tarea si legăturile lor. edi
ție îngrijită, note și pre
față de Alexandru Duțu. 
Vol. I, Evul Mediu, Bucu
rești, 1968, Editura pentru 
Literatură Universală, pag. 
343).

s. z.

D
 Popovici rămîne un istoric și Ideolog literar aproape 

necunoscut. Editarea completă a operei ar verifica 
ideea că ideologia literară românească, atit de săracă

* în sinteze, are un deschizător de drumuri, de o intui
ție remarcabilă. Cine ar scrie o istorie a ideilor literare, o lu
crare de doctrină literară nu poate ocoli in nici un sens con
tribuția lui D. Popovici. El este un istoric literar de for
mație universitară, cu o solidă cultură umanistă, cu o pri
vire neobosită cînd opera lăsa să i se vadă ideile. For
mat la școala lui D. Caracostea, autorul Romantismului ro
mânesc a tins spre o istorie literară totală, aplicind in 
analiza propriu-zlsă, principiu] istoric, estetic și cultural, 
in acest sens el continuă pe G. Ibrăi/eanu. Istoricul literar 
este un analist, un spirit care are plăcerea explicației, a 
comparației, a inliuențetor. Ușurința cu care circulă în alte 
literaturi i-a permis, nu o dată, să stabilească teme identice, 
lilia/ii, să-și formeze un sentiment fundamental al valorilor 
naționale In raport cu cele universale. Comparatismul lui 
D. Popovici trebuie studiat aparte, repus in circulație, defi
nit în nota sa specifică.

Poezia Iui Mihai Eminescu (1948), e un curs universitar, 
de o finută didactică net superioară altora și care resti
tuie, într-un stil exact, un Eminescu la alte dimensiuni, o 
imagine care e scoasă dintr-o lectură cu un sistem propriu 
de analiză. Studiul a lost posibil numai după o lucrare de 
delimitare a ideilor critice (Eminescu în critica și istoria 
literară), obiectivă, dar cu multe și uneori nemeritate voci
ferări împotriva lui E. Lovinescu și G. Călinescu. Este un 
text polemic, scris sub impresia unor defrișări imediate, 
care trebuia să ducă la precizarea noilor sale opinii. D. 
Popovici trece prin critica și istoria literară dedicată lui 
Eminescu nu spre a dărîma, ci pentru a-și găsi suprafața 
cea mai potrivită, curățată de orice impurități unde să-și 
înalte in liniște propria sa construcție și, care, evident, să 
fie reținută și să se alăture celorlalte. Proces destul de 
anevoios, uneori de-a dreptul riscant, dacă ne gîndim că in 
dreapta sau în stingă era un T. Maiorescu sau un G. Căli
nescu. Pe D. Popovici nu-1 intimidează ceea ce există deja, 
ci electiv trece la analiză, conștient de vocația sa, privind 
totul de la un nivel al spațiului virgin ca și G. Călinescu 
de altfel, pe care, cu unele rezerve, îl aprecia: .Călinescu 
aduce o excepțională sensibilitate artistică și o pregătire 
literară și filozofică de care criticii literari anteriori s-au 
deprins în general să se lipsească*.

Poezia lui M. Eminescu se deschide cu biograiia poetului 
cercetată sub aspectul intelectual, cu incursiuni în lecturi, 
cu rectificări de date, operații critice săvîrșite cu o mare 
precizie și cu un patos egal. D. Popovici expune, convinge 
și cînd timpul nu-1 Îngăduie, trimite la alte lucrări și mai 
ales ale Iui D. Caracostea. Exact intuit, studiul este un dia
log cu o sală plină care vrea să se introducă in literatura 
eminesciană. Se observă imediat entuziasmul prolesorului 
pentru temă, rapiditatea cu care explică opera. Totul e

D. POPOVICI : „POEZIA LUI MIHAI EMINESCU"
gîndit insă riguros. Clnd D. Popovici se desparte de bio
grafie, sim/ind că dialogul cu sala a intrat intr-un stadiu 
de apropiere afectivă, de înțelegere a unei vieți, sch mbă 
cu ingeniozitate decorurile iolosite și le înlocuiește cu al
tele, dar fără să producă tulburări, pauze stînjenitoare. El 
descoperă opera poetului și o analizează într-o formula 
proprie unde erudiția nu e nepotrivită. Poezia Iui Eminescu 
e încadrată în istoria liricii românești și universale, e de
scrisă ca efect al influențelor, dar și în ceea ce are ori
ginal. Analiza e condusă iără dificultăți căci istoricul lite
rar nu sondează acolo unde nu există pulsații, o mișcare 
a ideilor. El întlrzie cu satisfacție asupra filozof.ei lui Scho-

tînrTTi/iAAi/Di—

penhauer de care Eminescu este apropiat. Poetul e un .ro
mantic prin vocațiunea iui originală și clasic prin forma
țiunea spiritului*. Precis li este definită și concepția despre 
literatură, ideile sale literare care .subliniază în primul 
rînd valori clasice : rațiune șl iantazie, armonie, cultul ge
neralului și a eternului omenesc, respectare a naturii, dar 
și selectare a datelor naturale, țoale acestea se Intilnesc 
în Codul genera] al clasicismului*. D. Popovici fixează apoi 
momentul literar, trăsăturile caracteristice ale literaturii 
europene contemporane lui Eminescu. Erudiția e iarăși pusă 
în circulație. Poetul n-a rămas complet neiniluențat de opera 
lui Bolintineanu (ale cărui lucrări istoricul literar le defi
nește sintetic: .Conard este imaginea byronizată a lui Bo- 
lintineanu însuși'), Alecsandri și alții. începuturile poetice 
se încadrează în poezia românească a timpului. Noutatea 
interpretărilor e prezentă și în Primele afirmări, Poezia ce
tății, Poezia erotică, Poezia mitologică și mai ales Poezia 
titaniană unde contribuția originală e predominantă. După 
ce istoricul literar face clteva delimitări între titanism și 
satanism, trece la explicarea specificului lor în poezia emi
nesciană. Satanismul duce la sfera morală, iar litanismul 

implică ideea de acțiune, de progres, de libertate. Perso- 
miul titanian devine un simbol, dacă nu un geniu. El e un 
spirtt romantic prin excelență și un neconiormist, Geniul 
lui Eminescu, scrie D. Popovici, „se caracterizează prin evo
luția lui pe planul inlinitului, prin vastitatea perspective
lor sale, in timp ce titanul, care ar trebui să rămlnă în 
cuprinsul omenirii, dinamizînd-o, r.dicînd-o, ducind-o către 
iorme noi de viață, ajunge totuși să se izoleze de această 
omenire, sd-șî convertească firea lui activă într-o fire con
templativă-. In final găsim și o definiție critică: .Poezia 
iui Eminescu este ca o partitură imensă, in care vibrațiile 
puternice ale notelor apropiate de noi sînt acoperite și în
dulcite de sunete stinse, venite din depărtare*, un„ text 
de sinteză (încheiere), din care extrag clteva reflecții: E- 
minescu are o structură sufletească de natură demonică, 
Iar, .Tentația infinitului este una din trăsăturile cele mai 
proprii artei lui Eminescu și această tentație a infinitului 
apropie poezia lui de poezia byroniană*. Locul în poezia 
românească și poezia universală e stabilit In spiritul ade
vărului : .In momentele ei cele mai caracteristice, opera poe
tului român proiectează lirismul interiorizat al lui Leopardi 
In vastele perspective ale poeziei byroniene*. Detectarea in
fluențelor nu e un simplu procedeu tehnic de a descoperi și 
ceea ce nu trebuie descoperit, ei este un act de revalorifica
re a operei prin raporturi valorice. Byronismul Iui Eminescu 
nu e .nota* originală, ci numai unda de înaltă tensiune spi
rituală, erupția sentimentului tragic a două conștiințe, viziuni 
care se întî.nesc cu toate că meridianele diferă. Poezia au
tentică e o chestiune de stare sufletească intensă și cine n-o 
recunoaște cînd viața ei depășește limitele naționale și se 
încadrează în universal f Eminescu e contemporan, esteti- 
cește vorbind, cu Dante și Goethe, iar sufletește cu Shakes
peare pe care-I înțelege adine, filozofic și sentimental, des- 
coperindu-i neliniștea existenței. Poezia e un limbaj al con
cretului, al sentimentului ce nu încape în concepte, căci în
săși percepția refuză singularul, superficialul pînă la satura
ție și revărsare în banal, schemă. E ideea pe care poezia iul 
Eminescu o difuzează fără însă să-și mărturisească total se
cretul compoziției.

Prefața Ioanei Popovici-Petrescu e scrisă cu finețe, cu o- 
biectivitate. Autoarea analizează formația intelectuală, con
cepția critică, principalele opere, remarcând caracterul .ana
litic, explicativ' al studiilor de literatură română. D. Popovici 
e .un ultim reprezentant al raționalismului Luminilor*.

Zaharia Sângeorzan
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Jean Bion (Elveția) : „Pictură celulozică"

CRONICA IDEILOR LITERARE ;

lirica macedoneana E|R

REDESCOPERIREA RETORICII
Era de așteptat șl chiar de dorit ca redescoperirea ac- 

tnală a retoricii să găsească ecouri șl in critica noastră, 
deocamdată măcar pe latură introductivă și documen
tară. Acest oficiu dificil, ca orice pas riscant de pionier, 
șl-1 asumă deschis Vasile Florescu, lntr-o încercare re
centă de sinteză (pe cît se observă încă nediscutată) : 
Retorica și reabilitarea ei în filozofia contemporană 
(Buc., Ed. Academiei, 1969). Lucrarea are aceeași factură 

^istoristă și erudită ca și Conceptul de literatură veche, 
r cu nn plus de concizie șl sistematizare, produsul unei 

cercetări aplicate, metodice, profesorale. Autorul, tot
deauna cu cărțile pe masă, are capacitatea de a vedea 
ansamblul unei probleme, poate urmări etapele unor idei 
literare. In schimb, el se interesează mai puțin de re
valorificarea retoricii dintr-un unghi propriu, îmbrățișînd 
integral teoria argumentației a Iui Ch. Perelman. De fapt, 
nici Vasile Florescu nu ascunde că retorica are și alte 
aplicații moderne, de pildă în stilistica șl estetica lite
rară. Dar din lipsă de spațiu el nu dezvoltă noile im
plicații. Din punctul nostru de vedere acestea sînt to
tuși cele mal interesante. Mal mult, ele pot fi de pe 
acum recapitulate, chiar în baza rezultatelor obținute 
de Vasile Florescu :

1. Istoria ideii de literatură este imposibilă fără stu- 
dlni evoluției ideii de retorică, fiindcă noțiunile sînt, 
teoretic și practic, interferențe sau suprapuse. Este as
pectul care a Interesat cel mai mult pe autor, cu o lim
pede conștiință a literaturizării și dogmatizării — 
atit de compromițătoare I — a retoricii. Primul 
fenomen devine inevitabil atunci cînd retorica, 
încă din antichitate, începe să fie înțeleasă ca o teh
nică a seducției persuasiunii prin formă. Cei de al 
doilea este consecința transformării retoricii în cod de 
norme literare, în ,,rețetar", în vederea măririi și sta
bilizării eficacității formei. Vasile Florescu notează o 
serie de rezistențe istorice, dar înclină — conform inter
pretării tradiționale — să atribuie numai romantismului

4 acest moment radical șl decisiv de ruptură, de revoltă 
antinormativă. Poate să existe și o altă părere, spriji
nită — în parte — și de materialul oferit de autor. De 
fapt, istoria ideii de literatură este permanent domi
nată de dialectica spontaneității și a conformismului, a 
inspirației șl normelor, a lui ingenium și gustului, 
întreaga tradiție a ..entuziasmului" (un text clasic în Ion 
de Platon) este fundamental antiretorică. Ea reapare și 
în neoplatonismul Renașterii, unde textul cel mai re
velator poate fi găsit, mal curînd, nu la Campanella, ci 
la Gfordano Bruno (Degli eroici furori). Barocul, în a
cest sens, este și el profund antiretoric. Nu spunea 
G.B. Marino că : „Eu pretind că știu regulile mai bine 
decît toți pedanții la un loc, dar adevărata regulă... 
este să știi să rupi regulile după timp șl loc, acomo- 
dîndu-te gustului curent șl al epocii" î

Cultura și literatura română participă șl ea. Ia sfîrși- 
tul secolului al XVIII-lea și la Începutul celui următor, 
la aceeași mișcare europeană de idei retorice șl antl- 
retorice șl o mențiune în acest sens, în cadrul informa
tului excurs istoric al lui Vasile Florescu, ar fi fost, de
sigur, și ea bine venită. Nu se face (lucrarea, să recu
noaștem, este foarte concentrată) nici o referință isto
rică românească, deși s-au publicat șl la noi destule re
torici : I. Piuariu-Molnar, Retorica (1789), Gr. Săulescu, In- 
tîie cunoștințe de litere și de idei (1832), Slmlon Mar- 
covici. Curs de retorică (1834) etc. Multe stau șl azi, în 

.* ms. uitate, necercetate de nimeni. Heliade a avut ca pro
fesor pe Vardalah, autor grec al unei Arte retorice 
(1815), foarte tributară lui Blair, Lectures on rhetoric and 
belles lettres (1783). Ce-i drept, lipsește cu desăvîrșire 
și un studiu al evoluției retoricii românești din care 
s-ar desprinde, fără îndoială, aceleași concluzii stabi
lite și de Vasile Florescu în periplul său european. Sem
nalul revoltei antiretorice de factură romantică pare a-1 
da, la noi. Paris Mumuleanu, apoi Cezar Bolliac, dar 
s-ar putea ca erudiția să ne aducă unele surprize. No
tăm acum doar citeva simple sugestii.

2. Și mai promițătoare este Interpretarea actuală a 
retoricii Ca metodă analitică a artei literare, fie în sens 
istoric-morfologic, fie, și mai modern, fenomenologic. 
Primul procedeu, în genul vastei anchete a tropilor 
antici șl medievali întreprinsă de E.R. Curtius, duce la 
configurarea unor universuri poetice, studiate obiectiv, 
într-o serie de imagini-tip, inventariate și codificate 
progresiv de retorică. Cealaltă metodă — anticipată mai 
ales de Juan Luis Vives, De rational dicendi (1533), 
intuită întrucîtva și de Bacon, cum arată și Vasile 
Florescu — se transformă într-o stilistică a procedeelor 
poetice și literare. Foarte cultivată în perioada clasică 
a retoricii (celebrul tratat Les Tropes al lui Dumarsais, 
1730, era de amintit), căzută ulterior în desuetudine — 
descalificarea romantică a fost în cele din urmă hotă- 
ritoare — acest tip de retorică revine tot mai insistent 
în actualitate, sub influența directă a formalismului și 
structuralismului modern.

Se conturează în ultimul deceniu tot mal mult ten
dința reinterpretării retoricii ca studiu tehnic al ele
mentelor literarității și al structurilor, investigate la 
nivelul procedeelor, tipurilor de discurs literar, imagi
nilor. Dezideratul este ceva mai vechi și Paul Valăry 
îi dădea curs în L’Enseignement de la poătique au Co
llege de France (1937). El reapare și la Jean Paulhan, 
dar numai la esteticienii și criticii formaliști actuali se 
constată un adevărat curent de opinie. Roland Barthes 
se interesează îndeaproape de L'Analyse rhetorique, 
de Rhetorique de l'image. Cît privește pe Tzvetan To
dorov (Liiterature et signification, 1968), acesta se re
vendică direct de Ia Dumarsais și comentatorii săi. Se 

V tinde deci spre o nouă retoriiăi id est „gramatică* a 
' efectelor literare posibile, nu însă în sens normativ, ci 

numai descriptiv. Ideea plutește în mod legitim în aer.
3. Se poate extinde teoria argumentații și în critica 

Uterară ? Probabil că da și anume prin punerea Ia punct 
a tehnicii demonstrației și argumentării judecății de va
loare, izvor infinit de controverse și polemic-. Perico- 
Ini este insă mare : dacă se „poate admlte adevărul u
nei teze demonstrate rațional", care totuși să nu oblige 
la adeziunea interioară (p. 75), nu alunecăm direct în 
dogmatism ? Brunetiere nu raționa în alt mod. Dar dacă 
..retorica critică* rămîne doar arta argumentării persu
asive cn efecte psihologice directe, care să comunice 
o „impresie", o explicație rațională, motivată, a senti
mentului estetic și implicit a judecății critice, atunci 
metoda măcar în principiu poate fi recuperată.

Adrian Marino

C
Afo Șopov

Și ÎNCĂ o DATĂ 
SOARELE NEGRU

Aici, tot ce se stinge-i ca tine : 
catranul zvirlit peste piscuri, 
dulcea smoală 
ce prin gîtul a trei văi coboară 
și-amarul de ciine prin margini streine 
hau-hau : și el seamănă cu tine.

Și piatra lovită de ape 
apa crescind ca un trup de femeie 
in strinsoare pe spuză s-o pună 
cel care plăti-va cu setea-i nebună. 
Și vina rivnită, mereu mai aproape, 
ți piatra lovită de ape.

Și voalul de vie cu vițe smerite 
și vinul duhnind de zăduf și de zori cind 

palpită
și seceta grea
și piatra cu inima-n carceri in ea.
Trei fii, Soare-Negru, -nsetați pe vecie 
intre semeni și vinuri și vița de vie 
Și-acest clopot de-aluni ce se roagă, 
blesteamă 
și chiuie-n rană.
Cine vine în ei află mană.
Și ochii, sculptați intr-o frescă pribeagă 
și-acest clopot de-aluni ce se roagă.

Aici, tot ce se stinge-i ca tine : 
catranul zvirlit peste piscuri, 
dulcea smoală 
și Carul, deasupra, in goana-i stelară 
și ciinele care prin margini streine 
hau-hau : in amaru-i, la fei e ca tine...

Țărna străbună și clară și vie 
și seceta neagră, pirjoiul 
și-acea sufocare.
Trei răni ale mele - trei vorbe amare — 
tăciune in toamna ce-n cer intirzie,

lumină uc picuri, dar steaua nu-i vie, nu-î 
vie.

Blaje Canevschi

ODIHNĂ
Bătută-i toamna in lumine toată.
Se plimbă omu-n el, in altădată.
O, frumusețe, nimbul tău m-apasă I

In urmă las tot ce-n zvicnire minte.
Sînt locuri unde singuri luăm aminte î 
O, frumusețe, nimbul tău m-apasă I
Grozavă e mînia, înțeleaptă 
e liniștea. In parc, m-așez pe-o treaptă. 
O, frumusețe, nimbul tău m-apasâ I
Și voi scruta cu ochiul de țigară 
noaptea ce vine din adine, ușoară.
O, frumusețe, nimbul tău m-apasă |

Slcvko lanevschi

LINIȘTE
Cînd corole s-or rupe din matcă, ușor, 
in blinde spirale, 
pe rind, 
spre-un rumen apus, 
tu, fringe privirea.
Vechi coruri cu miri și mirese s-au stins, 
la fiece pas e o toamnă — 
fals clown -, pălindă și goală.
Cum duse, in urmă iți lasă pustia, 
tu, ploaia in tine inchide, 
să sune canale in nervii-n zvicnire 
sub triste tavane, 
fii mut.

Și cind vîntul cădea-va de beat în pervaz 
cu scincete lungi
și plinset de firav cocor, 
taci iar -
corole in vorbe se vatră...

Ante Popovschi

ACEST ÎNAPOIAT PĂMINT
Acest pămint, înapoiat, cu două fețe : piatră, 

soare, — 
unde-nainte de-a umbla, copiii prin grădini 
scot cranii

Bătrină scoarță de paingi și ape 
al libertății nume înțelept de țară-l scrise 
in loc de vechi icoane prin biserici 
și-n vara cu destin de foc 
se potoli și ultimul strigat.
Acultâ obosita lui suflare și tăcere, 
prin care timpul trece și revine, 
ca să-și desprindă existența falsă.
ți l-am numit : un trup încremenit ce-așteaptă 
cum stele-n ș^aptă-nvață macedona, - 
dar, vai ! nu știe taina nimeni, nu...

Țane Andreevschi

DOUĂ BOIȚI
Oliverei

Ne vom prinde de miini.
Mîinile ne s‘nt două bolți cu heruvi înstelate: 
cu raze fac schimb intre ele, și totul 
e-un peisaj al singelui din carne.

Nu-i altul geamăn in văzduh, pe ape...

Și dintr-o boltă de-o cădea o stea, 
se va opri și lumina pe-a doua ; 
iar pasărea cu grai de aur, dacă 
muri-va, prima o va invia.

E-un peisaj al primenirii, poate.

Nu-i altul geamăn in văzduh, pe ape...

In românește de HORIA ZILIERU 
și TAȘKO SEROV

uQn

ANUL GOL
„... Și atunci cînd viito

rul păstrează tăcere asupra 
destinului nostru, fiece cli 
pă trecătoare poate să în
semne începutul veșniciei". 
Asemenea gînduri îl vor fi 
călăuzit în creația sa pe 
Boris Andreevici Pilniak, 
stins devreme, dar care a 
lăsat literaturii sovietice u
nul din romanele sale re
marcabile.

Cititorul simte, cu-adevă- 
rat, .sîngele omenesc al u
nui om viu din anii super
belor furtuni și viituri ce 
au bîntuit Rusia*4. Acest 
.smintit", care a vizitat o
menirea ,,în clipele ei fa
tale", a zugrăvit o lume 
intrată în prefaceri biblice. 
Reflexul destrămării apoca
liptice a oamenilor și rîn- 
duielilor ce-au prins miro
sul de ceară al decrepitu
dinii e fenomenul spectacu
los al mutațiilor, al evo
luției spre o societate în 
care „dorul de lumină* va 
fi înlocuit cu lumina ade
vărată. Disoluția seminției 
Ordîninilor — ce poartă de 
mult .pecetea lui Cain" — e 
simbolică. Sorgintea schim
bărilor în sens antipodic 
trebuie căutată în acțiu

nea legii consecvenței co 
guvernează această nouă 
lume.

Unilateralitatea tematicii, 
mulțimea deconcertantă a 
personajelor insuficient lu
crate, hiatus-urile între e
venimente — sînt tot atî- 
tea dovezi ale grabei auto
rului de a cheltui materia 
epică. Remarcăm însă că 
scriitorul vorbește atît de 
puțin obișnuit despre „ța
rinile noastre tihnite, des
pre tristețea țarinilor, des
pre păduri, despre Rusia 
izbelor", și, mai ales, că 
modalitatea narării este 

manifest nouă, renunțîndu-se, 
în genere, la lestul tradi
ționalist.

Să privim romanul lui 
Boris Pilniak ca pe unul 
aparținînd unui precursor al 
noului roman sovietic, unu
ia din acei vitregiți cărora 
timpul Je-a răpit . putința 
maturizării artistice. Impor
tanta lui ne va apărea co- 
vîrșitoare.

DOINA FLOREA

Sculptură în lemn (Ohrida, Iugoslavia)

bonheur et
plaisir

Cuvîntul bucurie mare îl 
întîlnim, la Racine, de trei
sprezece ori j prea fericit 
— de șapte ori ; fericire — 
de șaizeci și șase de ori i 
fericit — de o sută șaizeci 
și șapte de ori ; bucurie —r 
de optzeci și cinci de ori j 
plăcere — de cincizeci și 
nouă de ori.

Statistica aceasta nu-mi 
aparține. Calculele sînt fă
cute de M. J. Rohon, de la 
Universitatea din Rennes,
într-un articol intitulat „Fe

ricirea, bucuria, plăcerea, 
în tragediile lui Racine" 
(Caiete raciniene, XXIV).

Ce se înțelegea prin fe
ricire pe vremea lui Raci
ne ? Pare-mi-se Salnt-Just 
spunea că fericirea e o idea 
nouă. Astăzi, scepticii spun 
că prin fericire nu se în
țelege altceva decîî... a fi 
fericit. Pentru eroii racini- 
eni, fericirea era bucurie, 
glorie, satisfacție, prosperi
tate, pace. Mai mult chiar, 
se vorbea despre fericirea 
de a muri. In ce ne pri
vește, am devenit mai exi- 
genți sub acest raport ... I

(după „Figaro litt^raîre —
nr. 1209, 1212)
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UN ISTORIC 
AL EVOLUȚIEI 
RELAȚIILOR 
AGRARE:

RADU ROSETTI
Se împlinesc, în această 

toamnă, 116 ani de cînd, s-a 
născut la lași, istoricul și scrii
torul Radu Rosetti, personali
tate marcantă a vieții culturale 
ți științifice de la începutul se
colului XX, figură cu deosebire 
originală a publicisticii din a
cea vreme. După ce și-a făcut 
studiile (in țară, la Geneva, 
Toulouse și Paris, în Italia și la 
Viena), călătorește în Portuga
lia și Spania, sporindu-și me
reu comoara deosebitei sale 
pregătiri intelectuale, a gîndi- 
rii și fineței caracterului, tră
sături despre care cu multă 
admirație vorbesc cei ce l-au 
cunoscut îndeaproape.

In spiritul bogat și larg des
chis al acestui descendent al 
unei străvechi familii, pasiunea 
de adevăr și inteligența criti
că a omului de știință s-au îm
binat în chip fericit cu un ne
prețuit dar al evocării faptelor 
de altă dată. A colaborat cu 
succes, într-o perioadă de ma
re efervescență, la publicațiile : 
.Revista nouă*, .Viața româ
nească*, .Adevărul literar* ș.a. 
Opera sa, din care amintim : 
Cronica Bohotinului - 1905,
Despre originea și transformă
rile clasei stăpînitoare din Mol
dova - 1906, Cronica vasca- 
nilor — 1906, Pămîntul, sătenii 
și stâpînii din Moldova - 1907, 
Pentru ce s-au răsculat țăra
nii ? 1908, l-au impus ca spe
cialist în cercetarea evoluției 
relațiilor agrare din Moldova.

Adîncit, zeci de ani, în stu
diul hrisoavelor, a analizat, cel 
dintîi, structura satelor stăpini- 
te în devălmășie, precum și o
riginile stăpînirii boierești. Cu 
migăloasă răbdare, el a recon
stituit evoluția proprietății ru
rale din România și a raportu
rilor dintre stăpînitorii de pă- 
mînt și țărănime într-o operă 
care este, în același timp, un 
crud rechizitoriu împotriva pro
priei lui clase. Opera științifi
că a lui Radu Rosetti, ignorată 
de unii specialiști, a fost com
bătută de alții, dar faptele pe 
care ea se întemeiază nu au 
putut fi răsturnate. Chiar logi
ca abilă a unui Gheorghe Pa- 
nu a dat greș, Rosetti însuși 
răspunzîndu-i cu succes într-un 
studiu puțin remarcat, dar plin 
de erudiție Pentru adevăr ți 
dreptate — 1911, în care utili
zase, asupra originilor proprie
tății la diversele popoare, toa
tă literatura sociologică ți e
conomică a vremii. Pe baza u
nui material faptic de o im
presionantă bogăție, a zugrăvit 
procesul dramatic al depose
dării țăranilor din țara noastră 
prin acapararea pămînturilor 
țăranilor liberi și mai cu sea
mă prin restrîngerea treptată 
și îngustarea .legală" a pă
mânturilor pe care, potrivit drep
tului feudal, țăranii depen
dent le foloseau în scopul sa
tisfacerii nevoilor lor.

.Din dorul de adevăr și de 
dreptate ți iubirea de neam* 

el și-a propus să demonstreze 
că pămîntul a aparținut obș- 
tiei, oamenilor liberi. Cu vremea, 
conducătorii și-au însușit între 
alte drepturi ce nu le-aveau, și 
stăpînirea pămîntului. .Un nu
măr de neamuri ajunge mai 
cu seamă în vază și strînge 
averi teritoriale — conchide 
Rosetti. Puterea și trufia lor creș
te deopotrivă cu lăcomia lor. 
Ei tind nu numai a re
duce întreaga țărănime la 
vecinătate, dar chiar a trans
forma vecinătatea în robie de- 
săvîrșită. Vecinii sunt vînduți 
fără moșia pe care locuiesc, 
împărțiți, dați de zestre, dă- 
ruiți. De aici urmează o nouă 
slăbire a dreptului săteanului 
asupra pămîntului. De la mij
locul veacului XVIII lovirile 
la acest drept se înmulțesc. 
Clasa stăpînitoare se făcuse 
mică de tot, redusă fiind la o 
mînă de neamuri românești și 
grecești, dar bogăția și lăco
mia ei mai crescuse. Obștiile 
răzășești sunt distruse în chip 
aproape sistematic; din ocinele 
lor, boierii olcătuiesc latifundii 
de mii de fălci. Slujba oștea
nului, care era de 3 zile pe 
an, se sporește la 12 pentru 
acei care șed pe moșii mănă
stirești, la 6 pentru acei ce lo
cuiesc pe moșii boierești, sluj
bă convertibilă în bani. Stăpî- 
niî nu-și mai zic stăpîni de 
sate, ci stăpîni de moșii. Grî- 
nele începînd a se cere la 
Țarigrad, stâpînii încep a le 

cultiva cu ajutorul slujbei. Ne- 
mulțămiți de câtimea ei, cerca 
acea câtime să fie statornicită 
pentru fiecare zi și pun pentru 
ziua de puașilă și de secere 
niște norme cari cer o lucra
re întreită și înșesită".

Concluziile șale făceau să a
pară într-o lumină nouă mă
surile transformatoare de la 
1836 și 1864, care de fapt de
posedau de pămînt pe vechii 
și adevărații stăpîni, creind o 
proprietate înainte inexistentă 
în profitul clasei stăpînitoare. 
Aceste adevăruri, îngropate in 
haosul șl negura secolelor tre
cute, Radu Rosetti le descope
ră descifrînd moștenirea nume
roaselor dovezi ale vremurilor 
de mult apuse.

Ocupîndu-se și de probleme 
ale istoriei moderne, a studiat 
îndeosebi frâmîntările țărănești 
din România în secolul al XIX- 
lea și la începutul secolului al 
XX-Iea. Cine vrea să examine
ze cauzele adinei ale răscoale
lor țărănești din martie 1907 
nu poate trece cu vederea 
cartea lui R. Rosetti — Pentru 
ce s-au răsculat țăranii ? Apă
rută la numai puțină vreme du
pă răscoale, cartea lui Radu 
Rosetti. dezvăluia fapte uimi
toare. Conștiința acestor ade
văruri istorice nu putea să rămî- 
nă fără nici o înriurire asupra 
mersului reformelor sociale și a
grare de la noi. Celor dispuși să 

înflorească relațiile patriarhale 
dintre boieri și țărani in trecut, 

istoricul durerilor și pătimirilor 
țărănimii noastre, cum îi spu
nea Constantin Stere, le pune 
în față .acte și documente*, 
din care reiese adevărul crud.

.Am auzit, lăudîndu-se de 
mulți sistemul patriarcal, care 
ar fi domnit în țările noastre... 
Nu încape îndoială, că se gă- 
siau boieri drepți și milostivi 
cătră țăranii supușilor... dar mi
ile de acte cercetate de mine 
în această privință mi-au lăsat 
impresiunea că acești părinți 
ai țăranilor erau niște rari ex- 
cepțiuni și că obștia stăpînilor 
era alcătuită din oameni cu to
tul lipsiți de scrupul, cînd inte
resul lor era în joc... Un sistem 
de legături patriarcale între 
stăpîn și săteni ni poate părea 
lucru frumos, numai fiind că-l 
privim din depărtare, în reali
tate însă, frumusețile lui n-au 
existat nici la noi, nici aiurea".

De o excepțională valoare 
documentară sînt luările de po
ziție ale unor țărani cu diferi
te prilejuri care uimesc prin 
conștiința de drept și simțul 
realității de care dau dovadă 
vajnicii reprezentanți ai țără
nimii și care se găsesc con
semnate în opera lui Rosetti. 

Așa, de pildă, este caracteriza
rea pe care țăranul Scurtules- 
cu o făcea situației create du
pă aplicarea Regulamentului 
Organic în comisia însărcinată 
de guvernul provizoriu din 
București să pfegătească, un 
proiect de lege pentru regle
mentarea raporturilor dintre 
moșieri și țărani : „Dela Moș 
Adam încoace se va dovedi 
prin tractaturi vecbi cum s-a 
urmat din vreme în vreme, care 
ne-am pomenit noi de la moși...; 
iar dela anul 1831 ne-am po
menit prin silnicie cu un jug 
de fier pus pe capul nostru, 
ce-l numesc boierii proprietari 
sfînt Regulament. ...Noi această 
proprietate și Regulamentul ce 
ne-a împilat de ani 17 și pînă 
acum, nu le cunoaștem de sfin
te ci le cunoaștem jug de fier 
și robire, puse pe capul nostru 
cu silnicie și fără știrea obș
teștii țâri a Românului*...

In pagini cu acente vii în 
care autorul își revarsă toată 
indignarea pentru insuportabila 
condiție economică și socială 
la care fusese adusă țărăni
mea, el merge la rădăcina 
răului punînd just diagnosticul 
bolii : „Latifundiul este dușma
nul*.

Atitudinea la care a izbutit 
să se ridice Rosetti este sem
nul unei conștiințe deosebite 
care a știut să se înalțe dea
supra prejudecăților clasei că
reia îi aparținuse. Deși acest 
lucru nu s-a făcut fără 
frămîntări lăuntrice. „Cunosc 
puține pagini - scria Oc- 
tav Botez în notele sale evoca
toare — care să egaleze ca 
înălțime și dramatism acelea 
în care Rosetti povestește visul 
ce l-a avut cînd lucra opera 
lui istorică, într-o noapte, la 
Căiuți, în casa părintească, vis 
în; care strămoși de cîteva 
veacuri, domni, mari hatmani, 
postelnici sau vornici, l-au che
mat înaintea divanului, fiindcă, 
prin cercetările sale, ridicase 
împotriva memoriei lor bănuia
la sau hula*.

Rosetti își iubea țara, nea
mul cu o dragoste profundă, 
organică. Călătorise prin ținu
turile românești cele mai în
depărtate și vorbea cu entu
ziasm de impresiile pe care le 
avea strînse. Iubea, de aseme
nea, țărănimea în care vedea 
păstrătoarea tradiției și o ma
re rezervă a viitorului. Cu con
deiul și cu fapta s-a ridicat în 
apărarea drepturilor țărănimii 
la o viață mai bună și nimic 
nu-l revolta mai mult ca abu
zurile săvirșite, împotriva ei de 
o administrație incapabilă și 
venală.

Rosetti a ocupat în lunga lui 
viață, funcții publice însemna
te. Independența gîndirii, cinstea 
desăvîrșită l-au făcut însă în 
unele cercuri, indezirabil. Ope
rele lui nu au fost apreciate 
după : merit iar din cauza idei
lor sale revistele și presa vre
mii, cu puține excepții, au so
cotit că e mai bine să păstre
ze tăcere în jurul lor.

Moștenirea științifică pe care 
ne-a lăsat-o Radu Rosetti ri
dică, desigur, numeroase pro
bleme discutabile. Unele din 
tezele și opiniile sale s-au do
vedit a fi eronate. Deși a ad
mis că obștea este forma ante
rioară diferențierii sociale, el 
a considerat greșit că satele 
răzășești sînt foste sat» boie
rești a căror stăpinire s-a di
vizat, cu timpul, la extrem. S-a 
pronunțat pentru o nouă împro
prietărire a țărănimii, dar cu 
menținerea proprietății moșierești.

Considerăm ca o datorie de
onoare a cercetării gindirii e
conomice românești din trecut 
de a valorifica critic opera 
științifică a lui Radu Rosetti 
examinînd spiritul ei de an
samblu, relevîndu-î meritele pe 
care incontestabil le are și în 
același timp limitele peste care 
n-a putut să treacă.

Dar Rosetti n-a fost numai un 
istoric erudit și profund. Din 
praful hrisoavelor ca și din 
spusele celor vechi, s-au des
prins pentru el viziuni din tre
cut, figuri sau întîmplări pe ca
re le-a povestit cu mult far
mec. Intr-un articol scris la 
moartea bătrînului istoric și po
vestitor, Mihail Sadoveanu ca- 
re-l cunoscuse cu ani în ur
mă, la .Viața românească*, 
spunea : „Cine se va fi cufun
dat în cetirea unora din cărțile 
lui : Păcatele Sulgeriului, Cu 
Paloșul, Amintirile, Poveștile 
moldovenești nu se poate să 
nu fi avut înaintea ochilor, 
puternică, viziunea trecutului. 
Căci cel ce ne-a povestit în 
anii unei bătrîneți limpezi și 
curate întîmplările de altă da
tă a avut pe fîngă cunoaște
rea deplină a împrejurărilor și 
a faptelor mai ales o dragoste 
adincă și fierbinte a pămîntu
lui Moldovei, cu toate ale lui 
bune și rele, frumoase și triste*.

Aproape sărac, bogat numai 
cu amintirile, izolat de ai săi, 
Radu Rosetti a murit, în februa
rie 1926, la București, lăsind în 
locul pe care l-a ocupat în lu
me amintirea luminoasă a unei 
figuri care prin pilda șî opera 
sa venea să confirme adevărul 
pe care îl conțin cuvintele cro
nicarului Miron Costin: „Nasc 
și în Moldova oameni".

Constantin Dropu

KANT REFLECTAT DE EMINESCU
(Urmare din pag. 1) 

zlunea budistă.
2) Acest prim aspect de 

noutate — mutarea in lumea 
temeiurilor — pe care îl pre
zintă transcendentalul kantian 
trebuie întregit cu un ai doi
lea cel de întemeiere a lumii 
experienții prin transcendental, 
așadar aspectul funcției lui. 
Apriori-ul kantian nu are ră
ceala absolutului ; cel mult pe 
cea a laboratorului. In orice 
caz el nu poate fi înțeles sta
tic, căci funcția lui este de a 
fi constitutiv lumii, așa cum 
temeiurile n-au sens liber, ci 
doar de întemeiere efectivă. In 
definitiv tot cîmpul transcen
dental se reduce — pentru lu
mea cunoașterii cel puțin — 
la patrusprezece forme: spa
țiu și timp ca forme ale sen
sibilității, și cele douăspreze
ce categorii (unitate, cauzali
tate ș.a.m.d.) drept forme ale 
intelectului. Nici unui din a
ceste concepte nu este nou, 
dar ansamblarea și funcția lor 
sînt noi, cu criticismul. Iar 
funcția lor este de a întemeia 
laolaltă lumea fenomenelor. 
Fără întîmplarea lor în real, 
lumea așa cum o cunoaștem 
n-ar avea consistență, pentru 
noi. Sau, cum spune Kani. a
bia obiectul transcendental îm
preună cu un stih ect transcen
dental dau experiența.

Aci deosebirea dintre trans
cendent și transcendental poa

te apărea evident orlrcii : pri
mul se ridică deasupra realu
lui și caută sări transceandă 
cit mai deplin, pe cind trans
cendentalul se afirmă numai 
prin împlîntarea lui în real. 
Formele apriorice și în gene
ral ideea unui apriori n-au 
sens decît prin funcțiunea lor 
față de ceva. In timp ce trans
cendentul vrea să fie substan
țial, transcendentalul e func
țional. Așa cum un laborator 
nu e valabil In el însuși ci 
doar prin ceea ce elaborează, 
un subiect transcendental, a
dică unul înzestrat cu forme a 
priori, are rost numai în vede
rea experienței posibile.

Subiectul transcendental este 
adesea înțeles ca simplă gîn- 
dire umană, conștiință umană, 
condiție de cunoaștere subiec
tiv umană. Kant spune că așa 
vede lumea .orice ființă înzes
trată cu sensibilitate*, dar 
nici el nu știe de vreo altă 
ființe, sensibilă cu rațiune de
cît omul. Nu va fi de mirare, 
deci, dacă Eminescu va vorbi 
în primul rînd despre .apara
tul de cunoaștere* pe care-1 
analizează Kant și despre felul 
cum vedem noi lumea. Kant 
însuși autorizează cîteodată un 
anumit antropologism.

Omul nu pune timpul în 
lucruri, ci el însuși și întrea
ga natură, umană sînt în timp. 
El nu pune cauza în lucruri, 
ci stă el însuși sub un lanț 

cauzal. Dar omul, ridieîndu-se 
la o .conștiință în genere*, 
cum spune Kant, devenind 
conștient că lumea nu e lume 
fără temporalitate și înlănțui
re cauzală, le .pune" ca pre
supuneri pe acestea în lucruri, 
așa cum pune Euclid axiomele 
ca presupuneri, sau așa cum 
pune astăzi biologul un cod 
genetic, drept un fel de apri
ori al organismelor. Cine a
nume a pus cu adevărat co
duri. forme și principii în lu
cruri ? Kant nu se întreabă 
asa cum bioloaul de astăzi 
nu se întreabă cine a pus co
dul în organisme j el nu a
junge la idealism obiectiv, 
ca Hegel cu Spiritul a toate 
dătător, ci arată felul cum se 
încifrează aceste forme într-o 
materie care, linsită de ele. 
reprezintă un lucru în sine.

Eminescu la rîndul său în
țelege că formele acestea ale 
transcendentalului sînt active 
și că ele dau țesătura lumii, 
independent de om, deși în 
sînul experienței omului. El 
o spune lămurit mai ales pen
tru timp, adică pentru area 
fermă din sînul transcenden
talului kantian care l-a reți
nut cu deosebire. Am văzut, 
în citatul care arăta emoția 
sa în fața transcendentalului, 
că era vorba în primul îind 
de timp. Acum, cînd trebuie 
să arătăm că Eminescu înre
gistrează și funcția activă a 
transcendentalului, din nou 

va fi în joc timpul. Este vor
ba de un gînd Încă inedit, 
notat de Eminescu pe margi
nea unei file din traducerea 
sa, în dreptul unui loc kan
tian ce i se părea, desigur de 
însemnătate.

.Representafla e un ghem 
absolut unul și dat simultan. 
Resfirarea acestui ghem si
multan e timpul și — espe- 
rienfa. Sau și un fuior, din 
care toarcem firul timpului, 
vexând numai astfel, ce con
ține. Din nefericire atât tor
sul cât și fuiorul fin fntr'una. 
Cine poate privi fuiorul ab- 
străgind de Ia tors, are pre- 
dispositie filosofică*.

Interpretarea aceasta, la fel 
de frumos formulată literar 
ca fragmentul dintîi, vine să 
arate că timpul este cu ade
vărat activ în a face țesătu
ra lumii. Ai putea crede că 
pentru Eminescu timpul este 
întreg scos din reprezentație. 
Dar acel .din nefericire atât 
torsul cât și fuiorul țin în
truna", vine să arate că nu 
reprezentația omului hotărăș
te de timp, și ea însăși stă sub 
legea timpului. Iar filozofia 
înseamnă pentru el a putea 
privi timpul în transcendental 
și nu în real.

3) Iată deci timpul făcînd lu
mea, o dată cu desfășurarea sa. 
Așa fac și celelalte forme 
care se împlîntă în materia 
realului. Iar exercițiul lor de 
lapt ar fi al treilea și ultimul 
aspect esențial din oricare 

întîlnire — vom cuteza să 
spunem — cu gîndirea kan
tiană. Intîi trebuie să percepi 
noutatea transcendentalului, 
apoi funcția lui, în fine exer
cițiul lui de fapt. Eminescu 
e înregistrat din plin primele 
două aspecte. Al treilea as
pect — construirea efectivă a 
experienței prin formele și a
poi principiile transcendentale, 
care face substanța .Criticii 
rațiunii pure* și susține deo
potrivă celelalte două Critici 
— nu l-a mai reținut me Fmi- 
nescu, în măsura în care el 
n-a tradus .Critica rațiunii 
pure* în continuare și n-a în
țeles să devină un specialist. 
Că însă era pregătit să în
registreze și acest aspect, o 
arată faptul că reținuse drept 
principală între formele aprio
rice pe cea e timpului, iar 
tocmai timpul este forma prin 
care Kant va face aplicația 
categoriilor la intuiții (în ca
drul așa numitului schematism 
al concepțiilor pure).

Dacă așadar noutatea kan
tiană poate fi prezentată în 
felul de mai sus, prin faptul, 
funcția și exercițiul cimpului 
transcendental, atunci întîlni- 
rea lui Eminescu cu gîndirea 
kantiană a fost cea bună. 
Oricît de incompletă ar fi 
schița sa de interpretare, ea 
reprezintă una din cele mai 
frumoase reflectări ale criti
cismului

ADAS
oferă:

!•» asigurarea comple
xă a gospodăriilor ce
tățenilor ;

asigurarea autotu
rismelor și motociclete
lor ;

12 forme de asigurări 
de persoane, din care 
cităm :

asigurarea mixtă 
pe vioță ;

asigurarea mixtă 
pe viață și suplimenta
re de accidente ;

•• asigurarea familia
lă mixtă de viață ;

asigurarea cu ter
men fix ;

•• asigurarea de ren
tă pe timp limitat ;

asigurare de acci
dente ;

cu sume fixe ;
cu sume convenite ; 
asigurarea de ac

cidente turist:
• asigurarea de in

validitate și economie 
și altele.



LUPTA ÎMPOTRIVA TRANSCENDENTEI
5

In Franța deceniului trei al secolului nostru, Andr6 Bre
ton Ița publica primul său Manifest al suprarealismului; 
scriitori, filozofi, poeți, oameni de cultură, dar și oameni 
obișnuiti au trăit dacă nu un fel de șoc, cel puțin o nedu
merire. Andrd Breton arunca mănușa aproape tuturor orien
tărilor filozofice, politiee și estetice, încercînd să contureze 
tntr-o lucrare de proporții relativ mici, o doctrină pe care 

, gl o considera mare.
înfățișată și armată într-un limbaj de frondă și nu de 

puține ori împrumutat străzii și piețelor, dar și într-unul 
filozofico-etlc și mai puțin estetic, doctrina lui Andrd Bre
ton, la care vor subscrie pentru o bună perioadă L. Aragon, 
P. Eluard — două nume a căror celebritate depășește gra
nița universului francez — această doctrină își propunea nu 
o reformă, cl o Înlăturare a tuturor moștenirilor culturale 
care-1 îndepărtează pe om de om și care au făcut din el o 
ființă unilaterală, ciuntită, buimăcită și lipsită de orizontul 
pe care ființa sa unică îl reclama.

Andre Breton se prezenta la primul său manifest ca un 
revoluționar și este sigur că vroia să sperie cu această 
armă societatea în care el trăia și, prin aceasta, omul de
terminat al societății determinate.

Revoluționarismul său avea, mai întîi, un caracter teo- 
retic-abstract: Breton intenționa să doboare zeii în care 
unele sisteme filozofice și orientări artistice mai „îndrăs- 
neau* să creadă. El nu numai că punea la îndoială valoa
rea rațiunii, a logicii, a esteticii și a eticii rationale, ci 
intenționa să pună în locul lor cultul visului, al limbajului 
cu posibilități infinite și mecanice de combinare a cuvintelor. 
Sesizînd unele limite ale raționalismului clasic, care redu
cea omul la ființa rațională sau care făcea din om un atribut 
al rațiunii în locul considerării rațiunii ca una din însuși
rile omului, observînd caracterul limitat al definițiilor idea
list-ration aliste date omului, Breton, exagerînd el însuși, 
țintea la instalarea unei noi teorii în care omul să se defi
nească prin vis, imaginație, porniri afective.

* Sursele inspirației lui Breton erau, după propria-i mărtu- 
^Irisire, două: viata reală sau viata adevărată în și prin 

care omul se manifestă multiplu și variat și în al doilea 
rind, fie anumite părți ale creației literare ale unor scrii
tori sau poeți ca Swift, Sadi, Chateaubriand etc., fie pro
ducția suprarealistă propriu-zisă (Aragon, Baron, Eluard, 
Soupault, Vitrac etc.). Considerînd că Swift este suprarea
list în răutate, Sade în sadism, Chateaubriand în erotism 
etc., atribuind altora accente suprarealiste, pentru că ar fi 
insistat asupra amorului, trecutului, aventurii, practicii vie
ții, confidenței, sărutului, simbolului, atmosferei, anecdotei. 
Breton da o imagine a ceea ce trebuia să fie considerat ca 
aparținînd esențial omului: patetismul imaginației, căuta
rea imanentei etc.

Dacă răutatea, aventura, amorul, anecdota etc. apăreau 
ca fragmentar expuse și neteoretizate suficient, în opera 
celor de mai sus, Breton își închipuia că e chemarea sa spre 
a le da o «unitate sistematică* și un «program teoretic-.

Această .unitate* se vrea materializată în cele două de
finiții date de el suprarealismului, — prima accentuînd pe 
actul creator suprarealist, a doua pe motivele teoretice su
prarealiste. «Suprarealismul este, scria Breton, pur automa
tism psihic prin care cineva își propune sd exprime (s. n.) 
fie verbal, fie prin scris, fie prin ori care alt mijloc, func- 
fia reală a glndirii (s. n.). Acest automatism psihic pur este 
dictat de gîndire în absența oricărui control de exercitat de 
rațiune, în afara oricărei preocupări estetice sau morale*.

Breton nu elimină cu această primă definiție noțiunea de 
gîndire, ci controlul ei de către rațiune, ceea ce pare, și 

■Realmente este, un paradox
Gîndirea în accepția lui, și prin gîndire întregul proces 

de creație literară, trebuie să lie acte de limbaj automa
tizat, de însemnare haotică, dezordonată a cuvintelor, de 
combinare voluntar-subiectivistă a acestora.

Această credință a lui Breton în posibilitățile de 
combinare infinită a cuvintelor, capabilă să redea ființa u- 
mană în manifestările sale multiple și incoerente, dar toc
mai de aceea suprareală, este exprimată cu claritate de că
tre el în ideea după care .Limbajul i-a fost dat omului 
pentru a-1 folosi în mod suprarealist*. Așa se explică că 
ignorînd logica și controlul rațional al expresiei, exacer- 
bînd rezultatele psiho-analizei lui Freud, confundînd inter
pretarea raționalist-clasică a logicii și a rațiunii cu însăși 
Logica și Rațiunea, Breton își închipuia că poate constitui 
niște scheme .pentru a pronunța discursuri*, .pentru a scrie 
false romane*, .pentru a fi observat de o femee care trece 
pe stradă* etc.

Ceea ce izbește în definiția de mai sus a suprarealismu
lui, este, însă, sensul pe care Breton îl dă noțiunii de «func
ție a gîndirii*. Identificînd funcția gindirii cu un «pur au
tomatism psihic*. Breton elimină necesitatea analizei și a 
sintezei operate de gîndire șt ceea ce e mai paradoxal, el 
care vroia să dea omului un cadru de exercitare a tutu
ror disponibilităților sale, reduce manifestările variate ale 
omului și protențele sale creatoare, la un mecanicism căruia 
gîndirea filozofică contemporană, gîndirea marxistă în spe
cial, i-a ilustrat iremediabil limitele.

Absurdă în esența ei, căci o ars combinatoria nu relevă 
funcția creatoare, ideea lui Breton conține totuși un dram 
de adevăr, deoarece omul are capacitatea combinării varia, 
te a cuvintului. Dar această combinare este creatoare nu
mai în condițiile respectării sensurilor noțiunilor, adică a- 
tunci și numai atunci cînd reflectă adecvat realitatea uma
nă și naturală.

Arta combinatorie imaginată de Breton, și considerată de 
el ca o veritabilă revoluție In gîndire și acțiune, va avea 
repercusiuni pe planurile multiple ale vieții. Am spune 
chiar că ea este punctul de plecare iundamental al supra
realismului căruia li sint subordonate toate celelalte teze 
ale sale.

Neignorfnd necesitatea unei atitudini fată de realitatea 
socială, considerînd chiar ca o problemă importantă a epo
cii capitaliste aceea a exploatării omului de către om, în 
ciuda faptului că .automatismul psihic* nu este dictat de 
.preocupări estetice și morale’ (s.n.). Breton considera to
tuși că problema centrală a suprarealismului este .cea a 
expresiei umane sub toate formele sale* și de aceea pro
blema acfiunii sociale nu este decît o formă a problemei 
generale a suprarealismuluL

Cu alte cuvinte, primar în suprarealism este expre
sia, limbajul, căci .Cine spune expresie zice limbaj*. Ast
fel suprarealismul Încearcă mai Intii o cucerire a unei ab
stracții, pentru a putea apoi să coboare pe pămintui mur- 

K dar al epocii, el vrea mai întîi o inovație în limbaj, în 
expresie și numai după aceasta și datorită ei una reală.

Pluralitatea expresiei și necesitatea unor noi dimensiuni 
^kale ei, sînt condiții obligatorii ale dezvoltării limbii și gin- 
^^dirii. Inexorabilitatea acestei dezvoltări este multiplu con- 

ditionatăi Suprarealismul absolutizează adevărul că via
ta socială, dezvoltarea științei, împlinirea omului și spori
rea capacităților sale creatoare nu se iac în afara și inde
pendent de sporirea capacităților expresiei. Este suficient 
să facem o simplă comparație între științele limbajului 
filozofiei clasice antice și cele ale limbajului filozofic mo
dern, pentru a observa pe de o parte efortul uman de 
extindere a expresiei și pe de alta, eficiența acesteia din 
urmă în redarea complexelor raporturi dintre fenomene, 
dintre fenomene și om, dintre oameni etc.

Aceeași comparație evidențiază însă că revoluțiile sau 
schimbările în expresii nu au fost condiții primare ale re
voluțiilor sociale și că progresul în unanimitate nu a fost 
consecința nemijlocită a celui expresiv.

Cea de a doua definiție a suprarealismului este, într-un 
fel, dar în același timp, o completare și un fundament teo
retic ai primeia.

.Suprarealismul — definea Breton — se bazeaza pe cte- 
dința realității superioare a anumitor forme de asociere 
neglijate pînă la el, în atotputernicia visului, în jocul de- 
sinteresat al glndirii. El tinde să ruineze definitiv toate cele
lalte mecanisme psihice și să se substituie acestora în re 
zolvarea principalelor probleme ale vieții*.

La data apariției primului manifest, Breton nu precizea
ză detaliile a ceea ce el numește .anumite forme de aso
ciere*, deși acestea ar fi esențialul în definirea poziției fi
lozofice a suprarealismului.

O lumină oarecare aduce în acest sens cel de-al doilea 
manifest și mai ales, cel de-al treilea.

Noțiunea de «ferme superioare* nu este luată în sens 
de forme transcendente, ci de forme imanente omului, ro
lul principal revenind imaginației.

Apare astfel, faptul că suprarealismul nu a fost numai o 
orientare literară, dar și filozofică, fără ca filozofia supra
realistă să fi fost clar formulată de Breton. Acesta a deschis 
numai calea spre o filozofie suprarealistă, atacînd proble
ma lumii in sine, a lui dumnezeu și a rațiunii.

In Manifestele sale Breton neagă existenta unei lumt 
obiective, respinge hotărit teologia și rațiunea ca entitate 
transcendentă. Dar toate respingerile sale sînt, în genere 
lipsite de claritate și, de multe ori, contradictorii. Este su
ficient să amintim, în acest sens, că în ultimul dintre ma
nifeste imaginea despre lume a lui Breton este quaslapo- 
caliptică, apropiindu-se, ba chiar identifieîndu-se cu cea 
a lui Novalis. Indoindu-se de valabilitatea ideii după care 
omul este centrul universului (.punctul de miră al univer
sului*), Breton credea că se poate face presupunerea că dea
supra omului ar exista alte ființe al căror comportament 
este complet necunoscut omului, ființe care se manifestă 
obscur în frica omului și în sentimentul hazardului. Accep- 
tind formula lui Novalis: .Noi trăim în realitate într-un 
animal ai cărui paraziți sîntem. Constituția acestui animal 
o determină pe a noastră și viceversa*, Breton se zbate în
tre transcendentalism și Imanentism, imanentismul afirmin- 
du-se însă în afirmația după care lumea parazitară își cre
ează o lume a monștrilor, astfel ineît chiar și aici nota do
minantă a filozofiei suprarealiste rămîne imanentismul.

Dacă Breton a creat numai direc iile acestui imanentism. 
luind visul ca factor al unei creații cosmice, dar lăsînd în 
suspensie multe teze sau nedeterminîndu-le suficient, astăzi 
F. Alquiă pornind de la fenomenul complex al artei supra
realiste și de la principiile lui Breton, încearcă să consti
tuie filozofia suprarealistă.

Definițiile lui Breton sînt, în genere, menținute, dar dez
voltate. Lor li se dă o puternică coloratură subiectivistă.

Pornind ca și Breton de la critica hegelianismului dar cu 
o cunoaștere mai amplă a fenomenului filozofic, și lăsînd 
la o parte maniera zgomotoasă a dascălului său, integrîn- 
du-și filozofia în mișcarea gîndirii contemporane, dar forțînd 
delimitarea suprarealismului de curente filozofice ca monis
mul și existențialismul, Alquid este, în fond, teoreticianul 
suprarealismului, filozoful curentului, sistematizatorul ideilor 
suprarealiștilor, cel care încearcă elaborarea unei concepții 
suprarealiste despre filozofie și experiență, despre existență 
și despre om.

Lautrdamont și Breton, arta și experiența teoretică a su
prarealiștilor, politica, sculptura, beletristica curentului sînt 
discutați și discutate, încorj>orați și încorporate într-un sis
tem al imanentei.

Dacă Breton rămîne oarecum obscur și contradictoriu în 
afirmații, dacă se zbate dureros între marxism și subiecti
vism, dacă încearcă uneori tragicul și e conștient de tragis
mul încercărilor proprii, Alquid e unitar, lipsit de contra
dicții exterioare, senin, uneori dureros de liniștit în ciuda 
aparențelor de frămîntare.

... Din frămîntările prin care a trecut Breton, suprarealis
mul filozofic contemporan, păstrează, prin Alquiă, frămînta- 
rea imaginii, sau imaginea frămîntată. El rămîne subiecti
vist, deși nu declară, agnostic deși nu o crede.

Ca și existențialismul ateu, suprarealismul se declară a- 
teu i el crede în moartea lui dumnezeu și în om, dar omul 
este o posibilitate de creații arbitrare, ființa nedeterminată. 
Omul, scria Alquiă, este .sursa comună a lumii și a spiritu
lui*, o libertate nelimitată, totală.

Filozofia lui Alquid și a întregului suprarealism este în
cercarea unor ideologi burghezi de a găsi omul, de a-i con
feri un loc în univers. E o veche problemă care datează încă 
de la Socrate, pe care filozofia a încercat în fiecare epocăi 
s-o rezolve.

Inlăturînd însă chiar și determinismul existentialist de tip 
sartreian («Omul e condamnat la libertate*) suprarealismul 
face din om sursa universului, creatorul acestuia, ființa lip
sită de orice îngrădiri. Credem în posibilitatea omului de a 
se elibera de îngrădiri, dar omul este totdeauna în raport cu 
ceva. Acest ceva 1 se impune indiferent dacă el o vrea sau 
nu. Acest lucru este negat de suprarealism și aici începe 
șl poziția subiectivistă a suprarealismului.

Ceea ce poate pare paradoxal pentru cineva neobișnuit 
cu gîndirea filozofică e această judecată; suprarealismul <_a 
teorie a libertății totale a omului este de fapt o justificare 
a ordinii sociale capitaliste. Dacă sursa tuturor e .libertatea 
omului*, societatea burgheză e — in cea mai bună conse
cință suprarealistă — produsul libertății oamenilor.

Nimeni nu neagă azi valoarea artei suprarealiste, dai cine 
poate accepta că un muncitor moare de foame pentru că el 
își leagă libertatea de a muri de foame ?

Gh. Cazan

TINERETUL
Recent a apărut In librării 

volumul .Tineretul — obiect de 
cercetare științifică* sub egida 
Centrului de cercetări pentru 
problemele tineretului, intr-o 
colecție care — sîntem con
vinși — Se va bucura, pe 
drept cuvint, de atenția pu
blicului cititor ; este vorba da 
Colecția Manifestări Științiiice> 

sintagmă care ne poartă cu 
gîndul la complexitatea, multi
tudinea Și importanța evenimen
telor științifice din țară, cunos
cute pînă acum doar din spicui
rile presei. Iată deci că un vo
lum îndeplinește două dintre 
imperativele contemporane ale 
activității de editare. Apariția 
volumului .Tineretul — obiect 
de cercetare științifică*, rodul 
muncii Centrului de cercetări 
pentru problemele tineretului, 
precum și a numeroși cercetă
tori din țară, reflectă preocu
parea continuă pentru fundamen
tarea științifică a activității de 
educare și instruire a tineretu
lui patriei noastre — cerință 
imperioasă în condițiile dezvol
tării fără precedent a vieții so
ciale, politice și economice a 
României Socialiste și, în ace
lași timp, a creșterii calitative 
a conștiinței maselor de tineri 
din țara noastră și a ponderii 
contribuției pe care aceștia o 
pot și de multe ori o aduc In 
toate domeniile de activitate.

Adunînd cele mai bune lu
crări ale primului Simpozion or
ganizat de Centrul de cercetări 
pentru problemele tineretului — 
manifestare științifică de presti
giu, care s-a bucurat de parti
ciparea a sute de specialiști din 
toate domeniile legate de ac
tivitatea de instruire, educare 
și îndrumare a tineretului —> 
volumul se vrea In primul 
rind un călăuzitor atît al cer
cetărilor interioare cu privire 
Ia problematica tineretului, cit 
și al activităților organizațiilor 
U.T.C. și studențești din țara 
noastră.

Așa cum subliniază și tova
rășul Ion Iliescu — prim secre
tar al C.C. al U.T.C., minis
tru pentru problemele tinere
tului in cuvîntul introductiv al 
volumului ; „apâruf în aceste zi
le de puternică efervescență 
creatoare de afirmare a adeziu
nii unanime a poporului față 
de documentele celui de-al X- 
lea Congres al Partidului Comu
nist Român, In condițiile sdr- 
bătorlrfi pline de entuziasm a 
celei de-a 25-a aniversări a e- 
liberftril patriei — volumul de 
față dorește sd se Înscrie ca 
o contribuție la cunoașterea 
vieții și preocupărilor tineretu
lui-.

Este pe deplin cunoscut că, 
avlnd în vedere premisele ma
teriale și spirituale necesare 
nu numai unei dezvoltări na
turale, tineretul patriei noastre 
trebuie să se afirme din ce în 
ce mai substantial în viața so- 
cial-polltică a țării, să se inte
greze cît mai rapid șf eficient 
In activitatea lntreqului popor, 
pe drumul construirii comunis
mului. In aceste condiții, cer
cetarea științifică profundă a 
dinamicii intereselor, a proble
maticii ridicate de tineret, în 
această activitate de integrare 
este salutară. Bucurîndu-se de 
coordonarea științifică a luî O- 
vidiu Bădina, volumul „Tinere
tul — obiect de cercetare știin
țifică' este o apariție editoria
lă care depășește interesul pur 
științific al cercetătorilor.

LA SUCEAVA
La liziera de apus a o- 

rasului Suceava, în par
cul Arini, se finisează clă
direa centrală a Institutului 
Pedagogic.

Prețuind o serie de ele
mente dirt tradiția arhitec
turală suceveand, proiectan

tul (ing. Miclescu) a conce
put acoperișurile de șltă în 
planuri Întretăiate, piatra 
fiind lăsată să vorbească li
ber. Cărămida aparentă are 
rol de ceramică, iar lemnul 
este un autentic element 
de bază.

Cu prilejul vizitării noii 
construcții, am avut o dis
cuție cu prorectorul Insti
tutului, Ion Roman :

— Ca pedagog, — ne-a 
spus domnia-sa — știu ce 
rol joacă ambianfa în com
portamentul si formația ge
nerală a tinerilor. Un stu
dent care-și petrece anii 
de Învățătură In excelente 
condiții de confort și este
tică, avlnd la dispoziție ho
luri spațioase șl bufete e- 
legante pentru pauza din
tre ore, săli de cursuri în 
care se remarcă grija pen
tru frumos, impusă de Însăși 
ținută arhitecturii, ei bine, 
un asemenea tfnăr capătă 
Încă din anii studenției de
prinderi capabile să-și pu
nă pecetea pe ținută sa in
telectuală.

O noutate: dotarea Fa
cultății de filologie cu o 
secție nouă: pe lingă secția 
de limba șl literatura ro
mână, avem o secție de 
limba franceză. Institutul 
va număra un total de 1100 
studenti (750 la cursuri de 
zi și 350 la fără frecvență).

— Cum vi se pare .dia
grama* dezvoltării Institu
tului Dvs?

— Cantitativ șl calitativ 
In ascensiune, o ascensiu
ne certă. Un fapt Îmbucu
rător îl constituie acela că 
cele 3 facultăți ale noastre 
încep sd aibă cadre didac
tice de bază, renuntînd Ia 
improvizalfi. Avem doi doc
tori printre profesori și 16 
Înscriși la doctorat; avem 
cadre didactice trimise pes
te hotare, ca recunoaștere 
a meritelor lor științifice...

— Ce vă propuneți pen
tru noul an școlar?

— In primul rind. o su
dare totală a activității ins
titutului cu cea cu'turat- 
artlsticd a orașului. Sucea
va are nevoie de multe 
pentru a deveni un oraș la 
nivel universitar. Bineînțe
les, mă refer Ia climatul 
spiritual. Noi, Institutul, am 
fost In largă măsură tribu
tari lașului — centrul uni
versitar cel mai apropiat. 
Desigur, vom rămine $i în 
viitor, dar faptul cd avem 
o sală moderns pentru spec
tacole, puțind găzdui tea
tre de operă, e mare lucru, 
îmi amintesc faptul cd, din 
prima echipă de studenti 
cu care am fost la Opera 
din Iași, doar o treime au 
mers de bună voie, restul 
— oarecum obligati. Cu- 
rlnd, situația s-a inversat. 
Cu 7-800 spectatori asigu
ra1! numai de Institut, 
oricfnd putem aduce la Su
ceava spectacolul dorit și 
necesar atît studenților, cit 
și publicului. In felul aces
ta, interesele se conjugă...
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BAMARTINE
POET UITAT Sl NEDREPTĂȚIT

0 ACHIZIȚIE
schiță de WOIICANG HIDISHIlMI.ll

M
onumentala biografie 
editată de Albin Mi
chel, în luna ianuarie: 
.Lcam-rtiie sau dragos
tea vieții" 1) inițiază

1) Maurice Toesca : Lamartine
ou V amour de la vie, Albin Mi
chel, Paris 1969, 600 p.

2) Maurice Chapelan : Figaro
Littâraire, no. 1201, 12—18 mai 1969, 
p. 24.

3) Le Monde, 26 avril, 1969. 
Supplement au no. 7553, p. V.

comemorarea morții unui poet 
și prozator a cărui carieră 
literară și politică s-ar putea 
defini prin cuvintele „gran
doare și decadență". Uitat de 
cititori și de mulțime, sără
cit și cu mintea rătăcită, s-a 
stins la 28 februarie 1869, în
tr-o căsuță modestă din Pa
ris, după ce datoriile îl con- 
ltrîaleleri să vîndă casa na
tală din Milly (care și azi a
parține unui particular).

La 4 martie, corpul neînsu
flețit era înhumat în parcul 
castelului părintesc de la 
Saint-Point.

Zilele lamartiniene organi
zate la Mâcon, de la 2 la 5 
mai, orașul în care s-a năs
cut Lamartine, au reprezentat 
nu numai un omagiu tradițio
nal, ci mai ales încercarea de 
a restabili adevărata figură a 
acestei „foarte înalte și com
plexe personalități" 2), de a 
„salva pe Lamartine", după 
expresia lui Gerard Guillot. 
(Le Monde, 26 avril 1969).

Din momentul apariției pri
melor „Meditații poetice"
(1820) și apoi a noilor „Medi
tații" (1823), care au cunos
cut un succes răsunător, s-au 
cristalizat în jurul operei lui 
Lamartine o serie de clișee 
lalle, pe care chiar evoluția 
ulterioară a poetului nu a pu
tut să le modifice și pentru 
mulți oameni, el va rămîne, 
după Lautreamont, „une ci- 
gogne larmoyante" (o barză 
pUngăiea^).

Dacă vrem să înțelegem e
coul puternic ltîralt de aceas
tă poezie sentimentală și in
spirată, se cuvine să o si
tuăm în climatul epocii. „Me
ditațiile" (Lies Meditations) a
duceau un imens suflu de aer 
pro^5^s^p^t ; izvorul secat al li
rismului personal pulsa din 
nou în vinele generației ti
nere. Romantismul se născu
se 1 Dar ceea ce ar fi putut 
fi interpretat ca o revoluție 
literară, era în realitate răs
punsul la o așteptare latentă 
în conștiința celor atinși de 
acel „mal du siecle", declan
șat de Werther, Ren4 și Co
rine. Pentru Lamartine, poe
zia era „respirația sufletului", 
efuziunea directă unde virtuo
zitatea ține puțin loc, muzi
că curgătoare și Hu.id<ă El 
cîntă sentimentele mari, tot 
ceea ce omul a inventat de-a 
lungul secolelor pentru a-și 
suporta soața: dragostea și 
durerea dragostei pierdute 
(„Un seul htre vous manque 
et tout est ddpeupld"), cău
tarea mîngîierii în natura ma
ternă, („La nature est lă qui 
t'invite et qui faime"), dorin
ța morții, singurătatea și aspi
rația spre religie, („Et ce bien 
id4al que toute âme dosire, 
Et qui n'a pas de nom au te- 
rrestre sdjour"). Dar credința 
pe care poetul o profesează 
în primele culegeri și în „Ar
moniile poetice și religioase' 
(Les harmonies poetiques et 
religiouses 4 volume 1830), 
unde glorifică fuziunea idea
lă a putut induce în eroare 
multi discipoli ai poeziei la
martiniene. In realitate, este 
vorba de la început de dorin 
ța firească de imortalitate, de 
elanul către un ideal care ar 
ajuta omul să-și păstreze spe
ranța. Deja în 1829, poemul 
„Novissima verba" este ex
presia unui spirit chinuit de 
neliniști și de îndoieli. Criza 
capitală se produce însă du
pă călătoria în Orient și la 
ierusalim (1832), făcută cu so
ția sa Mary-Ann Birch, pe 
urmele lui Chateaubriand. A
ceastă aventură angaja toată 
conștiința poetului. Spera că 
în fața sfîntului mormînt va 
avea un fel de revelație. In 
schimb, readuce în Franța si
criul fetiței lui, moartă la 
Beirut, și o credință profund 
zdruncinată. El spune într-o 
scrisoare intimă : „De 2 ani 
se produce în mine o mare 
și secretă metamorfoză, care 
reînnoiește și schimbă con
vingerile mele asupra tuturor

lucrurilor'. De atunci, în ope
rele următoaae: „Jocelvm' și 
„Căderea unui înger' (La 
chute d'un ange), Lamartine, 
fără a renega total dogmele 
catolice, va deveni apostolul 
unui „creștinism liberal și so
cial", și se va îndrepta spre 
poezia filozofică.

Gloria relativ scurtă a lui 
Lamartine se explică adese
ori prin faptul că ar fi fost 
eclipsat de geniul gigantic și 
sclipitor al lui Victor Hugo, 
marele creator de imagini. 
Ca să facem dreptate lui La
martine, trebuie să punem în 
evidentă că o parte din te
mele fundamentale ale poeți
lor romantici au fost antici
pate de el. Prin oda „Bona
parte", destul de severă sub 
pana unui fiu de legitimist, 
Lamartine deschide calea poe
melor napoleoniene ale lui 
Victor Hugo și ale stanțelor 
iambice ale lui Auguste Bar
bier. Meditația „Stelele' (Les 
dtoiles) anunță poezia cosmi
că hugoliană „In largul ceru
lui" (Plein ciel). In „Ultimul 
cîntec al pelerinajului lui 
Child Harold" (Le dernier 
chant du pâlerinage de Child 
Harold) — prototipul lui By
ron — Lamartine exprimă o 
concepție nouă despre rela
țiile dintre om și natură. Na- 
tura-mamă a devenit o natură 
indiferentă, mereu tînără fa
ță de omul muritor. Victor 
Hugo și Vigny n-au fost deci 
nici aici fără precursor, iar 
Leconte de Lisle în „Cain" a 
reluat unele din basoreliefu
rile în care Lamartine înfăți
șase oamenii primitivi.

Totuși sîntem nevoiți să re
cunoaștem că în secolul nos
tru faima lui Lamartine este 
discrediiată; critica univer

sitară îl neglijează și genera
ția tînără actuală îl conside

ră „un poet demodat", față 
de care simte mai degrabă un 
fel de repulsie instinctivă. A
ceasta se datorește tocmai 
temperamentului fecund al 
poetului, volubilității sale ver
bale care îl antrenează ade
sea ca un rîu de munte plin 
de impurități. Poezia modernă 
după Baudelaire, Mallarme și 
Valery, nu mai îngăduie im
provizații fără rigoare, inspi
rație fără controlul intelectu
lui. O poezie descriptivă, a
semănătoare prozei care spu
ne totul, în loc să sugereze, 
nu mai satisface un cititor 
care vrea să fie totodată co
laborator și interpret. In a
ceastă privință, dăm cuvîntul 
unui tînăr poet francez, Marc 
Alyn, care, întrebat de re
dacția ziarului „Le Monde', a 
răspuns: „Din punct de ve
dere literar, marele păcat al 
lui Lamartine împotriva poe
ziei constă mai ales într-o 
nesecată facilitate verbală..., 
care curge și se evaporează 
de pe pagină de-a lungul lec
turii, pentru a reapare iden
tică pe pagina următoare. Ca 
un robinet care are o fisură, 
lirismul lui Lamartine lasă să 
cadă versurile picătură cu 
picătură, dar este mereu ace
eași picatuă'. La sUrșitul po
emului, cititorul rămîne tot 
atît de intact ca și autorul. 
In afară de rare fragmente 
din „Căderea unui înger", din 
„Lacul', unde elementul li-i 
chid, simbol al timpului, se 
armonizează cu această teh
nică a efuziunii, din „Novi- 
ssima Verba' sau din „Via și 
casa", poezia lamartiniană ur
mează legile prozei. Lipsa de 
structură a frazei face astăzi 
ilizibilă această operă, consi
derabilă din punct de vedere 
istoric, căci nu putem uita 
ceea ce poetul „Meditațiilor" 

a reprezentat pentru epoca 
lui: irupția persoanei într-o 
artă care de mult era nelo
cuită' 3).

Lamartine a fost dublat de 
un om politic clarvăzător, ca
re a jucat în Franța un rol 
de avangardă remarcabil. Din 
anul 1820 pînă în 1830, a îm
brățișat cariera diplomatică 
și poezia a fost pentru el 
trambulina prin care viitorul 
politician s-a făcut cunoscut. 
Spunea el însuși: „Am mai 
multă politică în minte de- 
cît poezie". In anul 1831 in
tră în arena vieții publice, fi
ind deputat pînă în 1851. Pen
tru a cuceri mulțimea, avea 
calități excepționale: față se
ducătoare, talie înaltă, voce 
irezistibilă, memorie prodigi
oasă care dădea impresia că 
improviza, eleganța. Proble
mele sociale îl preocupau in
tens și s-a străduit mereu să 
deschidă ochii celor din pro
pria sa clasă socială — pose- 
danții — asupra urgentei mă
surilor economice în favoarea 
proletariatului. Era conștient 
de nedreptatea care stătea la 
baza raporturilor dintre mun
citori și fabricanți. In decem
brie 1833, el spunea la Ca
meră : „Chestiunea proletari
lor este aceea care va face 
explozia cea mai groaznică 
în societatea actuală, dacă 
guvernanții refuză să o cer
ceteze și să o rezolve'.

După prăbușirea monarhiei 
din iulie, la 24 februarie 1848, 
Lamartine izbutește să men
țină calmul la Paris, să evi
te ca poporul să fie mitra
liat.

La alegerile generale din 
aprilie, este ales de către 
partidele de dreapta șl de 
stînga, membru al guvernu
lui provizoriu și ministru de 
externe. Conservatorii așteap
tă ca el să le apere privile
giile. Dar programul reforme
lor pe care îl propune Lamar
tine li se pare :
majorarea salariilor învățăto
rilor, controlul trusturilor, na
ționalizarea căilor ferate șl a 
asigurărilor, introducerea im
pozitului asupra veniturilor. 
După insurecția din iunie, 
Lamartine este îndepărtat din 
funcțiunile sale și întîmpină 
un eșec definitiv la alegerile 
prezidențiale din decembrie. 
Ultimele cuvinte din articolul 
politic publicat de Lamartine 
cu trei zile înainte de lovi
tura de stat din 2 decembrie 
1851, au fo^t: „Trăiască Re
publica!'. Cariera sa politi
că era zdrobită. De atunci, 
poetul, amărît, și părăsit, se 
retrage din viata publică, re- 
fuzînd orice ajutor din partea 
guvernului imperial și deve
nind un „ocnaș al condeiu
lui". El redactează acel „Curs 
familiar de literatură' (27 vo
lume) care, după Maurice 
Toesca, conține „o proză ca
re nu s-a învechit, tot atlt de 
vie ca și acea a lui Chateau
briand și al cărei ecou este 
astăzi Montherlant".

Astfel, cei doi mari poeți 
ai romantismului nu au cedat 
în fața dictaturii lui Napo
leon al IlI-lea. Pentru Vic
tor Hugo începe exilul în 
timpul căruia scrie vehemen
tele pamflete intitulate „Pe
depsele' (Les Châtiments), 
pentru Lamartine un alt exil, 
acel al tăcerii, demnității și 
mîndriei. „Cînt.ecul de lebă
dă' a lui Lamartine, va fi po
emul „Via și casa" (La vigne 
et la maison) 1857, care prin 
puritatea muzicală a versuri
lor, este un adevărat prelu
diu al generației simboliste și 
despre care Michelet îi scria: 
„Niciodată de la „Meditații", 
nu ai scos un asemenea su
net de arcuș" — omagiu bi
nemeritat de primul poet ca
re a făcut să vibreze coarde
le sensibilității romantice.

Rîca lonescu

Mă ailam intr-o seară la circiuma satului in fața 
precis, in spatele), unei căni cu bere.

L°. un _moment dat, s-a așezat lingă mine un om a că
rui infățișare nu atrăgea prin nimic atenția. Pină in clipa 
cind necunoscutul mi-a adresat o intrebare care, trebuie 
s-o recunoașteți^ nu era de loc obișnuită. Întrebarea, 
șoptită conspirativ, se referea la faptul dacă n-aș fi cum
va amator să cumpăr o locomotivă.

De fapt, recunosc, sint genul de om căruia i se poate 
vinde ceva cu destulă ușurință, pentru că nu prea sint 
in stare să dau inapoi. Dar la o achiziție de importanta 
celei de iată, mi-am dat seama imediat că trebuie să fiu 
cu ochii in patru. Așa că, deși nu mă prea pricep la loco
motive, i-am pus o serie de Întrebări despre tipul loco
motivei, anul de construcție, mărimea pistonului etc., 
incercind, vă dafi seama, să-i produc impresia că are de-a 
face cu un expert căruia nu i se poate vinde mița in 
sac. Nu prea sint sigur că am reușit să-l conving in a
cest sens. in orice caz, necunoscutul mi-a dat informații 
cu multă _ bunăvoință și mi-a prezentat și fotografii, intă- 
(ișind obiectul cu pricina din fată, din spate și din amin- 
două părțile laterale. Ce să spun, locomotiva arăta bine. 
Așa că, după ce m-am tocmit asupra prețului, nu mi-a 
rămas decit să inchei tranzacția. (Bineînțeles că, din 
moment ce locomotiva funcționase, nu eram dispus să 
plătesc preful indicat in prospect, chiar dacă, după cum 
se știe, uzura unei locomotive se produce intr-un timp 
mai indelungat).

Locomotiva mi-a fost adusă in aceeași noapte. Poate că 
tocmai promptitudinea in livrarea achiziției ar ii trebuit 
să-mi dea de gindit că afacerea nu era prea curată. Dar 
pentru că sint un om de bună credință, nu mi-au trecut 
prin minte nici un fel de bănuieli.

Acasă insă n-am putut să iau locomotiva. (Ușile nu-i 
permiteau intrarea și, pe deasupra, mă puteam aștepta 
să se prăbușească etajul din cauza greutății obiectului). 
Așa că locomotiva a ajuns in garaj, care, la urma urmei, 
e un loc potrivit pentru mijloace de locomoție.

in lungime nu Încăpea decit pe jumătate, in schimb 
inălțimea garajului era satisfăcătoare, nu degeaba adă
postise pe vremuri balonul meu. Din păcate, balonul a 
explodat.

La pufin timp după achiziționarea locomotivei, am pri
mit vizita vărului meu. Trebuie să vă spun că această 
rudă a mea e un om care nu acceptă in viată decit 
faptele seci, respinge orice speculație și e străin de orice 
manifestare sentimentală. Si, mai ales, nimic nu-1 poate 
surprinde. inainte de a-i relata ceva pină la capăt, a 
priceput totul și intervine el cu explicații exhaustive. 
intr-un cuvint, e genul de om insuportabil.

După un schimb de saluturi ceremonioase, pentru a 
depăși pauza penibilă, am inceput : — .Aceste miresme 
minunate de toamnă ..“ — .Frunze veștede de cartofi’
— a sunat replica lui promptă și, de fapt, avea dreptate.

in tăcerea care s-a așternut am băut mai multe pahare, 
după care vărul meu s-a hotărit să innopteze ia noi. lbir~ 
consecință, a ieșit să-și gareze mașina.

Citeva minute mai tirziu, intorcindu-se, mi-a comuni
cat cu o voce cam tremurătoare că in garajul meu se 
află o locomotivă mare, destinată pentru tren accelerat.
— „Știu* — i-am răspuns calm, sorbindu-mi coniacul 
medaliat la Barcelona, Limoges și St. Louis. — ,Am 
achizifionat-o de curlnd'. La intrebarea lui sfioasă, dacă 
mă plimb des cu ea, i-am răspuns ia fel de imperturba
bil : — .Nu, nu prea des". Și i-am povestit că, pufin ina- 
inte de venirea iui, am dus la spital o țărancă gravidă 
care tot in această noapte a dat naștere la doi gemeni, 
ceea ce insă nu credeam să se afle in directă legătură 
cu plimbarea pe locomotivă. Toate acestea erau scorneli, 
vă inchipuiți. Dar in asemenea situații, nu știu cum se 
intimplă de nu mă pot stăpini.

in sinea mea, mă intrebam neliniștit dacă-mi dă crezare. 
Pentru prima oară de cind ne cunoșteam, mă asculta in 
tăcere deplină. Era evident insă că incetase să se mai 
simtă in largul său; se posomora tot mai mult și, după 
ce a mai dat peste cap un pahar de coniac, și-a luat ră
mas bun. Nu l-am mai văzut niciodată. (Șl pe-aici i-a 
fost drumul).

La putină vreme după aceste intimplări, ziarele au 
anunțat dispariția misterioasă a unei locomotive, aparți- 
nind căilor ferate franceze, care se făcuse nevăzută într-o 
noapte de pe supraia(a pămintului (mai precis, din triaj). 
Abia atunci mi-am dat seama că devenisem victima unei 
tranzac^i dubioase.

Așa că era firesc să am o atitudine rece și distantă 
față de vinzătorui nocturn, atunci cind l-am intilnlt din 
nou la circiumă.

Venise să-mi plaseze o macara. De data aceasta, insă, 
nu m-am mai lăsat tirit in afacere. in definitiv, pe Isâ 
fac cu o macara i
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