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/ SPIRITUL DE FEUDĂ '
Pe unii poate i-a sur

prins observația atît de 
îndreptățită, făcută la Con
gresul al X-Iea al Partidu
lui de către tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, cu pri
vire la spiritul de feudă 
care mai poate fi întîlnit 
în diferite instituții de cer
cetare științifică și de învă- 
țămint. Aceștia, dacă s'nt, 
sînt extrem de puțini și el 
înrișl au promovat un ast
fel de spirit. Mares majo
ritate a oamenilor de ș iin- 
ță, a cercetător lor și ca
drelor di'a etice, toți cei care
sprijină ți promovează e- 
chita'ea între oameni, au 
subscris șl subscriu fără nf"i 
o rezervă remarce! făcute 
de secretarul general al 
Partidului.

Incompatib Iă cu relațiile 
dintre o-meni, cu cri’e>- :le 
de apreciere ale activității 
fiecăruia d'ntre noi, pe ca
re le-a slab Lt și pe care 
Ie perfecționează orîndni- 
rea noastră, această optică 
ce face pe unii să și închi- 
pu e că institutul, sectorul, 
catedra etc., încredințate să 
le conducă, sînt proprieta
te personală, le pot lăsa 
moștenire, pot dicta peste 
ele după bunul plac, dău
nează enorm atît pe p'an 
moral, cit și pe plan mate
rial. Nimic nu este mai 
nocv pentru dezvoltarea 
științe', pentru formarea u- 
nor cadre capab le să răs
pundă imperativelor prezen
tului și viitorului, decît un 
asemenea spirit. Concreti
zat, el transformă compe-
tiția de pregătire, de inteli
gență și îndrăzneală, 
competiție de relații, 
cît ești mai impersonal, 
cit accepți totul (chiar
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Adrian Rădulescu
.DOUA POZIȚII ALE 
PUBLICULUI FAȚĂ 

DE ARTĂ"
(pag. IV)

k

„Dincolo de „înțele
gere* și „explicație* ar
ta ascunde întotdeau
na ceva ce ne face să 
intram în lumea ei cu 
discreție și grijă, aten- 
ți la fiecare pas, ca 
noaptea într-o grădină 
cu plante fragile și pre
țioase. Acest „ceva" ă- 
tît de greu de cunos
cut și atît de misteri
os nu sîntem, poate, 
decît noi înșine, zidiți 
mereu cu amintirile, cu 
aspirațiile și viziunile 
noastre între simboluri
le operei, pentru a le 
da durabilitate în timp 
ți în frumusețe..-* 

atît ești mai aproape de 1- 
nima Iui și, deci, cu mal 
multe șanse. Astfel medio
critatea și îngust mea se 
substituie inteligenței și 
fanteziei creatoare. In ase
menea locuri, cel ce doreș
te sincer să se înainteze șl 
care poate contribui în'r- 
adevăr la ac-astă înainta
re, prin muncă și pregătire, 
este indezirabil. Exemplele 
sînt la îndemînă. Nu le ti
părim din jenă și poate și 
din credința că ele nu se 
vor mai repeta, că nu vor 
mai fi determinați cei ca
pabili să-și părăsească lo
cui din institut sau de la 
catedră din cauză că nu 
sînt pe placul șefului res
pectiv, sau că aceștia nu 
vor fi ț'nuți în umbră, nu 
li se vor refuza sau în- 
tîrzia lu-rărilesi acordarea 
unor merite firești. Dacă ar 
fi să răspundem de ce im
portăm atî'a inte! gență în 
anumite d'menii — cînd 
poporul nosî-u a dovedit 
nu o dată c't este de în- 
zest-at — a unci ar trebui 
să amintim și de ac'st spi
rit de feudă practicat de 
către unii.

Conducă'orit tut"ror sec
toarelor de activitate, d’r 
mai a’es cei din acestea, 
credem că au datoria de 
a crește în jurul lor oa- 
m-ni comple i, nu simrll 
evecu’anti. Omul de silin
ță sl profesorul, dornic să 
contribuie la progresul so- 
c’etă’ii noastre, va fi ca
pabil nu numai să ajungă 
un exemrlu strict profeslo- 
na\ ci și omenesc. Acesta 
va fi în stare să si recu
noască eroarea, să dlalo-

CRONICA

(Continuare în pag. a 2-a)

Cum agonizează 
și mor 

sentimente'e ?
(pag. X)

9 Procesul de ina- 
niție și decristalizare 
sentimentală.

• Sațietate și su
prasolicitare,

• Uzare și automa
tism.

In articolul „Cimiti
rul sentimentelor" sem
nat de prof, emerit V. 
Pavelcu

Petru Popescu:

Recepție și 
opacitate

(pag. VII)

„Critica lui da și nu, 
critica culturală, chiar 
practicată de analiști 
de geniu, e ea durabi
lă, fecundă, in ultimă 
instanță ei ea utilă ? 
Ceea ce rămîne din 
actul critic nu e da- 
ul ori nu-ul, ci funda
mentarea acestui da 
ori a acestui nu, fun
damentare care nu poa
te să fie aceea elemen
tară: „Are talent” — 
„Nu are talent" ...

In probema

ISTORIEI ORA
ȘULUI IAȘI 

rămînem la mo
nografia fui N. A.

Bogdan ?

Citiți intervenția din 
pag. X-a a cercetăto
rului N. Grigoraș.

TOAMNA,

tN

COTE D’OR .
(pag. XII)

~ La sărbătoarea vi
nului din septembrie, 
grupuri folclorice dih 
toate țările se adună la 
Dijon, defilează și dan
sează pe străzile deco
rate cu struguri enormi 
și viță de viei, în sălile 
de spectacol, în satele 
cu podgorii celebre, din 
împrejurimi, într-o ve
selie contagioasă...

DE STRAJĂ 

PATRIEI

Tradiționala sărbătorire la 25 
octombrie a Zilei Forțelor Arma
te, ale Republicii Socialiste Ro
mânia evocă un moment memo
rabil' al luptei duse de poporul 
nostru pentru libertate și progres. 
La această dată — înșerișă cu 
Htere de( aur în istoria țării — 
în urmă cu 25 de ani a fost 
desăvîrșiiă eliberarea întregului 
teritoriu național de sub cotro
pitorii fasciști.

Aniversarea Zilei Forțelor Ar
mate a devenit un simbol al 
recunoștinței poporului nostru fa
ță de vitejia și spiritul de Jertfă 
dovedit de ostașii români în răz
boiul antihitlerist, o expresie a 
dragostei și prețuirii pe care oa
menii muncii le acordă armatei 
noastre.

Făurită și condusă de Partidul 
Comunist Român, armata noastră 
populară este purtătoarea unor 
glorioase tradiții de luptă, a u- 
nor străvechi virtuți ostășești ale 
poporului român

Țara noastră a participat Ia 
zdrobirea Germaniei hitleriste cu 
efective militare de peste o ju
mătate de milion de oameni. 
Trupele române au străbătut prin 
grele lupte peste o mie de kilo
metri ac la Mureș pînă în apro
piere de Praga, eliberînd 3.831 
de localități, dintre care 53 ora
șe. Glorioase fapte de vitejie, 
dar și numeroase jertfe au ja
lonat drumul de luptă al trupe
lor române. Pierderile armatei ro
mâne în războiul antihitlerist se 
cifrează la 170.000 de oameni — 
marți, răniți, dispăruți.

Pentru eroismul și abnegația în 
luptă, trupele române au fost ci
tate de comandamentul român 
prin numeroase ordine de zi pe 
întreaga armată, pe armate, cor
puri și divizii, precum și de 
Comandamentul suprem sovietic. 
Peste 3,000 de soldați, ofițeri și 
subofițeri, au fost distinși cu or
dine și medalii românești, sovie
tice, cehoslovace și ungare.

Pagină glorioasă în istoria Ro
mâniei, participarea la războiul 
antihitlerist a evidențiat profun
dul patriotism al militarilor, ho- 
tarîrea și fermitatea poporului, 
în lupta pentru eliberarea pa* 
triei, pentru făurirea unei vieți 
noi, libere, și fericite.

I
Astăzi, răspunzînd grijii parti

dului, militarii armatei noastre,, 
animați de simțul datoriei față 
de patrie, muncesc cu abnegație 
șt pasiune pentru îndeplinirea 
sarcinilor ce le revin. Cadrele 
militare își îmbogățesc perma
nent cunoștințele, în concordan
ța cu cerințele revoluției tehni- 
co-științifice actuale, își însușesc 
ceea ce apaie nou în știința 
militară, în arta organizării și 
conducerii acțiunilor de luptă, »e 
afirmă ca buni organizatori și 
conducători ai activității de in
struire și educare a trupelor.

Tinerii care vin an de an să 
se instruiască depun eforturi sus
ținute pentru a se forma ca lup
tători iscusiți. Mărturia străda
niei lor o constituie creșterea 
continuă a numărului de ostași, 
care dețin titlul de „Militar de 
frunte" sau „Specialist de clasă", 
al celor care devin foarte buni 
minuitori ai armamentului și teh
nicii din înzestrare.

Poporul Țjosiru poate fi sigur 
că armata sa, strînș unită în ju
rul partidului, a cărui; politică o 
urmează cu neabătută fermitate, 
este gata' Oricîiid să-și îndepli
nească nobila misiune cu care 
a fost învestită. Pătriinși de un 
fierbinte patriotism, de înaltă 
răspundere pentru apărarea pa
triei, militarii forțelqr noastre ar- 

I mate stau neclintiți de strajă pâ- 
mîntului strămoșesc, cuceririlor 
revoluționare ale poporului, li
bertății și independenței I Româ
niei socialiste.

Colonel

VASILE UJENIUC



jurnal
ORA TEATRULUI

MAI ALES
DESPRE VIATĂ

Mi-a povestit intilnirea cu fostul chirurg :
— L-am găsit in pat, mi-a spus. Era palid, mîinile 

il tremurau. Numai privirea li era la iei de vie, pă
trunzătoare ca întotdeauna. Nu-mi amintesc ce am dis
cutat la început, cum am ajuns la prima întrebare: 
.Dumneavoastră v-ați pierdut un braț in război. Tata 
s-a întors cu amindouă. Ați tost colegi, ați tăcut îm
preuna mii de operații, l-ați cunoscut bine și sint 
convins că pe dumneavoastră vă cunoașteți și mai bine. 
Poate erați cel mai îndreptățit să vă srnucideți" 1 .Nu 
mă cunosc aproape deloc. Mult, mult mai puțin decit 
l-am cunoscut pe el. Cine are pretenția să spună eu 
sînt așa și nu altfel. Semănăm atit de mult intre not, 
incit eu nu mă mai pot deosebi de ceilalți. Mă Întreb 
uneori, recunosc, caut să înțeleg rezistența mea de a- 
tunci, aceea a noastră. Crede-mă, nu pot sd enunț un 
cuvînt. Mi-am pierdut mina și o dată cu ea profesia. 
Toată munca pină la aproape patruzeci de ani. Pe el 
nu-l pot condamna. Fiecare este stăpin absolut pe pro
pria viață". .Nu-i o lozincă". .Nu, deși lozincile nu 
sint de disprețuit, cum lași tu sd se înțeleagă. Poate 
iți va părea ciudat, dar acum, la bătrinețe pot spune 
că nu-mi este rușine pentru ce am pronunțat..." .Bă- 
trlnețea’... „Ce vrei să afli despre ea ? Este o adevă
rată spălătorie, tinere, toți anii se adună aici șl cad 
după ei îmbîcseala, conformismul...*. .Viața". .Da, ai 
dreptate, și viața. Ce rămlne l Uite, nu ți-aș putea 
spune. Ție nu-ți este frig 1 Tu transpiri, ești congestio
nat, ai fruntea umedă, iar eu tremur. Cred că este 
foarte cald, așa-i ?" „Da, este foarte cald". „Asta în
seamnă că a căzut și căldura". „Credeți că este ci
neva stăpin pe propria Iui viață, așa cum ați spus ? 
„Mă Întorci înapoi, tinere. Ce importanță are asta ? 
Atîta timp cit ai credință că așa este, totul devine 
armonie, acord perfect. Nu se poate altfel. Vezi, sunt 
stingherit că te-am primit culcat. Nu-i nimic deosebit, 
o febră trecătoare. Mi-o îngrijesc singur, pentru asta 
mi-au mai rămas citeva cunoștințe. Sînt obișnuit cu 
accesele astea, le-am moștenit din război". .Ați văzut 
mulți oameni morii, unii v-au murit pe brațe. Vorbi- 
ți-ml despre moarte". „Nu ești prea politicos, tinere. 
Vorbești de funie in casa spînzuratului. Știi, așa In 
general. Iți atrag atenția. N-am să-ți răspund Ia între
bare, adică la glndul pe care îl simt dincolo de frun
tea asta frumoasă. Am să-ți povestesc despre un om 
condamnat la moarte prin patruzeci și trei. 1 s-a citit sen
tința după ce a fost forțat sd asiste la execuția singurului 
său frate. I s-a spus că va fi împușcat dacă nu declară 
unde este ascunsă tipografia ilegală. A cerut să-și sărute 
fratele înainte de execuție și nu i s-a dat voie. Apoi, ca 
unul dintre ei sd fie legat la ochi. Și această dorință le-a 
fost refuzată. Discuția se purta în prezența lor, unul lipit 
de un perete, celălalt de alt perete. Nu i-a căzut o lacrimă 
cînd l-a văzut prăbușindu-se și nici n-a înnebunit. Apoi 
i s-a citit sentința și nici atunci n-a reacționat altfel. A 
trăit astfel două luni, știind că poate fi ucis dintr-o clipă 
în alta. Două luni, șaizeci de zile și șaizeci de nopți și 
tot n-a înnebunit. Intre timp s-a apropiat irontul și cel 
mai crud dintre paznici l-a ajutat sd evadeze. Bineînțeles, 
să aibă un atu mai tirziu. Toate cite s-au năpustit asupra 
iui n-au reușit decit sd-i albească părul și sd-i încețoșeze 
privirea. Credința Iul n-a scăzut nici atunci cînd și-a văzut 
fratele Împușcat, cînd i s-a citit sentința. Viața acestui om 
nu-l lozincă. Acum ctieva zile mi-a scris... De ce să vor
bim despre moarte, n-ai spus că afară este atlt de cald ? 
Am obosit, tinere, să ne oprim aici. îmi este foarte frig 
și trebuie sd mă fricțlonez. Scuză-mă I"...

Corneliu Ștefanache

Stagiunea aceasta a debutat 
sub seninul Festivalului Națio
nal de Teatru, ceea ce ti con
feră o ținută mai gravă și, în 
același timp, un mai pronunțat 
caracter de lucru. Noua for
mulă de organizare a Festivalu
lui — participai ea tuturor tea
trelor, pe zone — a a-* ut darul 
să provoace o adevărată emu
lație în rîndul oamenilor de 
teatru, de Ia dramaturgi la re
gizori și de la actori la direc
tori, ca să nu mai vorbim de 
public — acest ,, personaj" răs
fățat pentru care se tace totul. 
Timp de trei luni, octombrie, 
noiembrie, decembrie, principa
la direcție a activității teatra
le este Festivalul.

Ca așteptăm de la acest Fes
tival ? In primul rînd să fi» 
o confruntare de valori la Înăl
țimea maturității artistice la 
care a ajuns teatrul românesc ? 
impusă prin spectacole de ridi
cat nivel, dramaturgia națio
nală de azi și dintotdeauna. st 
fie — cum spunea cineva — 
„o bibliografie scenică a piesei 
românești clasice $1 contempo
rane"} să aibă ținuta unei tn- 
tiJniri profesionale cu predomi
nant caracter de Iucruj să rea
lizeze noile tendințe programa
tice din mișcarea noastră teatra
lă; să impună tineri — drama
turgi, regizori, scenografi, ac
tori ; să surprindă, deci, tempe
ratura momentului teatral ac
tual.

Sigur că este încă prematur 
să spunem dacă Festivalul răs
punde Ia toata aceste sarcini 
pa care i le pretindem. Nu s-a 
desfășurat decit programul a 

două centre (Timișoara și Iași), 
27 de teatre încă nu șl-au spus 
cuvîntul. Dar unele observații, 
fie și sub semnul provizoratu
lui, se pot face și după cele 
două confruntări care au avut 
loc. Iu primul rînd ni se pare 
că există adea temperatură ri
dicată a competiției. Din păca
te nesusținută întotdeauna de 
spectacole valoroase. Și la Ti
mișoara șl la Iași, caracteristi
ca principală a fost inegalita
tea, uneori flagrantă, a spec
tacolelor (chiar a spectacolelor 
aceluiași teatru). Dacă ar fi să 
numim spectacolele valoroasa 
(n-o lacem deocamdată pentru 
că aici nu avem spațiul nece
sar argumentării), le-am putea 
număra pe degetele de la o sin
gură mîiiăj predomină insă 
spectacolul corect și nu lipseș
te cel mediocru. Asta s-ar ex
plica poate prin graba cu care 
a fost organizat Festivalul, tea
trele prezente In cele două cen
tre fiind oarecum dezavantaja
te ca timp de pregătire.

In ceea ce priveștp reliefarea 
unor tendințe programatice noi 
din mișcarea noastră teatrală 
(cel puțin in ce privește arta 
spectacolului), le așteptăm încăj 
poate în celelalte centre, poa
te In faza finală unde va fi, 
probabil, mai ușor de desprins 
tendințe, pentru că vom avea 
a face numai cu spectacole va
loroase. Impunerea unor tineri? 
In afară de dramaturgul Pani 
Cornel Chitic (cunoscut de alt
fel și pină acum, dar prezent 
pentru prima dată cu o piesă 
în trei acte) și de regizoarea 
Magdj Bordelanu (ambii anga
jați în spectacolul „Cronica lui 
Laonlc" al Teatrului Tineretu
lui din Piatra Neamț) nu am 
asistat la nici un debut și pro
babil că nu vom asista nici In 
etapele următoare.

Și totuși, Festivalul înseam
nă o Impunere a teatrului In 
centrul mișcării noastre cultural- 
artistice, impunere pe care o 
dorim, la edițiile următoare, 
mai decisă și mal convingătoa
re decit acum.

ST. O

CRITICUL
EUGEN BARBU

Se afirma altă dată că poeții 
sau prozatorii nu ar putea 
nu ar trebui să dea verdicte li
terare, deoarece, prin însăși 

vocația lor, se situează In afara 
„obiect ivi lății* implicate In ac
tul critic. La noi, au dermm 
ții această părere mulți scriitori 
de beletristică de primă mări
me, după cum critici de necon
testată valoare ran afirmat în 
ucelaș/ timp ca prozatori iau 
poeți. Am putea cita numele lui 
Macedonski, bunăoară, al lui 
Sadoveana (autor de numeroase 
șl ascuțite recenzii, chiar dacă 
erau publicate sub inițiale), ca 
să nu mai vorbim de Ibrăilea- 
nu, Lovinescu, G. Căllnescu.

Am dori ca In aceeași serie 
să-l putem număra statornic și 
pe Eugen Barbu, care, de cltva 
timp, susfine o rubrică de cri
tică literară În „Informația 
București ului'. „Spiralele" pro
zatorului atlt de cunoscut și
atit de combativ se dovedesc,
de o sinceritate șl de o pă
trundere salutară In contextul
actual al criticii românești. Eu
gen Bartu a scris. Intre alții, 
despre Nichita Stănescu, despre 
Ion Gheorghe, despre Leonid 
Dimov cu atașament șl totuși 
cu degafare lucidă, cu perti
nența omului de gust care re
fuză snobismul șl află tonul a- 
precierilor lipsite de patimă, si- 
tu!ndu-se In același timp din 
perspectiva autorilor ca șl din 
aceea a publicului. Se va recu
noaște că aceste calități sînt 
cam rar Intîlrlte astăzi la mulți 
din confrații fntrucritlcă. A da 
satisfacție autorilor dar și ama
torilor de literatură a devenit 
astăzi un tur de forță. Totuși, 
lucrul e posibil, pare a ne asi
gura Eugen Barbu. Ceea ce nu 
Inseomnd elf supătărlle pot fi 
evitate oriclnd. Aceasta depin
de de temperament. Dar ceea 
ce rămlne șl are darul de a 
stinge, cel puțin pentru restul 
cititorilor, impresia de măruntă 
descărcare temperamentală, In
tr-un sens sau altul, este cer
titudinea echilibrului, a argu
mentării și a calmei cumpăniri 
în aprecieri. Iată de ce spunem 
că l-am dori statornic pe auto
rul Groapei în această ipostază 
de critic. Totul depinde, sîntem 
siguri, de perseverența ta. Căci 
de sprijinul prietenilor și al ca- 
legl’or de breaslă . . . sd ne în
doim ? Chiar dacă ne Îndoim 
știm bine că aceasta nu l-ar 
putea Întoarce din drum pe1 

criticul Eugen Barbu. Cel mult, 
ar da mai multă virulență po
lemistului.

INTERVIU... 
CU BARBĂ

Discuția despre caracterul in
vestigator șl cuprinzătoar al 
Întrebărilor unul interviu, dis
cuție purtată mai ales In ce 
privește tele-interviurile, dar 
valabilă pentru Întreaga publi
cistică, îșl are o monumentală 
replică In soluția oferită de 
Sandu Stelian care, în „Româ
nia literară" nr. 41/969, 1 se a- 
dresează cu cuvenita deferen
tă Iui Romulus Vuipescu, soli- 
crtlndu-i răspuns la dificila În
trebare :

— Barba v-a ajutat In viață, 
în teatru ?

La care, interlocutorul l-a 
răspuns cu un citat din Radu 
Stanca :

— Sint cel mai bărbos din o- 
rașul acesta.

Fiind vorba de București, o- 
raș cu un milion și mai bine 
de locuitori, performanța se 
cuvine a fi omologată.

Șl nu numai pe plan publi
cistic . . .

CINE-AMATORII
Observînd, cu îndreptățire, că 

„marea majoritate a filmelor do
cumentare de anul trecut ar pu
tea fi catalogate la .capitolul" 
etnografico-pelsagistic* și că anul 
acesta situația se repetă, Călin 
Căliman, autorul articolului .Quo 
vadimus" din Contemporanul nr. 
41/969, asociază carenței temati
ce a documentarelor noastre o 
alta, Ia fel da importantă, ținlnd 
da modalitățile utilizate și vădind 
prezenți profesionalizării doar sub 
negativul aspect al rutinei.

Exemplul clna-amatorilor din 
Timișoara, colaboratori la filmul 
„De 2 cri 8 minute despre Ti
mișoara*, cărora respectiva peli
culă le datorează cele mai izbu
tite și ... neprofesionalizate sec
vențe, este concludent. Și plin 
de învățăminte. De ce, Ia adică, 
nu s-ar stabili o mai îndelun
gată și mal planificată colabo
rare a Studioului .Al. Sahia" cu 
cine-amatorii răspîndiți prin toate 
colțurile țării ? Excepțional do
tate, Înzestrate cu un potențial 
uman al cărui entuziasm nu este 
nici pe departe singura virtute, 
cine-cluburile așteaptă încă star
tul unei colaborări competitive, 
cu premii In reușite filme docu
mentare de actualitate acordate-.■ 
spectatorilor.

Se așteaptă doar semnalul de 
pornire în cursă 1

N. Irimescu

ERATĂ
ln numărul trecut al revistei noastre 

au apărut numeroase greșeli. Rugăm 
cititorii să corecteze citeva dintre ele:
— pag. 1, art. „Provincie col.
1 r. 7 : arborează In loc de abor
dează.
— pag. 8. la Cronica literară, col. 
1 r. 12 da jos: numenului kantian.

loc de numelui cantian.
col. 2 r. 31 de jos: de pleoape
In loc de apleoape.
col. 2 r. 2 de jos: nu se o-
premie In loc de nu se opresc.
col. 2 r. 1 de jos: atrăgătoare
In loc de strigătoare.
col. 3 T. 28 de sus: distanță In
loc de 0 distanță.
col. 3 r. 27 de jos: densd In loc
de densă.

— pag. 8, In anunțul .Cenaclul ..." 
Bdrdganu In loc de Blrăganu.
— pag- 6 : desenul aparține lui V 
Nașcu.
— pag. 3: în subtitlurile interviului 
cu N. Țațomlr, se va citi poeții 
tineri In loc de poeții tinerii.
— pag. 5 j legenda ilustrației este 
.Memento cavalerismului moldav' 
în Ioc de „Memento cavalerului mol
dav**.
— pag. 3 : articolul: ,A edita", r. 14 
de jos se va citi: pe care a aduc 
în loc de pe care o aduce.
— pag. 10, articolul .A edita", col. 
II r. 16 de sus: diacronic în loc de 
diaconic.

rînd. 22 de sus: cartea In loc 
de partea.
col. 2 r. 6: complet In Ioc de 
complex.

— pag. 3, interviul cu N. Țațomir, 
col. 1 r. 21 de sus, soliloc în loc de

solilog.
col. 1 r. 23 de jos: mimeze In 
loc de mizeze.
col. 2 r. 2 de Jos: ales în îoc 
de are.

Cerem cititorilor cuvenitele scuz©

SPIRITUL 
Di TEUDĂ

(Urmare din pag 1-a)

gheze sincer cu elevul său. 
El nu-i va considera pe cel 
din jur niciodată drept niș
te subalterni, ci elevi, ca
re oricind ar putea să-l de
pășească.

Nici o circumstanță atenu
antă nu poate avea *n 
fața opiniei publice a- - 
cea personalitate, oricit de 
mari i-ar fi meritele, da
că ii va si i pe cei din Ju
rul său să lucreze pentru 
eL Mai sînt destule lu
crări pe care, adevăratul 
autor este tipărit la sfîrșit 
sau simplu — colaborator. 
Mal sint institute, catedre 
și instituții cu profil ase
mănător conduse încă de 
oameni care, dacă au in
contestabile merite, sînt 
prezenți acolo doar cu nn 
mele, fac doar oficiul de 
reprezentare. Și intr-un caz 
și intr-altul, acest fapt a- 
pare ca un fenomen de 
exploatare morală, dacă nu 
mai mult. Iată de ce sînt 
atît de îndreptățite cuvin
tele tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, atunci cînd spu
nea : .Noi am lichidat feu
dalismul și capita'ismul in 
toate domeniile ; trebuie să 
lichidăm cu hotărire spi
ritul de feudă și in acest 
sector’L

Conform unui sănătos 
principiu, oamenii nu pot 
ft apreciați după intenții, 
după ceea ce ar putea să 
facă, după vorbe, ci după 
fapte, după activitatea prac
tică folositoare întregii so
cietăți. In locurile unde K * 
mal persistă o optică în- 
gustă de feudă, acest prin
cipiu este încălcat

Sigur, nu ne g'ndim o 
clipă să confundăm con
fruntarea de opinii cu In
disciplina, dar cel ce are 
o optică ca aceea despre 
care vorbim, își va eticheta 
la prima contrazicere sub
alternul drept indisciplinat 
Problema nu-i de Ioc sim
plă, așa cum ar părea Ia 
prima vedere, șl nici nu se 
rezumă numai Ia „rămăși- 
țe ale trecutului”. Ea în
corporează o multitudine 
de fenomene și mai ales a- 
cela că, la un moment dat, 
în anumite locuri, opiniile 
generațiilor pot să nu fie i- 
dentice. (Și dialectic, este 
firesc ca ele să nu lie 1- 
dentice).

Vîrsta șl meritele de o 
viață sînt atribuite de 
respect, dar atunci cînd 
sint transformate în frînă 
pentru dezvoltarea celor 
din jur, in înnăbușirea en
tuziasmului lor creator, se 
degradează pină la estom
pare totală. Majoritatea 
oamenilor de știință crea
tori, in toate timpurile, au 
crescut în jurul lor urmași, 
demni. Cu atît mai mult, în 
orîrduirea noastră, în tara 
noastră cu strălucite tradi
ții în această privință, op
tica îngustă, spiritul de 
feudă, substituirea activită
ții numai prin nume răsu
nător, trebuie desființate 
oriunde s-ar ivi, nu nu
mai în domeniile amintite. 

Socialismul care creează po
sibilități practic nelimitate 
pentru dezvoltarea multila
terală a personalități u- 
mane, nu poate tolera ase
menea fenomene, mai ales 
în sectoarele unde fără 

personalități distincte, fă
ră oameni activi, capabili 
de luptă continuă cu me
diocritatea, să și confrunte 
deschis opiniile, nu putem 
Înainta nici un pas.

Sunați, deci, trimbițe ale bucu
riei I Dobrin et comp, i-au refu
zat lui Eusebio viza de intrare 
la C.M. din Mexic. La naiba, 
avem cu adevărat o echipă ma
re 1 Fachirul flegmatic din Tri- 
vale a fost omul victoriei; Dan, 
după cura de „Extraverai". era 
în stare să-și aștearnă și sufle
tul pe gazon întru oprirea ad
versarului, Dumitrache a fost a- 
coli. unde trebuia și cînd tre
buia, Deleanu ți Sâtmăreanu au 
oferit lecții de joc ofensiv, Lu- 
cescu și Dembrovschi mi s-au 
părut inspirați ți utili, Hălmă- 
geanu a surprins realmente prin 
deosebită siguranță, iar Dinu 
(mai puțin) și Nunweiller au 
muncit ca riiște furnici. Bravo, 
băieți; ați jucat cu maturitate, 
alcătuind o echipă care știe ce 
vrea și, mai mult, știe cum să 
obțină ceea ce vrea ... O sin- 
jgură „oaie neagră": Răducanu, 
nesigur la balon, cu ieșiri hu
liganice, care pot costa enorm 

intr-un meci cu miza. In aceas
tă subtilă „echipă de aur", ru
dimentarul Răducanu nu prea 
are ce căuta, moi ales că ni
meni nu-i va putea prevedea 
niciodată reacțiile paradoxale și 
încîlcite. Ghiță, treci la raport I

♦
încet, constant, sigur, apele 

României sînt otrăvite. Pescarii 
sportivi se refugiază tot mai 
mult în Deltă, dar și acolo au 
apărut plăcuțe cu „Pescuitul 
interzis' ... Cindva, nu tare de 
mult, riurile Moldovei și Buco
vinei tăinuiau, în fiecare bulboa
nă, kilograme de pește: Bistri
ța aurie era paradisul păstrăvi
lor, Suceava și Moldova gâz- 
duiau clean și scobar, nisipul 
Șiretului era gîdilat de forfota 
somnilor ... Pină și Bahfuiul, a- 
cest riu caricatural, oferea pes
carului, dacă nu satisfacțiile 
unor cine știe ce enorme cap
turi, barem pretextul ieșirii în 
mijlocul naturii: gobio-gobio, 

modestul „porcușor", pește gras 
ți prost și leneș ți dulce ca 
lostrița...

... Constant, încet, sigur, toa
te riurile sînt otrăvite. Cînd U- 
zina chimică Făgăraș a spălat 
niște instalații, deversînd apoi 
apele suprasaturate da acizi, de 
la Turnu Roșu și pină la Rîm- 
nicul Vîlcea, Oltul s-a albit din 
pricina miilor de burți ale mre- 
nelor otrăvite. Uzina de im
pregnat traverse din Ițcani tri
mite de ani și ani șuvoaie ne
gre de creuzot în Apa Sucevei. 
Fabrica de zahăr din Bucecea 
și alte citeva întreprinderi au 
făcut din Șiret o apă absolut 
moartă. Rapoarte recente arată 
că I.G.O. Vatra Dornei și com
binatul „Bernat Andrei' otră
vesc Bistrița cu o constanță 
demnă de cauze mai bune.

Ce-i de făcut ?
Legea este clară: unitățile in

dustriale sint obligate să pose
de instalații de purificare a ape

lor reziduale. Și? Și nimic. O- 
bligația rămîne obligație (pe 
hîrtie), instalațiile cu pricina 
lipsesc ori sînt subdimensionate 
ori funcționează prost, otrava 
picură in ape, fauna piscicolă 
dispare și, dacă vom continua 
să tolerăm nepăsători moartea 
lentă în apele României, vom 
ajunge să admirăm cite o coa
dă de pește cel mult prin ac
varii ori la „pauza" de la Te
leviziune. Ceva măsuri, ici-colo, 
par a se lua totuși: unele în
treprinderi sînt amendate. Da, 
ați citit bine: întreprinderile sînt 
amendate. Nu persoana X, vi
novată de proasta funcționare 
a instalațiilor de epurare, ci ... 
uzina. O simplă operație con
tabilă trece contravaloarea a- 
menzii dintr-un cont în altui și 
cu asta... basta I Așa se ex
plică, probabil, reacția unui di
rector de uzină care a întrebat 
inocent : „Cit costă, dom'le, peș
tii din rîul âsta? Trei sute de 

mii ? Poftim, vă dăm trei sute 
de mii ți lăsați-ne-n pace*. 
Optică ciudată și obtuză, care 
confundă peștele de riu cu 
codul de la „Alimentara' și pes
cuitul sportiv cu o expediție 
gospodărească menită să procu
re plătică pentru borș. Sînt cu
rios dacă acest director cu su
fletul mumificat în creuzot are'^ 
habar ce-nseamnă, pentru ner
vii unui orăsean al secolului 
XX, temerarele ieșiri în umbra 
sălciilor, unde zefirul e pe posl 
de Carbcxin, unda clară înlo
cuiește Napotonul și zvîcnetul 
plutei tratează asteniile mai 
eficace decit toată știința Spi
talului nr. 7. Sînt curios dacă 
acest director cu inimă de car
ton presat a izbutit vreodată 
să admire sincer un răsărit de 
soare și-un fîlfîit de egretă și-a 
unduire de stuf și-o neclintire 
de bulboană. Dar, probabil, pre
tind prea mult...

M. R. I.



5— Maestre. Teofil. Valeu.... • i
— Mai este, George

Pruteanu!
—. Se prea poate, maeș- 

tre, dar vă rog să-mi în
găduiți să rămln la formu
la asta. Deci, maestre Val
eu. Vă...

— Hai. că știu ce vrei 
să mă-ntrebi: de ce joc 
teatru, nu?

— Recunosc...
— Joc pentru că nu pot 

altfel. Joc pentru că iu
besc oamenii. Ii iubesc, pur 
și simplu. Și apoi... eu nu 
joc teatru, eu îl trudesc, 
îl fabric, îl produc prin 
toate terminațiile nervoase 
ale ființei mele

— Cun ati ajuns actor?
— Fără să-mi dau sea

ma. Cînd te îndrăgostești, 
ei da!, poți preciza ziua, 
ora, clipa? Nu poți. Știu 
doar că am ajuns actor.

—Dar cînd ați debutat?
— La doi ani și o zi. 
— Cum?
— Imitînd.
— Ce?
— Urătorii și ceilalți 

cîntăreti populari.
— In ce împrejurări?
—, Cu ocazia unui reve

lion. Eu sînt născut pe 30 
decembrie. De revelion am 
deci n ani si o zi, Atunci 
aveam doi ani și o zi. 
, -T- Dar pe o scenă?

— Debutul meu în tea
tru .îl consider cel de la 
Institutul de Teatru.
' — Cînd a fost asta?

A —In 1950.
w — Și cu ce v-ati produs?

—. „De pe Coreea jos 
murdare mîini". De Radu 
Bour.eanu. Ehei' ...

— Si .după aceea?
----Prima .halta" — ,1a

Cluj. Pînă la 1 septembrie 
1959. De atunci, la ' Iași.

—— Aveți deci, .aici, 10
ani de teatru,

— Am, 10 la Iași și 10
ța, Ciuf.

— Maestre Valeu, care 
credeți . că e specificul in
tim al ..profesiunii du.mnea- 
voaslță? . .. .

— Am să-ti răspund 
printr-o formulă: responsa- 
bilitate7 -ț- bun gust “ + ' 
simțul măsurii.
'—-Deti :ce-riseămnă ' a f ' 

actor ?
: — Pe lingă a însuma ' ' 
cele spuse mai-nainte, în
seamnă a avea o formida
bilă capacitate de dedubla
re, o forță neîntreruptă ■ 

-f de a întrupa alți oameni, 
din- trecut, prezent și chiar 
din viitor. A fi actor — 
a poseda la un diapazon 
cit mai ridicat capacita
tea de dedublare. Astă e 
părerea mea.

—. Șe vorbea și se mai 
vorbește de „detașarea" 
actorului de rol. Ce pă...

— Nu practic. „Detașa
rea" mea de rol e doar a
cel sentiment al responsa
bilității pe care-1 am în 
fiecare clipă pe scenă. Ac
torul. dragă Pruteanule, nu 
joacă din instinct și nici 
sub imperiul acelui „foc 
sacru". Chestia cu focul 
sacru e o romantizare, zău 
așa. ,

— Spuneți-mi : aveți sen
zația că „debutați" de fie
care dată cînd intrați în 
scenă ? Asta e legenda... ,

— N-aș putea spune. 
Dar debutez cu fiecare rol 
nou. Asta e altceva.

Atunci care credeți că e 
valoarea experienței 
(rutinei) în munca actoru
lui ?

— Enormă. înseamnă un 
plus la capitolul mijloace- 
de-exprimare. Experiența 
este maturitatea actorului.

—— Dar — vă întreb — ■ 
nu riscă ea să cadă în ma
nierism ?

— Cît ești conștient, nu! 
Atîta timp cît mijloacele 
tale de exprimare sînt (tre
buie să fie...) nenumărate, 
ele vof primi de fiecare 
dată alte nuanțe, alte 
funcții. A, sigur că dacă 
ai cîteva trucuri, și le ver
și în orice spectacol ca să

' smulgi aplauze, ești un om 
mort. Numai că asta nu 
se cheamă experiență — 
se cheamă cabotinism...

— Teofil Valeu, ați ju
cat pe scena Naționalului 
roluri mari, de „căpătîi" ; 
nu am să le enumăr, sînt 
cunoscute. Vreau doar să 
vă întreb ce părere aveți 
de dictonul „nu există ro 
luri mid și mari. există 
doar actori buni și slabi?

Oare nu tocmai rolurile pe 
care le joacă formează un 
actor ? .

— Nu poți să joci numai 
roluri mari, după cum ju- 
cînd numai roluri mici nu 
poți să fii actot mare,

Și (apoi, ce se-ntîmplă... 
Intre rol și actor există o 
dependentă, o reciprocitate. 
Actorul face rolul, rolul îl 
face pe actor.

— E un fel de cerc.....
sănătos.

— Evident Construiești 
roluri, și ele te construiesc, 
te formează, te căptușesc 
cu experiență. Altfel nu se 
poate. Din întîlnirea rol 
bun-actor bun. amîndoi ies 
în cîștig. Rolurile, bătu-le- 
ar!

— Ce roluri vă doriți?
— N-am cerut nici un 

rol de cînd sînt actor. 
Nici unul, mă crezi ? Asta 
nu înseamnă că nu-mi do
resc, nu e un secret. Dar 
aștept (oarecum pasiv) în
tîlnirea ; nu vreau să for
țez. Dacă-ți înfigi prea a- 
dînc dorința unui rol în 
cap, apoi pe tonte celelal
te le joci cu gîndul • la 
acela, și nu, e bine. Eu aș
tept.

— Totuși (de exemplu) s 
n-ați juca un Falstaff?

— Falstaff ? Falstaff...
Mă cred și nu mă cred în 
stare șă-1 fac. De ce ? Vezi 
tu, e o treabă aici... Or
son Weles dăinuie, i s-ă 
lipit, imaginea în capul 
spectatorilor, și eu trebuie 
să găsesc momentul în 
care voi putea intra în 
competiție, s-o pot „dezli
pi". Altfel, am doi inar 
mici: rolul — ținu, și pe 
Orsbn Weles (care-i cam 
solid!) — doi! Așa că...

— Maestre, cu voia dum
neavoastră voi trece la 
altele. Ati fbst de curînd 
în turneu în RD.G. cu

' Naționalul' ieșeaff.- Cu ce 
impresii v-ati întors ? Cum 
a fost ?

— Eu am plecat hă joc 
Brecht în R.D.G....' E ca și 
cum ' ar veni o trupă stră 
ină să jcfacb Caragiale la 
noi. E o treabă. nu e Ușor. 
Dar ' a mers. Publicul ger

: mari cunoaște bine Brecht. 
S-a jucat și s-a parajucah 

. Mă duceam, ca -sj zic așa, 
să vind (intr-un. fel) „caș-, 
traveți la grădinar". (Ștți, 
o parte din public urmă
rea spectacolul cu textul 
nemțesc în mină !). Da.- cu 
sentimentul ăsta am plecat: 
Dar pot să spun că sint 
foarte, foarte- mulțumit de 

. felul cum a fost primit 
spectacolul și interpretarea 
mea. ■

— Ce ați- văzut ? • .
— Am văzut un specta

col Brecht, Mann ist Mann 
la Berliner Ensemble. A
curatețe și precizie. Nem
ții joacă precis, exact. A
ici, a jucat și Ernest 
Busch, interpretul lui Ga
lileo Galilei de la Berliner 
Ensemble, Era grandios.

— Altceva ?
— Alte spectacole n-am 

putut vedea. Iri schimb am 
văzut locuri. Am văzut 
parcul și castelul Sans
Souci. îmi amintesc că am 
exclamat acolo : „Cam așa 
văd eu .raiul!". Inchipuie-ți 
o scară enormă, cu 170 
de trepte mari, și pe ele 
sere cu toate solurile de... 
vinuri I

Am văzut și cele mai 
barbare lucruri pe care 
mi le puteam imagina. As
ta la Buchenwald. Să nu. 
scrii asta, e prea îngrozi
tor. O regiune cu păduri 
superbe (Buchenwald în
seamnă pădure de fagi) și, 
în mijloc, pe o fază de 
c 8 km. lagărul. Veieuze 
făcute din piele de... Dar 
să lăsăm asta.

— Ca să revenim la 
„oile noastre", maestre, vă 
rog să-mi spuneți ce se 
știe acolo despre teatrul 
românesc ?

— Ei văzuseră nu prea 
de mult Troilus și Cresida. 
Și apoi, oamenii de tea
tru cunoșteau teatrul ro
mânesc din vizitele pe ca
re le făcuseră la noi. Și 
despre Naționalul ieșean
— în particular — se știau 
multe și bune lucrurr; 
prestigiul lui era cunoscut. 
Uite, am ami cuvintele u
nui critic reputat, Georg 
Menchen, ar trebui să le 
citezi.

— Le citez: .Turneul a

0 DISCUȚIE CU ACTORUL

TEOFIL 
VÂLC U

I I

conDorbiriie 
„CRONICI?

JOC PENTRU CĂ NU POT ALTFEL
* \LA: DOI ANI Șl 0 ZI - ' DETAȘARE?

* NU PRACTIC! * CHESTIA CU FOCUL 
SACRU E 0 ROMANTIZARE *■ EXPE- 
RIENȚĂ-MATURITATE * NU CER ROLURI 

LE AȘTEPT! «CASTRAVEȚILA GRĂDINAR
* CAM AȘA VĂD EU RAIUL 

« OMOGENITATE, ACESTA E „CLU"-UL! 
« DA, AM ■'NEVOIE DE REGIZOR

* CELĂLALT GENERAL - PUBLICUL

* CONCESIE, NU. COINTERESARE, DA

* PUBLICUL, AL CINCILEA ELEMENT
* DACĂ VOI NU MĂ VREȚI, EU
VĂ VREAU « CINEMATOGRAFIA 
ROMĂNĂ ÎNCĂ NU! « RETEA- 

TRAUZAREA TEATRULUI ■ * TEXTUL 
E TABU « 0 MICRO - STAGIUNE
BUCUREȘTEANU

lost pentru mine o provo
care a marilor pasiuni de 
la scenă la ■ public, de Ia 
public la scenă. O pasiune 
in dublu sens : pasiunea 
cu care s-a jucat și pasiu
nea cu care s-a înțeles 
pasiunea".
Pentru că vreau să mai 
aflu de la dumneavoastră 
unele lucruri, vă propun

să vorbim puțin despre re
gie.

— Mai exact.
—A fost o . vreme cînd 

actorul era „clu"-ul (abso
lut) Bl unui spectacol. 
Teatrul modern, a adus în 
prim plan regia, regizorul. 
Ce ne puteți spune despre 
această „răsturnare" ?

— O consider o specu
lație a esteților de teatru. 
Clu-ul. dacă există, stă în 
concordanță, în colaborare. 
Spectacolul modern trebuie 
să degaje o mare omo 
gedtate^. Omogenitatea 
— acesta e c/u-uL Regi
zorul care vine cu con
cepții— preconcepute ra
tează spectacolul. Adapta
rea face totul.

— Care vă sînt relațiile 
cu regizorii ?

. — Am mare nevoie de 
regizor.

— Cum colaborați ?
— Colaborarea — asta-i 

tot ce pot să-ti spun — ‘ 
începe de la profesionali- 
tatea actorului. Altfel -nu : 
e colaborare, e dădăceală. 

. — Regizorul nu poate 
învăța pe actori teatrul...

■ — Sigur. H-e un coor
donator, un lianL ' Actorul e ' 
singur.

— Actorul- e soldatul în 
bătălia de la Waterloo.

— Și regizorul e gene
ralul, evident

Și atunci, ca „gene
ral", are drepturi „de via
tă și . de, moarte" asupra 
spectacolului?
■—« Cînd -își .cunoaște bi- 

nfe1 meseria, da. Nu -«— nu l 
, —,. Dar cu celălalt gene

ral :• publicul, cum vă a
veți ?

— Pe lîngă cele patru 
(aerul-,- apa, focul, pămîn- 
tul), publicul e pentru mi
ne. ăl cincilea element, E1 
xistențu mea ■ e - legată de 
el. Din el îmi trag seva și., 
lui l-o dau. El mă hrăneș
te și lui îț sînt obligat.- 

-—7 Ce înseamnă „a tace' 
concesii* publicului ?

— — O Vorbă-n vînt. 
Cointeresarea spectatorului 
—- Bsta e concesia. Uite, o' 
chestie — măruntă . c.are-ți 
umflă pofta de joc, și cu 
asta i-âi' atras și' pe parte
neri, și ai. atras și publi-' 
cui, l-ai cointeresat. Insă, 
ți-am mai spus, nu înghit 
poantele „cu priză" la- 
public repetate. Dar cred 
că estea nu-s concesii, sînt, 
ofense.
. .— După public și regi
zori, urmează... autorii, 
Cum vă înțelegeți cu au
torii dramatici români ?

— Ii iubesc mai mult 
eu pe ei decît ei pe mine,

— „Dacă voi nu mă 
vreți, eu vă vreau*...?

— Cam.
— Am să vă întreb a

cum ceva ce ține de „culi
se*. Din punct de vedere 
financiar, teatrul e renta
bil?

r - — Poate fi.
— Cît costă, în medie, 

montarea unei premiere ?
— Poate să coste 8— 

10.000, poate să coste 
.150.000 de lei. Depinde de 
piesă.

— Bănuiesc că o piesă 
a cărei monitare necesită 
„doar" 10.000 de lei este 
rentabilă. Dar celelalte de 
care spuneați ?

— Pot aduce, e drept, 
un deficit, dar, în genere, se 
echilibrează, se amortizează 
cu spectacole mai ieftine, 
înțelegi ?
- — Ced— c— aa. — c— la 
edituri. Ce pierdem la li
nele volume de poezie, 
scoatem la Dumas sau la E
nigma sau Ia Aventura.

— Nu ești departe.
— Considerați, m'aestre 

Vâlcu, cinematografia un 
dușman al teatrului ?

— Cinematografia este 
un dușman al teatrului. Ci
nematografia românească, 
încă nu.

— Se află teatrul într-o 
criză ?

— Da, se află. Se caută 
mereu noul. Cu toate as
tea, știu un lucru : publi
cul va veni întotdeauna la 
teatru.

— 'Chiar cînd se va re
prezenta — exemplul are 
valoare generică — Ham
let în biue-jerins î

— Poate că nu; tocmai 
asta e. Ai pus un punct 
pe i ,- de aicj a început 
„criza*. Găselnițele -unor 
regizori au îndepărtat 
publicul. Acum el, trebuie 
reciștigat.

• -—, Și cnre ar fi' viitorul
Teatrului ?
' — Viitorul său., stă în 

reteatraîizarea sa.
■ —* • întoarcerea la ■ izvoa

re? ■' ' •- ■ .
— Absolut că da.' In toa- 

-te epocile .au existat pe- 
r‘iecae■■ cînd- s-a procedat a

’ șn. Și rszullălul'■a fost bun.
,(Acum să' Je'ciunQaștsm 

că -și. din, cele mai vide 
exper^e^e' cineva tot a 
cîșrigcr. Anume actorii : 
șj-au. îmbogățit gama, ' ..ex
presivă, , Dar 'asta-i ' uită 
poveste, Textul trebuie res
pectat .

—•. Chiar. voiam șă, vă 
întreb: considerați ■ textul 
Un pretext al spectacolului ?

— Nu." Textul e‘ text, 
,.Actuf^]^l:răl^r. . și interpretăm, 
de acord, dar cit permite 
textul. Nu poți să-l întinzi 
ca pe O gumă. '' .'

— Ne apropiem . dp sîîr- 
șit. Cum vă simțiți în Tea
trul' Național din Iași?

— Foarte bine. Consider 
că am dat teatrului — sin
cer — toată ființa mea, și 
că îi datorez mult. Sînt. 
aici, un fel de alintat. Am 
avut, recunosc, de toate.

— Ce-i cereți ?
■— O mierostagiune a

nuală în București.
L- Cam cînd ați pla

sa-o ?
— Oricînd. Numai să 

fie.
—: Cît să dureze ?
— Două săptămîni.
— De ce această- micro

. ,stceiune?.
-— Multi din actorii buni 

ai teatrului sînt insuficient 
cunoscuți. Prin această 
micresrcgiune s-ar opri, 
poate, și acele nefaste ple
cări... Ar fi și o confrun
tare, o emulație.

— In recentul turneu1 vi 
s-a-ntîmplat ceva vesel ?

— Multe.
— Aș note una
— Da. Știi că uneori 

tragicul repovestit capătă 
umor. Trebuia să spun în 
scenă, la Weimar, „N-ar fi 
mai bine să vorbim pe 
limba noastră? El nu știe 
latinește!*. Dur, rectC ziua 
avînd în gură bă „spre- 
chen sie deutsch", ba 
„pariez-vous franțais", în 
spectacol am spus : „N-ar 
fi mai bine să vorbim pe 
românește? El nu știe la
tinește!" Dar . a trecut și 
asta.

— Ce vă doriți, maestre?
— Sănătate.
— Cu ce sentiment ați 

dat acest interviu ?
— Cu mulțumire, Prutea- 

nule, dar și cu sepzafia că 
sînt nițeluș dezgolit.

George Pruteanu



I
Premieră la Opera de stat 

din Iași : ,,^anon“ de Masse
net. Conducerea muzicală Radu 
Botez, artist emerit, regia ar
tistică D. Tabacaru, scenogra
fia Hristofenia Cazacu. In fo
tografie — doi dintre inter- 
preții principali: Aneta Pavala- 
che și Victor Popovici.

CARTEA DE FILM

PREZENTE ROMÂNEȘTI
Trailnd teme generale sau 

aspecte particulare ' ca și pto- 
bieme direct legata de situația 
actuală a cercetarrior din do
meniul istoriei antei, marele 
număr de rapoarte și connerin- 
fe ce s-au succedat in cadrul 
recentului Congres international 
de istoria artei de la Buda
pesta reunite sub tiflul „Evo
luția generală șl dea/dpurdrjilo 
regionale in domeniul istoriei 
artei*, au acordat un loc consi
derabil studiului istoriei artei 
secolului XIX șl XX.

lntegrin^d^L^-se aceslui context 
participarea românească, îm
părțită in .două etape — cea 
a conferințelor istorice și cea 
a metodo togilor — s-a remar
cat prin pasiunea de a desco
peri cu ochi contemporani di
mensiunile și valorile cri tur ii 
românești, de a sub linia diver
sitatea structurală a personali- 
tăjilor și operelor reprezenta
tive, de a aplica cele mai noi 
metode de investigație ș ana- 
Hzd critică, folosite in cultu
ra universală.

Confluenta unor elemente 
foarte diferite, incepind cu 
ecouri ale artei imperiale bi
zantine în Dobrogea (plnd în 
se^-oul Xl!l)f întrepătrunderea 

de motive simbolice orientale 
și no rd-europe ne, relațiile poli
tice și ecleziastice cu Tlrnovo, 
Serbia și Constantinopole (soc. 
XII!—XIV) cu repercusiuni din
tre cele mal interesante asu
pra concepției ' arhitecturale, 

scidpturii și picturii, elemente
le occidentale venite prin in
termediul Raguzei și Transilva
niei sînt tot atltea momente
importante, amăi^i^j^/jit analizate 
de Răzvan Teodorescu în co
municarea sa (Ecouri bizanti
na și elemente balcanice In ar
ta Dunării de jos — sec X— 
XV), momente determinate în 
formarea artei medievale, cui 

caractere atît de specific româ
nești, a sec. XV.

Personalitatea lui Ștefan Lu- 
chian, purtînd însemnele unui 
timbru propriu, de neconfun
dat, modulînd în orchestrații 

originale trăiri de răscolitoare
âutenticitate umană, a făcut o
biectul comunicări lui Teodor 
Enescu (Arta independentă a 
lui Ștefan Luchian și relațiile 
sale cu pictura europeană —
semnificația ei în istoria pic
turii românești).

O atenție deosebită a fost 
acordată unor personalltăți ale
plasticii românești, care stabi- 
llndu-șl O' viziune, un stil pro
priu, au mers pe drumul sin
tezei între tradiție și univer
salitate. Dialogul continuu Pa- 
Hady — Matsse, mai ales e
pistolar, definitoriu în urmări
rea unor . afinități snlrituale 
(Barbu Brezianu — Matisse șl
Pallady, prietenia și relațiile lor 
artistice) sau acumularea unor 
elemente ale artei lui Cezanne 

prin filiera Derain de către 
Lucian Grigorescu (N. Argin- 
tescu-Amza — ,,Derain și Ce
zanne în opera lui Lucian Gri
gorescu) au contribuit, conform 
firii' si temperamennului fiecă
ruia, la realizarea unei viziuni, 
a unui sili nronriu. lar legă
tura cu sp&cficul ariei de spi
ritualitate românească este 
menținută de Dimitrie Vârbă- 

nescu dincolo, de hotarele pa
triei prin apelul la sursele ar
tei nobulare, aminntri ale po
veștilor,. obiceiurilor, miișftior
sau costumului. (Radu lonescu 
— Cîteva motive folclorice ro
mânești în iconografia supra
realistă) .

( In totalit^atea lor, mai sus a
mintitele contribuții, și altele, 
necitate aici, s-au plasat, în 
cadrul eonnrunlărîlor și discu
țiilor ee au avut loc la acest 
al XXll-lea Congres Internațio
nal de istoria artei, Ia un ni
vel demn de menționat.

MARINA FREUTU

care trăiește pot fi acceptate sau respinse în sinea lut de 
individ.

Materiallzîed conștiința de sine a artistului, fiind expri
marea de sine a conștiinței lui, opera de artă, prin natura .. 
sa, se poate adresa întotdeauna direct doar conștiinței in
dividuale a contemplatorului și numai prin aceasta conș
tiinței lui sociale. Conflictul, posibil la un moment dat, la 
un individ, între conștiința sa individuală, intimă și conștiin
ța colectivă, a circulației valorilor este rezolvat, aproape 
întotdeauna de o anumită știință, de un anumit drept, de o 
anumită religie, morală, ideologie etc. în favoarea conștiin
ței colective, a conștiinței sociale, verificabilă prin expe
riență istorică, prin evoluția și mersul firesc al faptelor etc. 
In artă, disputa între in ividual și general nu se rezolvă în
totdeauna Jn favoarea generalului. ' Opera de artă tinde a 
se asocia în pnmul rînd conștiinței individuale din publicul 
ei. Ea nu are _ norme prin care să poată fi impusă ca valoa
re, ea nu-și impune valorile ca obiigat'rii în acest cadru, 
ci se .străduiește* să atragă spre ele adeziunea și recu- - 
noașterea intimă a publicului.

înțelegerea artei ca formă a dimensiunii sociale și ca 
formă a dimensiunii individuale a conștiinței individului 
diferă doar prin natura punctului lor de plecare, prin origi
narea lor, unindu-se însă, prin finalitatea lor, deoarece din
colo de simplificarea pe care am introdus-o din necesități 
teoretice, în mod real ele nu pot exista însă decît împreu
nă. influențîndu-se și condiționîndu-se reciproc.

Conștiința socială îi este dată individului, conștiința in
dividului este o alegere, o creație, o cunoaștere individuală, 
de sine ; prima face posibilă legea și unicitatea, cea de a 
doua — diversitatea. ,

Conștiința s^m^ (deși fiecare individ contribuie și 
poate contribui la evoluția ei) îi este dată individului cu 
valorile ei. cu relațiile și implicațiile ei, pe care individul, 
pentru a putea conviețui in societate, trebuie să și le în
sușească.

Unele dintre aceste ipostaze ale conștiinței sociale pot 
să i se pară individului pe măsura dorințelor și posibili
tăților de realizare ale personalității sale, altele nu. Spre 
deosebire însă de celelalte ipostaze ale contradicției între 
conștiința socială și conștiința individuală în care indivi
dul (moral, politic, juridic, ideologic, filozofic, științific etc.) 
prezintă aspirațiile sale drept aspirații ale unei colectivități, 
le susține prin apelul la evoluția reală a faptelor sau la o » 
dreptate, justiție etc. concret istorică sau abstractă, pe care și-o 
ia drept martoră, individul artist nu-și poate prezenta viziu
nile sale asupra lumii decît ca viziunile sale individuale, 
decît ca expresie originală a conștiinței sale de sine (Orice 
ar susține pe plan teoretic un artist. în planul artei el nu 
vorbește și nu poate vorbi în principal decît în numele său). 
Individul politic, moral, juridic etc. (deși și aceștia, firește, 
se deosebesc intre ei) îsi prezintă idealurile sale (și ele pot 
fi astfel de idealuri) ca idealuri ale unor grupuri de oameni, 
clase, popoare, națiuni etc. al căror exponent, susținătorul 
lor se prezintă a fi. Individul artist își prezintă aspirațiile 
sale nu ca aspirații generale ci ca aspirații individuale, căci 
numai astfel opera sa poate deveni o operă originală, unică 
și irepetabilă. (Este cu totul altceva faptul că un artist ex
primă idealurile epocii, poporului său etc. Aici mă refer nu 
la semnificațiile sociale, morale etc. ale operei, ci la viziu
nea. la imaginea ei artistică).

Dacă putem spune că artistul se .idealizează*, se .spiritua
lizează* în opera sa, la fel de bine putem spune că opera 
de artă se .substanțializează*, se materializează în publicul 
său.

Arta, ca act de cultură, se adresează omului social și, prin 
el, eulul personal al acestuia. Arta, ca ertă. se adresează eu- 
lui individual, intim al omului și numai prin aceasta perso
nalității lui sociale. Cultura unui om poate să se schimbe, 
conștiința sa de sine rămînînd aceeași, dar atunci cînd pasiu
nile. artistice ale unui om se schimbă, înseamnă că eul său *" 
spinal nu mai este același, că omul însuși s-a schimbat 
Pasiunile de Informație culturală sînt mai schimbătoare, mai 
ușor modificabile deoarece ele privesc atitudinea omului 
față de ceilalți, față de mediul în care trăiește. Pasiunile 
artistice sînt mai stabile deoarece ele sînt un reflex al ati
tudinii omului față de sine însuși.

S°ciologia artei, studnnd procesul de urbrnizare, nr
putea exemplifica această diferență între universul cultural 
Șl cel artistic, . urmărind evoluția spirituală a țăranilor mutați 
la oraș, care își aleg o profesie oarecare: universul cultural 
al acestora devine mai repede, în timp, unul urban, pe cînd 
pasiunile lor artistice rămîn. în bună parte, cele specifice 
țăranului, cele specifice vieții la țară. Aceeași este, de multe 
ori, situația orășeanului mutat Ia tară, sau a intelectualului 
care . privește arta țăranilor ca fapt de cultură, păstrîndu-și 
sensibilitatea artistică pentru arta cu care îl obișnuise me
diul de existentă. Să ne amintim că intelectualii din romanul 
Ion al lui Rebrennu se duc duminica la horă ca să vadă 
.cum se distrează norodul*.

Mutațiile între cele două poziții față de autori — cea cul
turală și cea artistică — sînt, desigur, reciproce, iar evolu
ția lor — incontestabilă, deși direct legată de conștiința de 
sine a fiecărui om.

Conștiința culturală definește omul mai mult, și în prin
cipal, ca ființă socială, cea artistică îl numește în individua
litatea sa, în felul său Intim (neînstrăinat) de a fi, pe care, 
uneori, din diferite cauze și considerații, individul poate să 
și-l manifeste în relațiile sale cu ceilalți. Desigur, între cele 
două poziții ale publicului față de opera de artă nu există 
nici o contradicție: prin educație culturală sensibilitatea ar
tistică se dezvoltă fiind, la rîndul ei, un prilej ideal de edu
cație și informare culturală.

Este bine însă, ca atunci cînd vorbim despre artă să avem 
mereu clară în minte această discuție, pe care cei care-și 
înch'p-'ie că lipsa de adeziune a cuiva la o operă valoroasă 
se datorește doar .neînțelegerii* ei, nu o fac. Dincolo de 
.înțelegere* și „explicare* arta ascunde întotdeauna ceva 
ce ne face să intrăm în lumea ei cu discreție si grijă, atenție 
la fiecare pas, ca noaptea într-o grădină cu plante fragile, 
și prețioase. Acest „ceva*, iIîI de greu de cunoscut și atît 
de misterios, nu șîntem, poate, decît noi înșine, zidiți me
reu. cu amintirile, cu aspirațiile și viziunile noastre, între 
simbolurile operei, pentru a le da durabilitate în timp și 
în frumusețe.

Adrian Râdulescu

DOUĂ POZIȚII 
ALE PUBLI
CULUI FAȚĂ 
DE ARTĂ
D

acă opera de artă poate deveni mereu alta, potrivit 
dimensiunilor individuale, istorice, sociale, psihice, 
naționale, practice, teoretice etc. ale contemplato
rului ei, înseamnă că opera însăși nu se poate realiza 
ca operă de artă decît în măsura în care ea apare ca 

o exprimare de sine a contemplatorului sau. mai bine spus, 
ca o regăsire de către public a sinelui său în opera de artă. 
In măsura în care opera contemplată se realizează în con
știința contemplatoare ca operă de artă, contemplatorul este 
el însuși un fel de artist (un meta-artist, dacă vreți), deoa
rece, asemeni artistului, opera îi apare contemplatorului ca 
o exprimare de sine, ca expresie a idealurilor, a dorințelor 
și intereselor lui, ce se deschid sub orizontul frumuseții. 
Dar publicul poate contempla dintr-o serie de necesități de 
informare, de culturalizare etc., opere de valoare artistică 
recunoscută, în care el nu se regăsește pe sine, care nu-1 
pasionează sau pur și simplu nu-i plac sau nu are timp și 
condiții să-i placă, Bacovia citit într-o noapte de toamnă de 
un pasionat al poeziei și Bacovia citit înainte de examen de 
un elev, cu gîndnl la nota de trecere j Bach ascultat de un 
meloman și Bach ascultat de un om fără predilecții artistice 
ce vrea să-și completeze cultura muzicală etc. In primul caz 
și în cel de al doilea publicul se află în poziții diferite față 
de opera de artă : pe de o parte opera se realizează în con
știința contemplatorului ca operă de artă, pe de alta ea îi 
apare acestuia dc<ar ca un fapt de cultură. Orice relație ar
tistică este și o relație culturală dar nu, orice relație cultu
rală a publicului cu opera de artă este și o relație artistică.

Poziția artistică presupune participarea vie, pasională a 
celui ce parcurge opera la universul de simboluri al aces
teia, presupune o comunicare între conștiința originală a o
perei de artă ca o anume operă de artă și conștiința indivi
duală a publicului ca un anume public. Ea implică regăsirea 

sine a publicului în operă, dialogul sincer dintre public 
ca .om real* al unei anumite vremi, culturi, societăți etc. 
și opera de artă ca „om imaginar*, ca existență ideală, ima
ginară, a creatorului ei — artistul. (In acest sens înțelegerea 
de către Tudor Vianu a valorii ca .obiect al dorinței* pare 
îndreptățită). Poziția artistică a publicului față de opera de 
artă îl exprimă pe individ în plenaritatea libertății sale spi
rituale de a-și alege și orienta relațiile după măsura în care 
aceste relații îl exprimă potrivit dorințelor sale și îi îngă
duie să-și exprime și să-și afirme personalitatea astfel. La 
nivelul acestei poziții. contactul publicului cu opera de 
artă nu poate fi decît nemijlocit (ascultarea melodiei, citi
rea cărții, vizionarea expoziției sau a filmului etc.) deoarece 
aici opera de artă se afla la discreția fiecărui individ din 
public, individ pe care nici un imperativ exterior nu-1 poate 
obliga să-i placă opera, dacă el nu simte fără nici un fel 
de impunere această plăcere.

Poziția culturală a publicului față de opera de artă priveș
te informarea lui generală (din necesități de instruire cultu
rală, științifică etc.) asupra operei ca valoare dată în tezau
rul de valori artistice al unei anumite culturi. Ea privește 
formarea personalității culturale a unui anumit individ, po
sibilitatea lui de a fi apreciat sub acest aspect în colecti
vul, în societatea în care trăiește, sau de a exercita o func- 
ț'e de această natură. Iată de ce, în relația culturală cu 
publicul, opera se adresează în primul rînd și în principal 
conștiinței sociale, valorii sociale din individ, iar individul 
privește opera în principal tot prin prisma acestei dimensiu
ni sociale a conștiinței sale. Ii place sau nu-i place Shekes- 
peare, îi place sau nu-i place Balzac, îi place sau nu-i place 
Eminescu sau Carag'ale, pentru a avea o anumită cultură 
generală, ca om social individul trebuie să-i cunoască, să-i 
citească etc. Altfel nu trece din clasa a noua în clasa a 
zecea, nu poate ocupa postul de metodist la casa de cultu
ră sau este respins de grupul social în mijlocul căruia tră
iește. Poziția artistică presupune întotdeauna o pasiune a 
publicului. Poziția culturală poate presupune și numai o da
torie, o obligație socială de instruire. Poziția culturală nu 
impune neapărat și întotdeauna contactul direct cu opera, 
publicul putînd fi informat asupra ei prin lucrări ale criti
cilor, istoricilor artei etc. Statul, societatea pot susține, pot 
încuraja direct relațiile culturale ale publicului cu arta (a
cest fapt putînd implica și determina, de la caz la caz, și 
relațiile artistice) dar relațile artistice ale publicului cu ope
ra rămîn, în genere, o chestiune a fiecărui individ din pu
blic. Schematizînd, putem spune că în cadrul relației cultu
rale (public-opera de artă), arta apare ca o fermă a conștiin
ței sociale, iar în cadrul relațiilor sale artistice cu publicul, 
arta apare ca o formă a conștiinței de sine a fiecărui individ. 
Discuția despre aceste două poziții ale publicului față de o
peră și ale operei fată de public ne îngăduie să sesizăm mai 
bine, în finețea și subtilitatea implicațiilor lor, relațiile artei 
cu realitatea, deosebirile și asemănările, intercondiționările 
pe care le presupune considerarea artei ca formă a conș
tiinței de sire a individului și considerarea ei ca formă a 
conștiinței sociale de sine. Prima ipostază a artei o implică 
întotdeauna pe cea de a doua, fiindcă individul, presupunînd 
că ar vrea, nu se poate rupe total din contextul valoric al 
epocii, al societății sale, al culturii sale nationale.Cea de a 
doua o poate implica pe prima sau poate rămîne indiferentă 
față de ea, deoarece valorile culturale ale comunității în
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Dudul Silvia Cinca — Ovid 

S. Crohmălniceanu se anunță 
de-a dreptul captivant. Chiar 
dacă miza nu este, la urma 
urmei, decit (sic I) o infamă 
Angelică (și al ei sultan), An
gelică, de fascinația căreia, o
pina, de curînd, Ov. S. Croh
mălniceanu, în revista „Cine
ma*, publicul bucurestean s-a 
eliberat. Nu total, dar semnj-
ficativ pentru evoluția gustului 
său. “mare, exclamă vehe
ment S’’vla Cinca, la televi
ziune. Drept dovadă, filmează, 
pentru uzul t<tle-snectaț°T'lnr,
grupurile de bucureșteni masa
te la intrarea mirifică a cine- 
pestierii ale cărei porți se des
chid, nu la clasica formulă 

,,Sesam deschide-te“, ci la una 
modernizată și anume • ,,N-a-
veti un bilet în plus ?“.

Părerea, indirect exprimată 
de aceasta, cum că, ultraqiată 
de Ov. S. Crohmălniceanu, An
gelica ar fi fost răzbunată da 
publicul bucurestean, n-are in- 
s.ă decît o foarte discutabilă d- 
coperire în imaginile înfățișate 
pe micul ecran. Nu orice sta
ționare în fața unui cinemato
graf înseamnă „public*" și nu 
orice divertisment înseamnă o 
Angelică.

Apoi, apetitul publicului 
Sneetator pentru snectacolul-
divert’smient e una. Că noi 1-1 
astîmpărăm mal ales cu Ange
lici, e alta.

DE LA 
ADAS

încheierea de asigurări de bunuri și persoane constituie o 
măsură de prevedere determinată de grija deosebită pentru fa
milie, pentru cei dragi.

Adresați-vă cu încredere organelor A.D.A.S., care vă pot 
oferi asigurarea ce o doriți.



FESTIVALUL NATIONAL Dt TEATRU 130 ani de la nașterea lui
TEODOR T. BURADA

2. — ,, Luceafărul" de Barbu Șteiănescu Delavrancea. Regla 
artistică Sorana Coroamă, regizor secund Euqen Traian Bor- 
dușanu. scenografia Histo/enia Cazacu. In prim pan — acto
rul Stelian Preda, interpretul lui Petru Rareș (Teatrul ,,Mihai 
EminesciT1 Botoșani).

3. — ..Croitorii cel mai^^ din Vaiahia* de Al. Popescu. Re
gia artistică Iannis Veachis, scenografia Stefan Habiinschi. Sce

nă cu Petre Sfmionescu și Dumitru Dobrln (Teatrul Municipal 
„Mana Filottf Brăila).

4. — .Un asasin ciudat" de N. Ștefănescu si C. Șerban. 
In iotografie — Radu Dumitrescu șl Mariana Vaslle (Teatrul 
de Stat Galafl).

rona Coroamă, scenografia — Mircea Marosin. Scenă cu Vir- 
giliu Conțin, Ion Lazu, Liana Mărgineanu, Costel Constantin, 
Sergiu Tudose, Silvia Popa și Petrică Ciubotaru. (Teatrul Na
tional „Vasile A^csand/Ti.

Biografia marelui cărturar și 
patriot român Teodor T Bura- 
da — de la nașterea căruia se 
împlinesc 130 de ani — ne o
feră imaginea unei personali
tăți complexe și cine nu i-a 
cercetat opera, cu greu își 
poate face o idee despre a
cest intelectual de formație en
ciclopedică, care timp de mai 
bine de șase decenii a muncit 
cu o totală dăruire pentru ri
dicarea și afirmarea pe plan 
național și universal a culturii 
românești.

Ctitor al muzicologiei româ
nești, folclorist, etnograf, istoric, 
violonist, arheolog, pedagog, 
lingvist, muzeograf, literat, el 
s-a manifestat ca specialist în 
toate aceste domenii, aducind 
contribuții de pionier în cultu
ra noastră.

După ce, în țară, face studii 
de drept, estetică, etică și mu
zică, pleacă Io Paris unde, în
tre anii 1861—66 urmează cursu
rile de la Facultatea de drept. 
Școala de poduri ți șosele și 
Conservatorul imperial de mu
zică si declamație, fiind primul 
student moldovean înscris la a
cea stă instituție de prestigiu. 
Talentul muzical ol tinărului din 
orașul de pe șapte coline este 
repede remorcat de profesorii 
H. Reber, Louis Clapisson șa., 
fapt ce face co, în repetate 
rinduri, Burada să fie invîtat 
la diferite serate, unde pe lîn- 
oă bucățile clasice, execută șt

cartea de aria

Dan Grigorescu:
„EXPRESIONISMUL

Intre 10 și 16 octombrie s-a desfășurat la lași faza de 
tonă a Festivalului National de Teatru Ia care ou parti
cipat teatrele dramatice din Moldvaa. Au los t prezmnlata 
cele mai bune spectacole cu piese din dramaturgia ori

ginală, spectacole realizate In stagiunile 1968—70. In numărul 
viitor al revistei vom publica articole de analiză asupra or
ganizării și tH acestei faze. Pnă atunci clteva foto
grafii din spectacole :

1. — „Săgetătorul" de Ion Omescu. Regla artistică — Co

Intîia cuprindere mai largă 
a mișcării expresioniste a fost, 
la noi, aceea a lui Blaga. 
Dar, la filozolul român, jude
cățile prolunde asupra cu
rentului ținteau mai departe, 
slujind adică unor nevoi de
monstrative, de sistem.

Dan Grigorescu ne dă acum 
un studiu cu aplicație direc
tă, monograiică, in care ex
presionismul e îmbrățișat pa
noramic, intr-o perspectivă 
istorică. Primul gest al auto
rului este preluarea critică o 
contribuțiilor mai vechi și 
mai noi, care i-au premers in 
acest domeniu, intre care și 
acelea ri^rm^r^ești: Petre An
drei, Tudor Vianu, G. Căfines- 
cu și L. Blaga (ultimul oierind 
însăși definiția atitudinii ex
presioniste. preluată, firește 
fără accentele personale căpă
tate in sistemul său).

k

concerte
Dacă stagiunea trecută a 

orchestrei simfonice a Filar
monicii .Moldova" din Iasi a 
marcat fără îndoială un pas 
înainte, activitatea acestei 
instituții de artă pare a re
începe acum sub auspicii si 
mai favorabile. Mergînd cu 
consecventă pe linia dinami
zări’ tuturor factorilor ce ar 
putea contribui la bunul mers 
al formațiilor de concret 
conducerea Filarmonicii, după 
ce a început prin măsuri de 
ordine interioară (împrospă
tarea rîndurilor orchestrei, 
schimbarea de optică fată de 
îndatoririle profesionale. îm
bunătățirea disciplinei de lu
cru și a calității de ansam
blu) promovînd în același 
timp cu generozitate toate ce
lelalte forte interpretative e- 
xisterte, continuă în prezent 
să caute noi și mai eficiente 
mijloace pentru atragerea pu
blicului. Alcătuirea unui pro
gram deosebit de atrăgător, 
popularizarea lui și instituirea 
unui sistem avantajos de a- 

cîntece populare românești, 
care prin ineditul și frumusețea 
lor îi uimeau pe francezi.

La începutul anului 1866 se 
întoarce în țară și începe să 
desfășoare o susținută activita
te ca etnograf, folclorist, ar
heolog, literat și artist. Moște
nirea lăsată posterității de T.T. 
Burada însumează mii de pa
gini; omul acela mic de statu
ră, cu o înfățișare modestă, dar 
cu o privire pătrunzătoare in
cit semăna cu un brad moldo
vean — cum îl caracteriza un 
contemporan — era dotat cu 
excepțională energie creatoare. 
Publică Almanahuri muztcale, 

studii despre bocete și datini
le poporului în „Convorbiri li
terare", .participă la ședințele 
Junimii, numai cind ere vreo 
scriere a sa de citit. Pentru al
tele nu se interesează", mărtu
risea lacob Negruzzi in Amin
tiri de la Junimea.

.Deși era fiu de boier și căr
turar cu o formație enciclope
dică, a călcat în picioore pre
judecățile vremii, urcind cu
scripca in mină pe diferite 
scene, colindlnd sateie româ
nești. unde cerceta cu mî-gată 
comorile poporului român, 
bucurirdu-se la fiecare desco
perire științifică sau artistică. 
Ctitor al muzicologiei româ
nești. autorul Istoriei teatrului 
in Moldova, avea să oducâ 
mari contribuții Io îmbogățirea 
potemoniul-i notional prin pu

Pe baza acestor decantări 
atente se va reface, pe o te
melie nouă. întreaga arhitec
tură a problemei. Mai intii, 
prin operații comparatiste, se 
izolează de pe fondul tradiției 
artistice notele deosebitoare 
ale viziunii expresioniste. O 
astfel de viziune produce, în
deobște, deformarea obiectelor, 
dar — s'mtem preveniți — 
nu orice diformitate înseamnă 
expresionism. Așa de pildă, 
plăsmuiri de Dinte fabuloase, 
cadavrele, imaginea de sufe
rință. Acestea, observă auto
rul .re referă mai mult la a
parențele exteri&ite’. .. sau 
la anumite .convenții de pre
zentare a morții"... (p. 18), 
deci pot aparține .ies>uș^irilor 
epice ale tabloului (p. 19), în 
timp ce expresioniștii vor con
sidera durerea și prăbușirea 
morală ca pe un destin uni

boname^ sînt măsuri luate 
tocmai în acest scop. Ma. 
trebuie de asemenea men.io- 
nată inițiativa înființării unei 
stagiuni permanente de mu
zică de cameră ce se va des
fășura paralel cu activitatea 
orchestrei simfonice.

Concertul de deschidere a 
noii stagiuni poate fi consi
derat ca un început de bun 
augur. Sub conducerea lui 
Ion Baciu, s-au executat trei 
valoroase lucrări foarte deo
sebite ca stil și factură, dar 
prezentfad totuși o trăsătură 
co^i^r^ă: programatismul im
plicit sau...explicit și accesi
bilitatea.

Lucrarea lui Dumitru Bu- 
ghici .Dalogul dramatic" 
pentru orchestră de coarde și 
flaut, inspirată de poeziile 
Marianei Dumitrescu, se ca
racterizează prin f'rescul șl 
spontaneitatea inspirației me
lodice care se conjugă perfect 
cu o minuțioasă ți iriel’ger- 
tă elaborare structurală, în
treaga compoziție, bogat nuan

blicarea unor studii asupra da
tinilor, obiceiurilor ți instrumen
telor muziaale populare româ
nești studii care au impresio
nat pe mulți străini ți ca ur
mare au fost traduse in lim- 
b*e franceză și germană. Ma
terialele odunote de T.T. Bu- 
roda. depășesc orice așteptări 
și cine a avut norocul să le 
cerceteze rămîne uimit cum, 
într-o viață, un om a putut rea
liza atitea lucruri. Sutele de tit
luri de studii istorice, etnogra
fice, folclorice, muzicale și de 
teatru, notele de călătorie din 
dderite țări, miile de concerte 
prezentate în țară ș peste ho
tare, ne prezintă imaginea u
nui om, care o viață întreagă 
a munci cu dăruire pentru 
poporul său. Energia creatoare, 
spiritul de investigație, probita
tea științifică i-ou fost aprecia

versal, căruia i se supune, deo
potrivă. întreaga omen.re". 
(p. 39). De reținut și disocie
rea dintre caricatură și defor
marea expresionistă, ultima 
referindu-se nu la obiectul ce 
șuieră această transformare, 
ci la contorsionarea sufleteas
că a artistului, obiectivă prin- 
tr-un exterior (p. 19). Intr-ade
văr, cum arătase și Hegel, ca
ricatura este doar .un exces 
de caracteristic’ înfăptuit la 
chiar Îndemnul obiectului, care 
sugerează el însusi sensul în- 

groșării, fără a încorpora ceva 
din sufletul artistului.

O dată obținute diferențele 
spe-ifice ale atitudinii expre
sioniste, metoda studiului se 
schimbă, devenind din disocia
tivă, narativă, încă din prima 
pagină, Dan Grigorescu își 
anunțase această .tactică', în- 
trebiedu-ee asupra posibilită
ții de a păstra impresia de 
unitate, clnd avem a vorbi de 
curente ale culturii, atît de 
potrivnice normării. întrebare 
cu aft mai legitimă în cazul 
expresionismului, .curent înte
meiat mai mult pe contribu
ția individualităților, declt pe 
aceea a unei estetici genera
le' (p. 21). Precum rezultă din 
demonstrații, creatorii grupați 
aici pot fi, ca plasticienl. în 
relații de neîmpăcat : figura
tivi și abstracți, monumentali 
și miniaturiști, fauvf și obiec
tivi, decorativi șl tridimenslo- 

țată, variată și plină de sur
prize sonore, închegîndu-se 
într-un tot unitar, dominat de 
o tentă de interiorizat li
rism.

Fermecătoarea fantezie pen
tru două piane și orchestră 
a lui Samt-Săe^, .Carnava
lul animalelor", este una din
tre acele lucrări care aduce 
muzica la nivelul tuturor ini
milor, fără a-i denatura to
tuși substanța și fără um
bră de vulgarizare. Dimpotri
vă, .personajele" concrete i
lustrate muzical, ce se succed 
în suită, apar iluminate, în
frumusețate, subtilizate prin 
mirajul sonor, scoase, cu un 
sentiment de duioșie sau u
mor delicat din prozaicul li
nei viziuni cotidiene și reva- 
loriffcate la d''mensiuni sim
bolice. Omul însuși e prezent 
și el în schița intitulată .Pia
niștii" care (paradoxal), con
trasted violent cu restul, 
tinde să sugereze mărginire, 
mecanicism, lipsă do sensibili
tate. (Este o manifestare de 
malițiozitate tipic franțuzeas- 
căf).

Comparabilă prin dimen
siuni, construcție și suflu e- 
p’c cu qen'il literar al roma
nului — fluviu, simfonia .Man

te de mori personalități ca M. 
logălniceanu, N. lorga, A. D. 
Xenopol, G. Ernescu, precum și 
de oameni de cultură din străi
nătate. Presa vremii a înserat 
în paginile sale numai cuvinte 
de laudă la adresa marelui ar
tist român. Astfel ziarul „L'Ec- 
lair" din Paris (14 septembrie 
1889) scria; „Un artist din cei 
mai cu vază din România d-l 
T.T. Burada, profesor la Con
servatorul din lași, a obținut la 
Paris un foarte mare succes".

Mesager al culturi’ româ
nești peste hotare, T. Ti Bura
da a adus mar’ contribuții la 
cunoașterea de către străină
tate a tezaurului nostru folclo
ric. .La Revue de L'Orient" 
scria în nr. din 27. X. 1889 : 
„D-l Burada a executat la Ex
poziția din Paris în fața a mii 
de persoane mai multe bucăți 
de concert, care au fost bine 
primite de public, apoi a cln- 
tat doina, buciumul și alte cîn- 
tece naționale românești din 
cele mai caracteristice, care au 
montat auditoriul și au pro
dus un entuziasm de nedes- 
cris".

Ziarul „Dreptatea" (13 iunie, 
1934) elogiind meritele lui T.T. 
Buroda scria; ,,Gcrcrațiurilar
viitoare să le servească ca un 
exemplu vădit și prețios".

In colecțiile Muzeului de li
teratură din lași se află peste 
50 de medalii ce i-au fost con
ferite lui T.T. Burada, sute de 
ziare și telegrame în care este 
apreciată în termeni’ cei mai e- 
lagioș’ activitatea „artistului 
român fără seamăn în lucrări
le muzicale, muncitorului neo
bosit in domeniul literaturii și 
istoriei naționale.

Ion Arhip

nali. Ceea ce-i unește e doar 
o .stare de spirit", o abs
tractă aproximare a .neliniștii 
lor metafizice". De aceea, în 
partea cea mai întinsă a lu
crării, Dan Grigorescu va în
treprinde numai anchete indi
viduale, alcătuind un mozaic 
de mici monografii. In urmă, 
însă, ne dăm seama că difi
cultatea de a păstra omoge
nitatea mișcării a fost învinsă 
pe altă cale. Căci tonalitatea 
comună rămîne mereu trans
parentă. Elementul unificatoi 
prin care identificăm o operă 
expresionistă, este sugerat de 
autor printr-o subtilă punere 
in pagină a datelor vizînd 
disperarea-unei generații care, 
sufocată de pozitivism și teh
nicism, proclamă drepturile 
spiritului neliniștit asupra na
turii pasive. Ne întrebăm dacă 
pe urmele propriilor premize, 
Dan Grigorescu n-ar fi tre
buit să amintească și împli
nirea acestei mișcări cu sen
sibilitatea existențială.

Cartea rămîne. însă, o iz- 
bîndă, inclusiv sub raportul 
tehnic, al criticii de artă. 
Lucrările expresioniste sînt 
reconstituite cu unelte de spe
cialist, evitîndu-se substitute- 
le lirice șl pedala sentimen
tală, care, la criticii improvi
zați, țin loc de competență.

Val eriu Corcodel

fred" de Ceaikovski cople
șește ascultătorul printr-o to
rențială revărsare sonoră, iz- 
vorîtă dintr-o plenitudine vi
tală și atotcuprinzătoare ex
pansiune de conștiință. Mai 
mult ca oricare simfonie a 
sa, „Manfred" îl situează pe 
Ceaikovski în falanga marilor 
romantici. Totul aici e cople
șitor, măreț, totul e important 
și demn de semnalat, suferin
ța e sfișietoare, liniștea e 
cosmică. Un asemenea colos 
muzical poate sfîrși prin a o
bosi dacă...n-ar îneînta

In ansamblu, orchestra vă
dește un plus de maturitate 
și înțelegere, o tehnică mai 
evoluată, mai multă unitate 
și suplețe. S-a simțit clar că 
programul a fost minuțios 
pregătit de către instrumen
tiști și dirijor, cu entuziasm 
ș’ simț de răspundere. Merită 
deasemenea să fie amintiți 
nu numai cei doi pianiști so
liști, George Rodi-Foca și Au
rel Lupu, excelent sincroni
zați tehnic și expresiv, ci și 
toți ceilalți instrumentiști ca
re au avut de executat solo- 
uri pe parcurs, și care s-au 
prezentat la un nivel ridicat.

Uliana Gherman
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VERSURI DE

EPODA a l-a
lată, iarăși se subțiază pe gene lumina 
La capătul zilei noi ascultarăm ciudatul 
Ritm al căderii de fructe pe lespezi, la Taormina 
Preveidtitoarea venire a lui octombrie ne-nduplecatul.

Neașteptată, în păru-ți, intirzierea de rază 
Moarte aduse solarelor liniști și numai aprinsul 
Foc al menadelor dezlănțuite cutează 
Nopții să se-mpotrivească cu dinadinsul.

Vine un timp al prelungitelor clipe 
Atentatoare în sîmburii negri de struguri. 
Jertfe menadelor ne-au pregătit, să-nfiripe 
Lacome, dansul cu noi aruncați peste ruguri.

EPODA a U-a
Blonde surori in trenuri, siluite,
Și nopțile cind ai fi vrut să zbori 
De lingă zidurile putrezite 
Cu umeda lumină din cocori.

Hipnotici ochi împurpurați de febră 
Privind în gol de după draperii. 
Și inutila carte de algebră 
Și-n jur un gol de sentimente, și

Șovăitorii pași printre dezastre ...
Nalt, fir de iarbă, unde să răsări
In piatra arsă din atîtea castre
Cu risipîțil idoli tutelari T

Si tu ce ourâ ești cind ne atinge 
Creanga de brad acum ca un păcat

Rupt, filmul amintirii, pe meninge
Se-nvirte mut pe-un timp nederulcrt..

Berlin, septembrie 1969

EPODA a lll-a
Și voHbele se-ngrămădesc in noi
Parcă le-am strins la baluri dintr-o chetă 
Și-o dimineață vine mai apoi 
Ca pe un coif, o pană de egretă.

Și-ouzi cum crapă oerul pe gest
Și curge noaptea in pămintu-n pantă.
Cu foile subțiri de palimpsest
Incaleci iar strigind pe Rosimantă

Și curgi frumos pe cer și undeva 
Cod stelele subțiri, de mucava.

EPODA a IV-a
Glasul care venind
Prin cărți poștale ilustrate
Unde ești, Maica Soarelui, tu
Dacă se poate ...

Din aisberg sint cuvintele ruote
Cine joacă pe muchia silabelor î ..,
Rotunde, în nisipul hirtiei
Umbrele labelor.

De leoaică ti-s scHcetele
Si tăcerile de pindă, prealungile
Pe cocoa«a întoarsă a lunii
Ard numai dungile.

De porțelan ori de oglindă hîrtio
As vea să fie od"tă
Maică a Soarelui, lingă vecia
Necercetată.

I
nginerul îl primise în 
pragul camerei sale. 
Se prezentă într-un mod 
foarte personal și, plim- 
bîndu-și țigara dintr-un 

colț în altul al gurii, îl invită 
să ciocneasă cu el un pahar 
cu șampanie.

— Un mic eveniment fami
lial, spuse, doamna de dinco
lo e sărbătorita. Făcuse un 
semn cu capul către camera 
sa și-1 împinse insistent.

— Sînt cam neîndemînatic 
cînd e vorba de doamne, în
cercase să se scuze doctorul. 
Era cam fără chef, dar accep
tă invitația și păși în camera 
alăturată.

Femeia stătea în picioare 
în dreptul ferestrei. Doctorul 
aștepta ca celălalt să oficieze 
îndatoririle sale de gazdă, dar 
acesta se trîntise într-un foto
liu lingă masă, își întinsese 
picioarele și luase sticla pre
lungă înfășurată într-o înveli- 
toare de trestie. Tocmai inten
ționa să toarne, cînd înțele
se pentru ce nu se așeza doc
toruL

— Ia loc doctore, te rog, și 
dumneata doamnă, ce rost 
are eticheta asta ? Femeia se 
desprinse de lîngă fereastră 
și se așează greoaie în fotoliu. 
Lumina îi venea din spate și 
doctorul nu reuși să o obser
ve prea bine. Avea însă un 
mers greoi și gesturi încete 
de reumatic, deși părea tinără.

— Ești contradictoriu, spuse 
ea rar, mi-ai cerut să fiu 
politicoasă cu străinii.

— Așa e, dar acum nu e 
cazul și apoi dumnealui este 
de azi vecinul nostru. Ingine
rul se întoarse către invitat, 
întinzîndu-i cupa cu șampanie. 
Era foarte vesel, stinse țiga
ra, scuipă citeva fire de tu
tun și-i făcu complice cu o
chiul. E creația mea, aproape 
în întregime creația mea. Pen
tru ea te-am chemat. S-a 
născut azi. E la fel cu noi 
fără să aibă defectele noas
tre. Nu-ți pare adevărată ?

Doctorul rămăsese cu paha
rul în dreptul buzelor. Privea 
nedumerit către femeia din 
fața sa fără să-și poată ascun
de o senzație de uimire și cu
riozitate. O privea stăruitor 
fiindcă inginerul părea satis
făcut de informația dată. Fe
meia își mișcă încet brațul, 
o mișcare domoală de om o
bosit sau plictisit, și își spri
jini capul în podul palmei. 
Acum doctorul îi descoperi 
degetele cilindrice terminate 
cu niște secțiuni aidoma u
nor creioane retezate oblic.

— Asta nu scuză bună 
creșterea, spuse monoton, nu-i 
nevoie să căști gura l'a mine. 
Ți-a spus doar că sînt un 
om ca oricare. Mi-au neglijat, 
e adevărat, unele accesorii. 
Nu sînt o formă perfectă, dar 
această formă nici nu există. 
Privirea i se îndreptă către in
giner. Aș vrea puțină muzică 
dacă nu te superi. ..

Inginerul se ridicase, îi făcu 
un semn complice oaspetelui, 
pe care acesta nu-1 înțelese. Se 
deplasă nesigur — probabil 
sărbătorirea începuse demult 
— și reuși cu anevoie să se 
descurce între butoanele și 
clapele complicate ale combi
nei muzicale. Era foarte înalt 
și picioarele muiate de alcool 
îl însoțeau neîncrezătoare.

— Voiam să-ți spun. . . înce
pu el sprijinindu-se de brațul 
fotoliului femeii. Uitase ce

desen de V. Popa

INCERTITUDINI
(fragment din romanul science fiction „Babilon“) 

de DORU KALMUSKI

voia să spună sau poate cui, 
și rămase cu gura deschisă 
fixînd derutat sticla. Ce 
voiam să spun ? A, da, 
a fost creată, cu sco
pul de se înțelege cu alte 
ființe raționale. Beneficiază de 
avantaje pe care noi. care em 
creat-o, nu le avem. Observi, 
doctore, am spus „creat* nu 
„construit”. Este ceva minunat. 
Vreau să spun că este acea 
acțiune utilă ; filozofii spun 
că ar fi singura cu adevărat 
utilă, aceea de a crea din nou 
omul și pămîntul. . . pămîn- 
tul nu ne-am propus încă. . . 
dar voiam să spun altceva.

Inginerul se lasă moale în 
fotoliu. Pleoapele îi atîrnau 
grele și depunea eforturi să-și 
învingă toropeala.

•— Dormi puțin, interveni 
femeia, ești foarte obosit. Doc
torul are să te scuze.

— Da, am să dorm puțin. 
Vorbise cu ochii aproape în
chiși și cîteva clipe mai tîr- 
ziu își lasă capul pe spate cu 
gura deschisă.

— E într-adevăr obosit. 
In ultima perioadă a muncit 
enorm iar acum băutura l-a 
doborît. De obicei nu bea. 
Femeia vorbea cercetînd cu pri
virea prin cameră. Nu găsi, 
sau poate nu căutase nimic. 

Asculta cu atenție acordurile 
domoale ale unei piese pen
tru violoncel. I se părea ab
surdă sau cel puțin caraghioa
să situația în care se afla. 
Absurdă pentru că nu pricepuse 
prea bine ce era în realitate 
femeia, dacă asculta muzica 
de plăcere sau se prefăcea; 
caraghioasă fiindcă cel care-1 
invitase adormise cu gura des
chisă, lăsîndu-1 în compania 
unei ființe puțin probabile,

— Ce-o fi vrut să spună ? 
încercă el.

— Scuză-mă domnule, nu 
trebuie să te simți prost. Nu 
sînt un simplu mecanism, așa 
cum îți vei fi închipuit. Nu 
vreau să-ți faci o impresie 
greșită. Eu sînt... tăcu 
un timp destul de îndelungat. 
Părea că se reculege asupra 
celor ce avea să le spună. 
Pieptul îi tresălta abia per
ceptibil. Orice civilizație, re
luă, din orice colț al univer
sului are la bază un sistem 
de științe exacte, asemănător. 
Vorbesc de matematici. E=te 
singurul limbaj posibil, prin 
care se pot stabili legături cu 
alte ființe raționale. Și mai 
este încă ceva. Dacă planetele 
ar dispare, aceasta n-ar duce 
la dispariția leg'i gravitației, 
cum nu ar dispare legile ra

țiunii In lipsa oamenilor. Toa
te lumile au aceeași istorie, 
doctore, cercetînd alte lumi 
vă veți găsi ceva mai aproa
pe sau mal departe de ceea 
ce sînteți acum. Vreți să 
știți cum se poate trăi altfel. 
Este s’ tisfacerea supremă a 
orgoliului vostru la fel de ne
măsurat ca și ceea ce vă pro
puneți. Universul se regăsește 
sub ochii voștri într-o piatră 
sau într-un animal.

Doctorul așeză atent paha
rul pe marginea mesei, apoi 
îl împinse încetișor cu vîrful 
degetelor. Ceasul de pe biroul- 
cartotecă al inginerului se 
oprise. Femeia se ridică șr\ 
îl puse în funcțiune. II invită ' 
să bea. Rămăsese rezemată de 
combina muzicală m'.șcîndu-și 
din cînd în cînd maxilarele 
ca și cum ar fi mestecat gu
mă. Aprinse o veioză aeriană 
suspendată deasupra biroului 
și doctorul rămase uimit de 
asemănarea izbtoare cu o fe
meie reală. Putea spu-e chiar 
că e o femeie frumoasă și co
chetă. Se juca cu ceasul ni
chelat, degetele lovindu-se de 
carapacea lucioasă scoteau un 
sunet de clinchet de pahare.

—; Pentru dumnea/ta totul 
e limpede.

— Da, răspunse rece, creie
rul meu lucrează prin cone
xiuni exacte, nu aproximative, 
și nu cunoaște legea aceea 
absurdă în fața căreia siste
mul științelor este redus la 
zero : speranța. Numai cei A 
morți nu speră. Dar cine din • 
voi a învins moartea ?

— Dumneata vei muri ?
— Nu doctore. Nu-mi vorbi 

de moarte, știi că nu sint om, 
deși prin aceasta vă sînt su
perioară. E un spectacol, tra
gic, recunosc, dar totdeauna 
ați avut nevoie de un stăpîn. 
L’a început au fost zeii. Acum 
sînt eu. Oricum este un pro
gres pe calea rezolvării pro
blemelor voastre spirituale. Fe
meia zîmbi. Se aplecă 
deasupra combinei muzicale 
și puse un disc de muzică 
modernă. Apoi se îndreptă 
către cel care continua să 
doarmă, ca un mort cu ochii 
întredeschiși. Ii închise gura 
și-i așeză sub cap o mică 
pernă pneumatică. El o ur
mărea cu aceeași privire con
trariată. Așa cum stătea în 
zona de penumbră a came
rei ar fl jurat că e o ne
vastă grijulie care șterge 
praful din vitrina cu crista- w 
luri. Luase de acolo un apa
rat de făcut cafea, o ceașcă 
și o farfurioară cu margini 
aurite. Puse în funcțiune a
paratul și-l privi cu ochii ei 
albaștri. Doctorul avu impre
sia că femeia bătea tactul 
melodiei cu vîrful pantofului 
și fiindcă ea continua să-l
privească 'tăcută se ridică în
picioare și făcu o ușoară re-
verență,

— Poate îmi permiteți să
vă invit la dans ! Ea nu se
mișcă. Intr-adevăr, lovea po
deaua încetișor cu vîrful pan
tofului și părea că se gîn- 
dește la o întîmplare vese
lă. își trecu degetele cilindri
ce prin părul puțin ondulat 
și continulnd să zîmbească 
răspunse :

— Desigur, ml-ar face chiar 
plăcere. Tulburat, doctorul 
trase cu coada ochiului că
tre cel care dorme'a. Apoi 
se apropie de ea și o cuprin
se în brațe.

EPODA a V-a
Și furnicile negre pe umeri, pe git
Din trupuri doar siluete
Și iedera care urcă-ntr-atit
Pe spaliere, lingă perete.

Clopotul din pădurea de fagi, 
Memoria atîtor vechi oseminte, 
Răsuflarea umbrelor dragi 
Prin frunze, ca mai înainte.

Farurile-aorinse brusc, pe șosea,
Casa aalbenă de la răscruce... 
încercăm un joc de-a ascunselea 
De suflet, ceața să nu ne apuce.

Dar cearceafurile rămîn întinse ne pat
Și piatra se sfarmă de umezeală
Nici im tren, nici un tren evocat
Nu mai face aicea escală.

Pădurea de fagi năruită peste cei vii
Noi încercăm un foc de fantome
Cu striaăt de moarte și cu făclii
Și anonimele come.

Uscate coroane, pe zid mucezind
Si flacără ce nu se aprinde 
Carnoaiu din care venind 
II presimțim cum șe-gtinde.

Buchenwald; august 1969.;

Eugen Teodorii:

„MOAȘELE GARNIZOANEI"

PerHeric prin mediul descria 8» 
prin realizare, volumul vine par
că aă Întregească ideea că e bJ- 
ne să citești de toate spre a 
putea ajunge la o ierarhizare. ju
diciOasă a' valorilor . Tiihti ae
„Frumoasele goirnizoant^ii' nu are 
nici o atlă j^olîi^aee dedt cea 
stabilită <^e legătoiie, autorul ne- 
fiind — probabil — nașul propri 
ei lucrări.

Personajele nu au decit un con
tur vag și singurul care ciștigă 
din asta este timpul acela, care, 
ia urpia urmei, tocmai pentru că 
prin asta se caracteriza, apare 
destul de bine croit. Mizerie, bău
tură;- idealuri reduse, grabă, nesi

guranță, și pospai, toate a
cestea ies abundent din pagini, 
rostogolind miasme postbelice șl 

zvon de tîrgușor încins de mocni
te patimi. Oamenii navighează îără 
rosturi precise și cîtorva li se 
pun busole demagnetizate. Acțiu
nea și conflictul nu fac decit să 
tresară calm, rezumîndu-se In ges
turi simple fără semnlifcațH impli
cite. Un ofițer de front nu caută 
șl pare să aile o cale onorabilă} 
un personaj politic dispare intr-un 
accident ciudat pe care nimeni nu 
are puterea să-l observe In ade- 
văratu-i înțeles ; o tinără rătăci
tă nu se știe dacă întruchipează 
cinstea Însingurată ori pierzania 
ascunsă, un grup de înrăiți est 3 
izolat ca prin minune etc. Priete
niile se leagă între necunoscut! 

șl sînt independente de oameni i 
furnicarul unei căzSrmi este privit, 
parcă, din exterior; nici un pun^t 
de sprijin — pentru nimeni — In 

viilor. Dragostea este înlocuită, 
dacă nu confundată, cu zguduirile 
tinereții; binele rămîne indefinit, 

relativ, ca și răul.
Nota autobiografică temperează 

lectorul avid de construcție pentru 
că — in acest caz — lucrurile nu 
au cum fi modificate. Cine a trăit 
anii de după război recunoaște 
crîmpeie și este gata să subscrie 
unor pagini de tentă memoriallsft- 
că, adevărul crud, reținîndu-1.

Cronicarul s-a izb^t^it cite puțin, 
în ciuda programului de roman.

însemnările se citesc învpît, 
pentru că t^^lo^:rile sînt dispuse

V. Ad.

în registre. Hi stăruie în minte
cce cu afinități datede dnsiiiiUi
dini ale existenței. Și rămii cu
sentimentul pe care l-l.rpvoa-

că orice confruntate CU un nud
ia care nu al rîvnit.

ginte blagiană. în speță. Frecventînd 
poezia simbolistă și parnasiană, tl- 
nărul debutant în colecția „Luceafă
rul'' a împrumutat procedee și moda
lități de expresie proprii acesteia, 
încercînd apoi să însuflețească to

Ion Drăgânoiu:

„APROAPE S0NETE“

Citind Aproape sonete, vobimui 
de debut al lui Ion Drăqănolu, 
ne-am amintit, inevitabil, cuvintele 
lui IbrSileanu • Un scriitor e u- 
cenlcul literaturii întregi și în 
special al scriitorilor cu care are 
o înrudire și deci îi plac, îi con
vin, îi frecventează și de la care 
nu poate sd nu învețe. Dar sccii- 
torul original atît datorește maeș- 

ttiior*.
Intr-adevăr, prima condiție a via

bilității unei creați e desprinderea 
de modele, crearea unei lumi noi, 
proprii. Răspunde cartea lui Drăgă- 
noiu acestee imperioase cerințe ? 

Nu I Și aceasta pentru că — cel 
puțin deocamdată — universul poe
ziei sale e unul de împrumut, de sor

tul printr-o Ingînare constantă pînă 
la monotonie a poeziei blagiene
care l-a sedus pînă la anihilare. 
Pastișa, căci despre ea e vorba, 
merge pînă la reluarea la un ni
vel nu tocmai ridicat a atmosfe
rei, a unor motive și chiar mij
loace de expresie blagiene : ,,Sin-
tem ca două clnturi. In iîntînă, / 
adine spre m'ezul apei dulci, I
Cînd tu cobori ca să te culci, I 
pe mine brațul mă ridică pînă J în 
ochiul cerului să urc o treaptă, I 
să uit oglinda care mă așteantă' 
(E^l^iiibru) sau: „Scăpaț de loc, 
uitați de nemuriie l / Să ne păs
trăm doar marginile reci, / Și eu 
să fiu inelul alb, subțire / Prin 
care tu visînd să treci. (Și eu 
m3 tem).

O poezie ca întoarcere reia mo
tivul fiului risipitor din poezia 

blagiană : Balada îiului pieidut.
Dacă nu putem remarca măcar o 
poezie în întregime, asta nu în
seamnă că, pe ici, pe colo, nu se 
sdvează de banalitate sau mime
tism cite o imagine sau cite o 
strofă: „Să rid atunci putea-voi 
oare / cu mina strînsă pe cuvînt / 
deasupra sț^j^fțlilor goale / din în

velișul de pămînt î*.

VIRGIL ANDR1F.SCU
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FANTASTICUL
PROZEI LUI
V. VOICULESCU

Aslsttnd la evoluția pro
zei românești in absența 
ambițiilor profesioniste. V. 

^~¥olculescn culege în pro
zele sale sensuri cre
zute de mult apu
se, încă dinainte de pri
mul război mondial, ale 
povestirilor de vînătoare 
și pescuit din scrierile 
Ini M. Sadoveanu. Ca și 
la Sadoveanu, povestirea 

se încheagă din muțenia 
unui personaj întilnlt cu 
lumea la răscruci, cu refe
rință la un trecut care în
cepe imediat în spate, dar 
nu se știe pînă unde du
ce. Ceea ce îl adusese 
meditația poetică asupra 
existenței prin înțelege

rea de „ziariște româneas
că', folclorică, prinde in 
proză jconfiuruî basmelor 

șl al legendelor. V. Vol- 
culescn repetă migrațla 

^geologică de pasăre către 
^morfologia ascunsă a bas

melor in care se povesteș
te impersonal, înviind ca 
noutate șl surpriză ceva 
care exista latent tn toți, 
despre un trecut îebu- 
fos, demult apus, ce apa
să șl cutremură prin sen
surile eterne pe care le 
conține. Basmul este la 
noi o parabolă care se 

rostește nu pentru mora
lizare. ci pentru o comu
niune profundă cu preis
toria. Acest lucru îl intu
iește Voiculescu și, prin 
povestirile sale, basmul 
cult românesc nu mai ține 
de pre'ucrare, ci se dove
dește a fi nn tipar de ati
tudine in fața universului, 
profund original. Desigur, 
ceea ce afirmăm aici nu 
acoperă totalitatea poves
tirilor sale, dintre care 
spre exemplu „Chef la 
mînăstlre* are accente de 
„Icoane de lemn", dar 
constituie atmosfera co
mună a volumelor, fon

dul de recepție al tuturo
ra.

opinii RECEPȚIE

Șl OPACITATE

In „Revolta dobitoace
lor", omul apare în sin
gurătatea de păstor, dar 

șl de descălecător de lu
me. Condiția Iul funda
mentală șl voința lui de 
viață este aceea de a 
popula universul. La unii 
războinică, la noi geneza 
este domestică șl profund 
civilizată agricol. Omul 
lut Voiculescu din aceas
tă povestire reprezintă 

prima familie, un început 
nelogic al fertilității u- 

mane, în spațiul în care 
se naște „ceața din pă
ru în t". Animalele sînt vră
jite de marea și inexpli
cabila putere a omului a- 
supra universului, de ace
ea încearcă revolta șl sînt 
infrînte de calitatea pro
meteică a omului, focul. 
Un prometeu care luptă 

nu împotriva zeilor, ci a 
strămoșilor cu care co

există, animalele. De alt
fel, ele slnt acelea care-I 
definesc: „El nu e ca noi, 
dintr-o bucată, încreme

nit o dată pentru totdea
una în el, turnat lntr-un 
calip din care să nu mai 
poată Ieși. Omul se schim
bă șl să mlădiază după 
nevoi". Omul din basmele 
lut Voiculescu se defineș
te prin raport cu regnul 
anlmaL Procedeul din bas
me tn care omul, prin 

■ blestem, apare sub chip 
de animal este răsturnat: 
omnl care dîndu-se de 
trei ort peste cap, recîști- 
gă nnlrea cu forma lui o- 
riglnară. Pescarul Amin se 
trage din moruni, își are 
cerni „tn fundul apelor"; 
dfndn-șl „de trei ori pes
te cap sufletul* devine 
glnd șl se contopește cu 

(Continuare In pag. 8)

Tudor Olteanu

Dacă in clipa de fată cri
tica literară românească a re
ușit să depășească ingenuita
tea d dactică, abundența șco
lărească a explicației, tinzînd 
către gestul intelectual, mi se 
pare încă nereliefată sufi
cient o latură a ei care o în
rudește mai trainic cu restul 
literaturii : atitudinea parti
zană în planul estetic. Am în
cercat și altădată să descriu un 
fenomen care mi se pare cu 
atît mai curios cu cit, în fond, 
el nu are condiționare obiec
tivă: acela că multi critici de 
o indiscutabilă dotare intelec
tuală fac totuși o critică cul
turală, nu una estetică, de
oarece sînt doar preocupați să 
recunoască și să consacre va
loarea, deosebind-o de nonva- 
loare. Nu să adere și să res
pingă in chiar planul valorii, 
pornind întotdeauna de la ni
velul operei valide artistic, ne
părăsind niciodată acest nivel, 
considerîndu-1 de la bun în
ceput ca definitiv clș,.gat, 
deci subînțeles, puțind astfel 
să opereze și alte selecții, su
perioare si posterioare selec
ției de valoare. De la acest 
punct abîa s-ar putea face, du
pă părerea mea, o critică de 
orientare.

Concret, lucrurile se desfă
șoară astfel ; criticul român ci
tește azi aproape toate cărțile 
românești care apar. Fatal, gă
sește multe bune și multe 
proaste. Scriind despre ele 
cronică literară, care în multe 
cazuri e o obligație săptămî- 
nală, criticul face distincția in
tre ele pe baza înzestrării scri
itorului. Rezultatul e încuraja
rea vocației și denunțarea ne- 
chemării. Lucrul, în sine, nu 
este rău. Pe calea aceasta în
să cîștigul e mic. E adevărat, 
autorul fără calități e sfătuit 
să renunțe de destul oameni 
cu gust sigur, și, în măsura în 
care poate să suporte acest a- 
devăr, el părăsește o între
prindere pentru care, după 
cum i s-a dovedit în chip 
convingător, nu are vocație. 
(Dar trebuie să notăm că ma
joritatea autorilor care pro
voacă o recepție unanim se
veră nu se lasă în niciun fel 
influențați de ea, dimpotrivă!). 
Oare criticul literar trebuie să 
pună unui scriitor, debutant 
sau nu, nota de trecere, sau 
în mod obișnuit asem nea ser 
vicii sînt de resortul specia
liștilor din edituri ? Și, de ce 
să n-o spunem, mulți critici 
foarte serioși scriu despre 
cărți care nu merită de loc un 
asemenea exces de onoare, fi
ind conștienti de gratuitatea 
actului lor, ba ch’ar notînd u- 
neori, în finalul analizei: .Au
torul X, volumul Y nu în
dreptățește vreo speranță". 
Perfect, dar atunci de ce a 
mai fost necesar a se scrie 
despre autorul ori volumul în 
cauză ?

Rezultatul e acela că mulți 
dintre criticii literari fac o 
muncă de selecție pur cultu
rală, de care, normal, nu ei 
ar trebui să se ocupe.

Această critică, critica Iui 
da și nu, critica culturală, 
chiar practicată de analiști de 
geniu, e ea durabilă, fecundă, 
în ultimă instanță e ea utilă? 
Ceea ce rămîne din actul cri
tic nu e da-ul ori nu-ul, ci 
fundamentarea acestui da ori 
a acestui nu, fundamentare 
care nu poate să fie aceea e- 
lementară: „Are talent" — 
„Nu are talent".

Cum spuneam, situația e fa
vorizată de faptul că unii cri
tici literari scriu cronică săp- 
tăminală. (Unora li se dezvol
tă chiar curioasa foame de 
a-șl exprima opinia despre tot, 
de a „nu scăpa nici o carte"). 
O atare metodă nu duce la 
sațietatea criticului de orice 
carte nouă, la lipsa de apetit

în lectură și în cronică, și, pe 
de altă parte, gustul cel mai 
sigur, bombardat săptămînal 
cu atîtea cărți, nu dă naștere 
unor ierarhii prea relative? 
Normal ar fi ca criticul să 
scrie numai și numai dzspre 
acele cărți ce l-au interesat 
în mod real, ba chiar, cred 
eu, numai despre cărțile care 
i-au plăcut cu deosebire, fă- 
clndu-l să iasă in timpul lec
turii din misiunea de magis
trat al literelor și să fie cî- 
teva ceasuri un simplu lector 
extaziat între alții ca ei.

Apoi, dacă un critic a spus 
nu cărții mediocre, mai poate 
el să-și refuze da-ul cărții 
bune, ori chiar (cazul frec
vent) cărții care trece de me
die ? Practica arată că nu poa
te. Criticul aderă Ia toate căr
țile bune, pentru simplul mo
tiv că ele slnt bune și că el 
se simte dator să consacre va
loarea. E aceasta insă o atitu
dine estetică, ori numai una 
culturală ? Iată că un scriitor 
dotat se prezintă criticilor. A- 
vem mulți critici buni. Insă 
nici unul nu seamănă cu celă
lalt : formația. convingerile. 
Înclinația, morala critică sint 
la fiecare In parte unice și 
irepetabile. Normal ar fi ca 
acea carte bună care li se o- 
feră să suscite cele mai dife
rite reacții. Cîtuși de puțin. 
Apare o carte bună și toți 
criticii de valoare o laudă, cu 
diferente de motivație mai 
mari ori mai mici, punîndu-se 
însă în general de acord In 
ce privește statura noului ve
nit, a locului și a drepturilor 
sale în scara valorilor.

Nici asta nu ar fi prea 
rău. Apare apoi o altă carte. 
Tot bună. Apropiată esteti- 
cește primei. Insă absolut di
ferită ca subiect, idei, scri
itură, rezolvare. Și iar toți 
criticii o laudă, și iar slnt toți 
(ori aproape) de acord in ce 
privește valoarea și locul In 
ierarhie al noului venit

In rezumat, apar in fiecare 
an cel puțin zece cărți bune, 
apreciate egal de cei zece cri
tici buni. Asta d°și nici o 
carte nu seamănă cu cealaltă 
și nici un critic nu seamănă 
cu celălalt.

Atunci, unde mai e selecția 
estetică, adevărata selecție es
tetică ? Cum e de crezut că un

critic literar, de a cărui pro
bitate și pricepere nu ne în
doim. poate să iubească In 
mod absolut eqal și pe scri
itorul robust și terian. și pe 
epicul triumfător, și pe a- 
cel dezarticulat și citad.-n. $: 
analistul obsedat, si pe liricui 
ingenuu, și pe inteligentul 
sceptic ? Un asemec»a exces 
de receptivitate critică nu 
poate fi și ur. semn d-> exte
rioritate ? Aș s-rea <3 .' u în
țeles bine: ca «pecie, critica 
instantanee — adi’ă recenzia 
cronica. Ir'en'r<‘5 d» ’«-tu
ră — nu mi separe ni idacmn 
inferioară, si avem critici ca
re înăuntrul acestei specii ne 
oferă săotăm’ra! adevărate bi
juterii, demne chiar de păstrat 
și de reprodus tn culegeri de 
paqini critice. Mi-e Insă tea
mă că pe lingi ele încap fa
tal și aprecieri mai pațin du
rabile despre scrutări neco*- 
cludenți. Or. nu î-'otdeauna. 
activitatea critică In pubtsc*- 
țil e lntreruD’ă constant și 
ritmic de reevaluări. adică de 
lucrări de sinteză, unde crite
riile adinei (bazate pe afini
tate. cultură, program de idei, 
gust) să fie cele care să ope
reze. amplifietnd ori surdmipd. 
acolo unde e nevoie, reacția 
primă, crelnd clase durabile 
de creatori, scăzînd din pan
teon pe autorii nespecifici fie 
din punctul de vedere al va
lorii, fie. mal ales, din punc
tul de ved. re al orientării es
tetice prin care criticul In 
chestiune Își compune profilul. 
Cărțile de critică și chiar u- 
nele istorii literare, care ade
seori sint însumarea unui nu
măr de recenzii, încă nu au 
un pronunțat „caracter de 
autor". In înțelesul că prea 
putini simt nevoia să detașeze 
din toată seria autorilor ro
mâni numai pe unii, din ra
țiuni de orientare critică, și 
să lase deoparte, fără a se 
simți vinovați. figuri de pri
mă mărime ce nu ie convin 
din VTeun motiv de principiu. 
Sentimentul obligației de a 
cuprind? — si de a cuprinde 
cu bunăvoință — pe toată lu
mea, guvernează majoritatea 
activității critice. Dar criticul, 
este, prin definiție, acumula
tiv, ori selectiv ?

Petru Popsscu
(continuare în pag. a 8-a)

RUBRICA 
CITITORILOR

Revrt?* joaadiid (ai.
5, 196?) « rwemt, 1>
«■ «pji-w pentru dezbaterea 

*ctaa> de Lmbk
Dapl «tadJ de strictă spec ali
te le. m-iia **-s: fixeze
■a rai pe care l-a

>xl ac*3Bt a<eZa de a 
ec>> la perma-

a problems
de ro=.L=l crsteaqporul.

acest *ei rev.sta poa
te dere=_ x» o po-

tete r.titon de *-s*
eTpme plrerCe. de a cere II- 
*xr.r. despre ceea ce grama 
tx*3e •ipl.cl. Răspunsuri!*
date 1* Rcbnev crt florilor dl ta 
er 5 pegtâ • ar trebui inmnl-
C.UH s*xt elaborate lntr-un stU 
acresfb^ sa poartl semnătura 
Fs’v-.ei C;oba“u si a lui Cot- 
vel Le pe a _ Credem ej xpetia- 
hștrf s: ciLtori din întreaga 
ta:* der^ate si clarifice a
aerîa latreagl de idei n privi
re !a I-mba »ă la faneVUÎe «

ta din Muntele vrăjit aj lui 
Thomas Minn și chiar reverbe
rații din Marcel Pioust, fapt 
paradoxal pentru cei care-1 si
tuează pa autorul lui Swann 
la antipodul lui Balzac.

Scris In spirit cllinescian, 
articolul lui V Alecu înglobea
ză si alte Judicioase apropieri: 
Hagienus-Syîrestre Bonnard,
Cost ache Glargiuveanu — un 
Graoiet valah. loanide-Solness.

Total remarcabilă este fraza 
finali, dovedind virtuți de sin
tetizator si forță de asociere : 
Jjiuei personajelor lui Căli- 
aesen, comparabilă cu cea a 
Sufletelor moarte ale lui Go
gol. est* halucinantă ca pictu
rile lui Goya și caricaturală 
ca figurile lui Daumier-.

E păcat că intr-un atît de 
bine scris articol autorul nu a 
reușit să evite o frază pur si 
simplu ridicolă ca ..Nu poate 
fi negat (!) nici talentul (!) ro
mancierului in crearea figuri
lor femininei!)** Dar dacă bă- 
trintd Homer mal ațipește . . .

CORESPONDENTA
LITERARA

ACT DE CURAJ

Ion VLASIU: ,Jacob Mureșanu" (bronz)

Vtetc far ■ »-■
tociri: si _as£ din eălduta-i 
ml uJ Kar-xi pentru a des
cinde >*-> rfmp da lupți
al criafcG actuale $;-« potrivit 
deet vznera ca să servească Q 
«stMrlLMrv iectie <L« virf da 
Co-vtl 6 «*»:>sws>si critic. ra- 
levladz-ec. T= contrast eu i»- 
taari&saol rxeoaaa>or altor re
vista adevirur. inedite si na- 
antiri mbt3e

Ded devre"! di atr-o dată
partrzaal a iatrodueenlor soc. 
oferă eititaribar un adevărat
dm scoțian prin suculenta ca
racterizare flcetl ltd Ion Ca- 
îaioe de M Petroveanu: ..Mic 
de stat, rea ar zice cronicarul. 
Ion Carajor. na este și firav. 
Dimpotrivă, da la distanță pare 
îndesat"

Și dupl ce lectorul comod 0 
zguduit de această intrare In 
problemă, se trece la tonul so
lemn al descoperirilor mărețe 
Aflăm astfel (șl noi, care bă
nuiam rufflal . . 1 din articolul 
Anei Midi Pnn-scu (Direcții 
•oi !n dramaturgia originală) 
el In literatura dramatică s-au 
înregistrat succese si că. ,.!m- 
pJag’sd analiza pînă la ultima 
coaseri ntă-. .exisfă dramaturql 
de form«*ie intelectuală si struc- 
tnră artistică useori (a a.) d fe- 
ri!ă-

Prudpal* anunțate ici-colo 
(căa o revistă fără prinp* 
pari . . .) sînt strălucit ilustrate 
prmtr-o varietate impresionantă 
de toruri. Sigur de sine, 
pe alocuri profetic. M. Petrișor: 
.versurile lui (Petru Popescu 

■ n.]. au un Înțeles . . .**. ,,Poezia 
..Petru" de exemplu (indiferent 
că așa II cheamă pe autor) ci
tită așa cum se citește in mod 
obișnuit, ne dă impresia unei 
creșteri a ceea ce de fapt nu 
suferă nici o schimbare: nume
le*.

D. Necula, amenințător • „Și 
ar fi fost deajuns ca acel de
făimător al poetului să fi citit 
măcar aceste cîteva poeme, ca 
să dea înapoi și să-și retragă 
spusa"

Iar George Tlmcu, invidios — 
cum singur mărturisește — pe 
Ion Iuqa pentru portretul aces
tuia liric si fotoqrafic (de la 
InceDutul cărți»), își ia revanșa 
elaborînd pr°tios o constatare 
originală : „Tinerețea, frumuse
țea — rea feminină mai ales— 
slnt urmate de bătrînețe".

Dar. tot vorba lui D Necula- 
.Imperfecțiune e in tot și toa
te-. Sau nnate, sectorul critic 
a avut fericita inspirație să in
vadeze sectorul umoristic. Si a 
tunci se schimbă lucrurile.

UN ARTICOL
DENS

Un erudit articol semnează 
Viorel Alecu In Ramuri (9‘/69). 
Sub titlul Clasic șl modern tn 

romanul călln^scian sînt tre
cute, cu sobrietate stilistică, in 
revistă interferențele metodei 
romanești călinesclene cu alte 
tendințe și orientări ale roma
nului europesn. Pornind de la 
premisa că — fundamental — 
romanele lui G Călinescu sînt 
balzaciene, autorul pune con
vingător în evidentă și posibi
litatea altor filiații valide. Ar
ticolul demonstrează că, de
parte de a rămîne rob al bal- 
zacianlsmului, Călinescu a știut 
să integreze subtil în structura 
sa și alte direcții fecunde. In 
Scrinul negru, V. Alecu de
pistează tehnica gide-eană din 
Ies Faux-Monnayeurs, ambian-

C. V. Versurile trimise slot 
par&frazAri transparente, dezo

lant de itlngace. după Emi- 
neeeu (.Cum din eternele tă
ceri / M am reîntors tăcut, / Din 
raza soarelui de ieri / Minune 
■ouă s-a născut") „și prin 

trestia (naltă parcă trece-un 
foșnet lin . . J, Blaga (.Tu In- 
cununi. Iubito. podoaba lumii 
mele / Sporindu-i frumusețea cu

Bimb*]. Arghezi, bfinulescu etc. 
și. mm faptul se repetă prea 
des. se pare că a devenit pen
tru dv. o obișnuință de deza
probat. Ceea ce vă aparținu 

slnt Imaginile ultramnventlo- 
nale despre ochi negri >1 a- 
diaci ori despre vreun chip 
„limpede ca marea*. Dar. chiar 
eliberat de poetica tutelară, se 
pare el nu prea vă aflațl tn 
grațiile muzei.

Dan Popescu — Iași: Diag
nosticul pe care vi 1-ați pus tn 
scrisoare este exact 1 ver
sificări ocazionale, lipsite de 

adlnclrae. In viitor evitați pe 
cit posibil ..otrăvile amorului- 
ca și .buzele arse de-amor-. 
Este, evident, poză Iar poezi
ile dv. pigmentate de blazare 
ne-au făcut, cel mult, să zlm- 
blm.

Mihal Cornelia — București : 
înainte de a vă strlnge în vo
lum .poieziile- verificati-vă or
tografia : se prezintă deplora
bil. fAș vede, băncile școlii, 
glndeștete, sînt doar citeva 
semne că scrieți conform unor 
norme proprii, ceea ce e, sin
cer. o Îndrăzneală gratuită). In 
rest, textele trimise ar putea 
fi o mină de aur pentru tex- 
tierif entuziaști și senini de mu
zică ușoară. Iată vreo două 
mostre : ,,Dacă mîine mă vei 
înșela;/ Cine știe / . . . Totuși 

eu nu te voi uita / CTne știe; 
Cu dorul meu te urmăresc In- 
tr-una / Și noaptea șl ziua, tot
deauna / Mi-e martor soarele, 
noaptea, luna-.

Vfjsiie Fllloreanu : Chiar da
că v-ați propus ca temă „ce
ea ce fr’lmlntă azi enorm, u- 
riaș, omenirea" n-atl reușit sl 
faceți poezie. Așa că n-aro 
ro«it să ne convingeți de va
loarea etică a unor astfel de 
versuri : „Bloc atlantic, la o 
parte 1/ Dușmănla-i peste poa
te*.

Cezar Diamandy : Gestîil lut 
M’rcea, do a rime scrisoarea 
adresată ființei iubite, se potri
vește ca nuca-n perete cu mo
tivarea că proprietarul casei 

era bolnav Incurabil, o știa șl 
totuși construia bănet Mai fl
ies că eroul suferea atît de
dragoste, că ,,s-ar fi lăsat căl
cat de-un tractor*.

George .litra — ■ Ce
ea ce lipsește narațiunii dv. e 
tensiunea. Totul e prăfuit, ste^s, 
lipsit de int^r^s. denunțări, 
dacă mal e posibil, la reenzi- 
ta fl’-hlcunoscu.t.ă și la regla 
dpennH

Alexandru Aldea — București: 
Vă îndeplinim dorința de a 
vă vedea versurile în paginile 
revistei, dar, din păcate. ca 
exemplu de imaglsm forțat ce 
frizează ridicolul : „Orele mi 
se par / struguri suspendați / pe 
spaliere de azur. / / Dau să ca
dă / In coșurile ideii de cra
mă"; Dă gardul girlei / la o 
parte, / să beau neresemnările 

naturii. îmi e de piruiete". 
Asta se vede dar, mă rog, vă 
privește.

Eugen Banța — Galați t Mul
te bucăți dau impresia de lu
crări de atelier, nefinisate 
(In dimineața asta de-amintiri, 
de pildă). V-ar face bine un 
plus de interiorizare, dar, mai 
ales, grabnica ieșire din cri
za de modernism rău înțeles.

Ion Băduleasa — Timișoara : 
„Frazele vor galopa legănîn- 
du-șl ochii In priviri-. N-am 
înțeles ce-ți vrut să comuni
cați cu asta.

I. c.
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RECEPȚIE Șl OPACITATE
(Urmare din pag. 7-a)

Normal ar fi ca criticul să 
nu accepte pe toți scriitorii 
buni ; desigur, asta nu în
seamnă ca el să neqe valoa
rea obiectivă a celcr pe ca- 
re-i respinge. Nu. Cum spu
neam, discuția trebuie dusă 
de la un nivel la care cali
tatea e implicită, la care atît 
cei acceptați cît și cei respinși 
sînt prin definiție scriitori a- 
devărați, formați, maturi, în
semnați, durabili. Acceptarea 
și respingerea nemaifăcîn- 
du-se pe criteriul „Are talent" 
— „Nu are talent", dezbaterea 
critică ar putea face un pas 
înainte și ar putea pătrunde 
în ea ideile adevărate, doc
trinele, orientările, adică toc
mai partea profund și superior 
estetică a gestului critic.

Am putea ști mult mai si
gur atunci care e identitatea 
reală a scriitorului și a criti
cului, s-ar limpezi scara de 
valori și ierarhia de nume, 
conceptele ar prinde viață, i- 
deea unui curent literar nu ar 
mai fi o curiozitate de muzeu, 
polemica ar cîștiga în noblețe, 
ar scădea susceptibilitalea au
torului original (ca și suscep
tibilitatea criticului), autorul o- 
riginal ar deveni mai inde
pendent dar în același timp și 
mai responsabil față de criti
că, cum și critica ar deveni 
mai independentă și mai res
ponsabilă față de creatorul o- 
riginal.

Un critic trebuie să aibă re
ceptivități și opacități în pla
nul valorii incontestabile, pen
tru ca să ne convingă de na
tura lui autentică de om de 
litere, de sinceritatea trăirii 
sale, de capacitatea subiecti
vității sale de a rodi, pe sub
stanța lui de artist supus u- 
nor fatalități unice ale sufle
tului unic și irepetabil al ar
tistului. (Un critic ca o cheie 
„passepartout", capabil să des
cuie orice carte, mi se pare, 
mie cel puțin, anormal). De 

altfel, istoria literară dovedeș
te că lucrările durabile le-au 
scris criticii partizani, cei ca
re au aderat și au respins, 
chiar dacă aderența și respin
gerea au apărut o clipă ca 
reverberația unei insuportabi
le subiectivități. Sintezele lor, 
cum arată orice lectură aten
tă, pleacă da la o iremedia
bilă capacitate de selecție în 
planul valorii sigure. Cum în
tre intelectualii adevărați, în
tre artiștii adevărați, nu încap 
nici ceremoniile nici brutali
tățile, orice creator e firesc 
să fie suficient de sigur pe 
sine pentru a suporta opinii, 
cum și orice critic trebuie să 
fie, pentru a Ie da. Neînțele
gerea integrală a unui autor 
de pildă, nu ar mai fi resim
țită ca o catastrofă, ci ca o 
pură particularitate. De altfel, 
ce ar fi mai interesant și mai 
original decît niște scriitori 
care să scrie ei înșiși, pe cît 
detașat cu putință, chiar des
pre ei, atunci cînd li se pare 
necesară o replică față de o 
critică neaprofundată ? Căci, 
capacitatea judecat'i de valoa
re nu aparține exclusiv criti
cului. Cum nici vocația crea
ției nu îi e criticului străină. 
In felul acesta indirect, ideea 
unui critic el însuși creator 
de poezie, fic'iune etc. ar 
putea fi și ea luată în serios. 
O anume crispare, în bună 
parte eliminată în ultimul 
timp din lumea literară, va 
pieri, sper, cu desăvîrșire a- 
tunci cînd literatul român va 
deveni din nou ceea ce este 
de fapt : un om cu humor, 
superior tuturor complexelor.

In fond, chiar și scriitorii 
de valoare universală se su
pun acestui adevăr. Să ne 
gîndim, de pildă, la Eminescu 
și Caragiale. Toată lumea re
cunoaște în ei două orbitoa 
re genii. Insă, e limpede, din 
punct de vedere estetic, ei 
sînt diferiți. Nu poți adera 
egal și patetic la amîn- 
doi. Ei înșiși, puși în situația 

de a se contempla dinafara 
lor, ar fi recunoscut diferen
ța lor de netrecut.

Nu e de altfel o rușine să 
spui că nu-ți place un mare 
scriitor, ori că nu-l înțelegi, 
ori că în mod lucid nu-l ac
cepți, din cine știe ce mo
tiv principial ori subiectiv. A- 
șa ceva nu e o dovadă de 
necalificare literară, iar pen
tru un critic literar „profesio
nist" ar trebui să fie înlîm- 
plarea cea mai firească, pe 
care scriitorul în chestiune s-o 
primească cu calm, cu dem
nitate, chiar cu amiciție. Să 
ne gîndim cît de rodnic e un 
dialog între doi critici care 
se contrazic asupra unui ma
re scriitor, unul apreciindu-1, 
celălalt negîndu-1. Tocmai de 
aici țîșnesc ideile critice cele 
mai inedite, mai constructive. 
Ori dialogul între doi critici 
care Sînt de acord asupra ca
lității unui scriitor, dar nu 
pentru că „are talent”, ci pen
tru alte motive, teoretice, po
sibil cu totul diferite. Ori să 
ne gîndim cît de fructuos poa
te fi dialogul între un critic 
care neagă pe un scriitor și 
chiar acel scriitor negat, ca
pabil să dea un răspuns de 
mare demnitate și forță de 
convingere intelectuală, ab- 
străgîndu-se din propriul său 
caz ca să facă loc jocului i- 
deilor.

Personal, niciodată nu mi
au plăcut prea mult Sadovea- 
nu, Flaubert, Cehov, Faulkner 
și nu mi-a fost teamă că măr
turisind vor ride confrații de 
mine. Asta pentru că nu am 
pretenția infailibilității opiniei 
mele. Ea corespunde unui a- 
devăr numai al meu. Dar toc
mai acest adevăr, tocmai ca
pacitatea de a-1 trăi în artă 
mi se pare lucrul cel mai im
portant. Oare criticii literari 
cei mai buni nu gîndesc la 
fel?

Nu mai vorbim despre 
schimbarea care s-ar petrece 

în înfățișarea cronicii literare 
dacă punctul de vedere ar e- 
volua în direcția pe care am 
încercat s-o evocăm. Din mo
mentană, ea ar deveni dura
bilă. Din descriptivă, ar de
veni autentic analitică. Meta
forele ar ceda în favoarea 
gîndirii critice. Frumosul în
suși ar avea de cîștigat.

Am folosit termenii de „cri
tică culturală" — „critică es
tetică” din necesită i de dez
batere. Pentru radicalizarea 
perspectivei și eficiența de
monstrației trebuia creată o 
antinomie convențională. Prac
tic, cele două genuri există, 
însă nu sînt ușor de distins. 
De la cazurile extreme, cari
caturale uneori, pînă la specia 
intermediară, există o infini
tate de nuanțe. Aproape nici- 
un nume nu ilustrează exclu
siv una dintre atitudini. De 
altfel, cei mai iluștri au ple
cat și pleacă în edificările lor 
de la rădăcini sănătos cultu
rale și o clară viziune cultu
rală e indispensabilă pentru 
arhitecturările ulterioare, ori- 
cît pot părea acestea a nu 
mai avea legătură decît cu 
frumosul pur. Confirmind uti
litatea celor două atitudini, 
credem în posibilitatea atitu
dinii culturale de a se trans
forma, a crește, a se dezvol
ta, a se îmbogăți, a deveni 
atitudine estetică. Insă, pentru 
aceasta, criticul însuși trebuie 
să fie conșient de necesitatea 
procesului și să-i dea lot con
cursul de care e capabil. Cu 
atît mai mult cu cît opinia co
tidiană nu poate și nu trebuie 
să aibă decît un viitor: acela 
de diagnostic fundamental, si
gur, defintiv dacă se poate. 
Altfel rămînem la recept'.a foi- 
letonistică, în ultimă instanță 
ancilară. Or, literatura trebuie 
să-și primească replica de la o 
critică impunătoare din toate 
punctele de vedere.

V. VOICULESCU
(Urmare din pag. 7-a)

esența sa. Prin această sete de întoarcere se deschide cu
noașterea că „viața nu este nici ziua de azi, nici mîine, 
nici anul întreg". Că .vieții adevărate îi este de ajuns 
clipa, clipa plină în care pumnul destinului tescuiește 
timpul într-o lacrimă, ca de spirit.. .*. Clipa cînd. într-o 
noapte, aplecat pe gura bunicului să-i audă șoaptele, a- 
cesta, „cu un oftat ce a încremenit vremile, șl-a dat su
fletul chiar în sufletul lui. Clipele acestea nu sînt timp, 
n-au să moară niciodată”. Separația între regnuri nu e- 
xistă, ca în basme, trecerea este posibilă și de aceea uni
versul plin de existență animală este antropomorf. La fel 
ca în călătoria de inițiere a Fătului-Frumos, mișcarea și 
aici se cheamă migrație. Voiculescu își construiește atent 
și minuțios punctul de plecare spre fantastic, asigurînd 
alura de banal șl posibil, de certitudine că totul s-a pe
trecut aievea. Se pescuiește în Deltă, dar aceasta .scufun
dată în noiane, ieși din haos”; basmul din „Lostrița" se 
petrece pe malul Bistriței în care sălășluiește o Ondină. 
Peștele-diavol din „Lostrița” este o femele minunată „ca 
un pește din poveste. Dar totuși pește adevărat”. Aliman 
este Fătul predestinat, iar cînd aceasta se face om îi dă 
inconștient numele de Ileana. Cei doi se caută, deși des- 
părțiți de regnuri ca pe două tărîmuri, pe malurile „Bis
triței umflate de fericiri". La fel ca în ..Făt-Frumos din 
lacrimă” al lui Eminescu, natura lui Voiculescu suportă 
elanuri abstracte, sensuri volitive. Din această căutare im
posibilă s-a născut și „Luceafărul”, unde lucrurile se îm
plinesc prin coborîrea flăcăului în ape. In înțelegerea Iui 
Voiculescu sînt basme care explică obîrșia lucrurilor as- 
cunzînd-o în taina unor întîmplări imemoriale.

Ideea centrală care revine obsesiv este că puterea 
imensă a omului se trage din originea lui animală. Lupa
nii din „In mijlocul lupilor" își stăpînește stirpea deve
nind esența însăși a speciei, un rege al acestora ca în 
basme. „Magul primitiv devenea prin asta arhetipul lupu
lui,. marele lup spiritual de dincolo, dinaintea căruia hăi- 
ticul de rînd se trage înfiorat, ca oamenii la apariția unu! 
înger”... Dominarea universului se face cu alte cuvinte 
prin coborîrea în arhetipul animal. „Eu m-am născut și 
am crescut între căței de lup”, spune Luparul. Antonie din 
„Schimnicul” este omorît ca lup șl moare în peștera sa 
de pustnic.

Universul personajelor lui V. Voiculescu este mine
ralizat. Toamna face din pădure un „uriaș chihlimbar gal
ben, încrustat cu vine de verde, cu ochiuri de albastru 
șl bucăți de azur”. In cadrul lui se alcătuiesc procesiunile 
fabuloase ale animalelor, în culori vegetale blînde, ca 
frescele de Voroneț. Un panteism popular duce Ia înțele
gerea că totul este viața în esențe și că omul este eien- 
ță divină ajunsă prin regnul animal în om. Prin aceste pro
ze ne întoarcem la fantasticul de tipul centaurilor, al con
fluențelor dincolo de separațiile firești.

Extrăgîndu-se din basme, fantasticul prozei Iul Volcu- 
lescu este de un tip special. Bazat pe aceleași coordonate 
comune ale prozei fantastice de orișiunde, de coexistență 
între real și ireal, la Voiculescu nu se naște întunecat, 
sub spectrul teroarel. Wundt, cu teoria fantasticului năs
cut din teroare, nu se poate verifica în acest spațiu. Aici 
irealul este puritatea ca'mă a esențelor, minunea este sim
plă și crezută. Fantasticul ca în basmul popular, care pro
clamă eternitatea celor povestite nu numai posibilitatea 
lor, este atins cu mîna și dizolvat. Apelul continuu la fon
dul și la structura acestuia micșorează uimirea și neînțelesul. 
Fantasticul lui V. Voiculescu nu ține de spaimă, ci este co
lorat vegetal și armonic, este profund prcporționat șt armo
nic. Acestei armonii a fantasticului, cclorat viu și dispersat, 
ca de mozaic, t-am spune fantastic bizantin.
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Modestia în critică deschide uneo
ri o posibilitate de a fi uitat, de a 
nu participa direct și total Ia viata 
literaturii. Criticul adevărat e tot
deauna in arenă, neintimidindu-se 
de săgețile pe care unii sau alții în
cearcă sd I le trimită. El e un spi
rit clasic care știe că orice analiză 
și sinteză nu e posibilă fără exis
tenta valorii. Nimeni, dar absolut 
nimeni, nu poate ridica o construc
ție critică fără sd se sprijine pe va
lorile unei literaturi, după cum a- 
ceste valori, să le spunem repre
zentative nu pot fi interpretate 
fără un sentiment al perenității. Cri
tica analitică sau estetică nu se 
reduce la impresie, la un act de 
acceptare sau de respingere: ea jus
tifică existenta literară a cărților.

Ion Chinezu e un analist și un îndrumător, un spirit cla
sic, iar reeditarea studiilor și articolelor sale, mai toate 
apărute in Gînd românesc (1933—1940), este un prilej de a 
repune in circulație o operă critică de reală valoare. E me
ritul criticului și istoricului literar Ion Negotfescu de a li 
prezentat cu tinete și talent de biograf viata și opera unuia 
dintre cei din urmă .apostoli ardeleni", cum 11 caracteriza 
cu multă căldură Edgar Papu.

Activitatea lui Ion Chinezu se confundă apoape total cu 
revista Gînd românesc și misiunea criticului ne ajxue abia 
acum întreagă, surprinsă în ceea ce are specific. Poezia, 
proza și eseul l-au interesat pe critic in mod egal. Nu sint 
absente din activitatea sa nici studiile de mare amploare, 
sintezele Două decenii de viată literară și artistică în Tran
silvan a, Gînduri pentru ziua Unirii ș.a. Ion Chinezu e un 
erudit care insă nu face paradă de erudiție, e un lin analis" 
cu impresii și judecăți de valoare proprii. Nu-i sint străine 
literaturile germană și maghiară, din care traduce șl pe 
care le studiază. Sinteza despre literatura Transilvaniei ex
celează prin putinfa de a privi în totalitate fenomenul lite
rar și de a-1 defini exact. Studiul Începe cu cercetarea con
dițiilor sociale și politice care au determinat apariția unor 
scriitori ca I. Budai-Deleanu. Ion Slavici, G. Coșbuc, I. 
Agirbiceanu, Liviu Rebreanu, Pavel Dan. Octavian Goga, 
Lucian Blaga, Mihal Beniuc. O. Cotruș. Emil Giurgica șa. 
Ion Chinezu face potrivite ierarhizări, caracterizează pe îne
care scriitor Intr-un stil limpede, plin de patos. El are con
știința valorilor clasice și atunci cînd vorbește de Liviu Re
breanu, de contribuția sa la dezvoltarea epicii noastre, ti 
fixează locul cu precizie: romancierul e „o revelat ie a în
tregii epici românești", iar romanul Ion (1920) e o piatră 
de hotar în literatura română

Textul critic al Iui fon Chinezu e străbătut de lirism. EI 
e foarte receptiv la schimbările petrecute în literatura noas-

ION CHINEZU: „ PAGINI DE CRITICĂ
tră și numai o modestie exagerată l-a Împiedecat să-și 
construiască o operă pe măsura vocației sale. Analizele sale 
de poezie și de proză o mărturisesc. El descoperă valori, 
noutatea operelor. Totul e redus apoi la citeva concluzii. 
De iapt. care e sensul fundamental al unui discurs critic l 
Extragerea unor judecăți de valoare care pornesc și se se
dimentează într-o definiție sau metoforă critică care repre
zintă un da sau nu spus operei. Ion Chinezu nu este insă, 
structural, un spirit polemic și. cind o operă nu-l satisface, 
zice cu o ușoară dojană : cartea respectivă nu trebuia ti
părită în forma In care a apărut. El intuiește lormeie hi
bride, literatura In serie pe de o parte și valorile adevă
rate pe de altă parte, fără să facă vreodată caz de per
sonalitatea și talentul Iui critic. Poezia lui $t. O. fosil e 
analizată paralel cu biografia sa. Poetului i se face un 
portret moral in comparație cu acela al lui llarie Chendi. 
Lirica Iui Iosif ,.in ce are mai bun și mai trainic. (...) are 
ceva din delicatețea aeriană a acvarelelor. artă nepretenți
oasă in aparentă, totuși cu mari rafinamente ascunse"

Deosebit de analitică, nedisprefulnd filiațiile critica lui 
Ion Chinezu cade uneori in erori șl nu pentru toți scriitorii 
analizați timpul a păstrat ca valabile ideile criticului.

Ion Chinezu explică opera și nu caută decit nota specifică 
o izolare a valorilor de experiențele ratate. El nu răspin- 
dește niciunde ideea că ar vrea să analizeze și altceva : des
fășoară o activitate de cronicar literar care se mulțumește 
să analizeze cărțile timpului său. Vorbind de volumul 
La curțile dorului al lui Lucian Blaga, Ion Chinezu ii găsește 
ooerei poetice o caracteristică generală : „Încetineala aceea 
fascinantă a mișcării, muzicalitatea lină și melancolică, cu 
stranii prelungiri dincolo de hotarele cuvfnlului". Poezia lui 
Ion Pillat. e privită In raport cu a lui Adrian Maniu și V. 
Voiculescu, iar nota specifică ii este repede definită: „O 
boltă de azur se arcuiește peste această poezie, atit de me- 
diterană prin noblețea ei lirească, prin limpezimea și mă
sura ei. Acest spirit mediteran altoit in seva vieții româneș
ti constituie nota personală cea mai de pref a poezie! lui 
Pillat și semnul prin care ea se deosebește de arta poeți
lor amintiți". Emil Giurgiuca scrie „o poezie de culori șl de 
arome clmpenești, o poezie sănătoasă, plină de vigoare".

Ion Chinezu e șl un teoretician. Trecînd Ia analiza unor 
versuri, nu exclude Întrebările asupra esenței poeziei, asu
pra structurii ei. Partitura critică nu devine exercițiu este
tic fără suport faptic, căci autorul își susține, iși Ilustrează 
ideile cu exemple serioase din cartea pe care o are sub pri

vire. El nu vine cu idei gala concepute sd le aplice operei, 
ci le descoperă în ceea ce analizează. Din critică pe text, 
el trece la definiții estetice : „O poezie obișnuită înseamnă 
o serie de relații intelectuale și muzicale, mai mult sau 
mai puțin explicite". Iată și un text care e deosebit de 
actual și care poate fi un prilej de meditație pentru tine
rii poefi: .Intre retorica rece a poeziei convenționale des- 
iășurindu-se in falduri de fraze largi, și această alambicată 
poezie ermetică, Înrudirile sint mai mari decit s-ar părea : 
în amîndouă, suficienta formei ucide cuprinsul emotiv. A 
surprinde emofia in culcușul cald al inimii a face din cu- 
vint vasul transparent al conținuturilor sufletești, a-1 reduce 
la funcțiunea modestă și frumoasă de vestitor supus și 
credincios, acesta e drumul pe care-1 visăm pentru poezia 
romanească" (1939).

Despre prozatori. Ion Chinezu se pronunță cu aceeași în
țelegere, căldură și entuziasm. Un omagiu sincer U aduce 
lui Gheorghe Șincai. Fixarea rolului său in cultura româ
nească e făcută în raport cu ceilalți corifei ai școlii arde
lene. Cronica lui Șincai este cea mal gravă, cea mai în
cruntata. Samuil Micu are duioșia și limpezimea scriitorilor 
bătrini. Petru Maior este un bun polemist, un ager luptă
tor al marii noastre cauze ce se punea atunci dar cea mai 
însemnata expresie a devotamentului pentru această cauză 
ne-o dă tot Șincai”.

Unele texte ale Iul Ion Chinezu devin simple note de lec
tură, mici incursiuni analitice fără rezultate prea evidente. 
Impresiile de lectură sint înlocuite cu generalități, cu frag
mente biografice ale scriitorilor. Exagerată e și insistarea 
asupra unor aspecte de lexic (v. Const. Stere, I. Peltz). Unde 
insă afinitățile se intllnesc. autorul își desfășoară comenta
riul critic risipind Impresii, concluzii de acceptat. Despre Pa
vel Dan scria cu evidentă plăcere șl cu o Înțelegere a omu
lui și a operei. In Inmormîntarea lui Urcan bătrînul și Pri
veghiul întîlnim „un amestec de cruzime incisivă, de tris
tele dură și apăsătoare, de fantastic și grotesc ce amintește 
picturile unor maeștri olandezi". Metoda critică a lui Ion 
Chinezu nu ocolește arta scriitorului. Originalitatea artei 
lui Pavel Dan ar consta in fuziunea .a două moduri opuee 
de a percepe și a exprima vfafa satului. Se imbină adică 
în povestirile lui, într-o dozare absolut personala cei mai 
acerb realism cu un fantastic îndrăzneț, care coboară de-a 
dreptul din basm, din baladă și din descintec".

Paginile de critică ale Iui Ion Chinezu sini rodul unor 
interpretări serioase. Ele reprezintă o efectivă redescope
rire a unui critic de vocație.

Zaharia Sângeorzan



ROMANUL
MODERN
Opinia curentă e că Gide a vrut să scrie 

roman ți n-a reușit niciodată. Imoralistui, 
Isabelle etc. sint doar «povestiri*, Pivnițele 
Vaticanului, Prometeu rău inlănțuit sint pur 
ți simplu .șotii", Gide romancier ? Mai toa- 

>!.. lumea e de acord că prozele sale for
mează o suită de eșecuri, de ratări eviden
te, ratări fecunde totuși, fiind — acolo un
de Gide ratează
Încercări temerare de a restructura radical 
compoziția romanescă, de a stabili noi și 
Insolite raporturi intre autor și personaje, 
intre realitate și ficțiune. Dar, așa cum re
marcă M. Nadeau, înainte de a decreta 
că Gide nu putea fi romancier, trebuie să 
ne întrebăm ce fel de romane a vrut el să 
scrie; ori, singura sa operă în proză, sub 
titlul căreia a caligrafiat, satisfăcut și ma
lițios, „roman”, Falsificatorii de bani - 
e cit se poate de puțin un roman în accep
ția comună a noțiunii ,-ambițiile lui Gide 
vizau mult mal departe și Falsificatorii de 
bani — încercare ți ea eșuata în multe pri
vințe — rămîn o Manta a lui Gogol croită 
„modern* ți fantezist, pe care o vor lua 
drept model — pastișînd-o 
nînd-o - mulți romancieri ai generațiilor ur
mătoare.

Deja în Paludes (1895) — scriere cuceri
toare prin umor ți fantezie — virtuozitatea 
tehnică a lui Gide își spune cuvintul. Po

veste a unui om care nu face nimic ți care 
iți dă iluzia vieții scriind (sau crezind că 
scrie) Paludes, mica glumă gidiană antici
pează in chip tulburător, după cum notea
ză Alberes, două marcante opere ale lite
raturii moderne: Negura lui Unamuno ți 
Omul fără insuțiri al lui Mușii. In Caietele 
lui Andre Walter (1891) sint schițate, frag
mentar, ți citeva din ideile teoretice ce 
vor fi dezvoltate ți aplicate ulterior: roma
nul - teoremă, căutarea esențialului, intro
ducerea „decorului Indiferent* etc. Dar 
Falsificatorii de bani (1925) - roman - 
sumă, „carrefour, rendez-vous de problemes*, 
compoziție polifonică - concentrează toate 
experimentele gldiene, într-o construcția 
compiicotă, lucrată cu minuție în cele mai 
fine detalii, mai mult barocă decit clasică, 
in duda gusturilor clasicizante ale lui Gide 
(De notat: Michel Butor vorbește în „Re
pertoire despre caracterul baroc al noului 
roman). O mică statistică întreprinsă de un 
anume Jacques Lăvi ne relevă un lucru ex
traordinar : celor circa patruzeci de per
sonaje ale romanului le corespund cinci
zeci și una de teme(l), care merg un timp 

^paralel, se ating ușor ți se despart din 
nou, aparent pentru totodeauna, se incru- 
dșează apoi ți se separă iar ți astfel la 
infinit, pentru oă romanul nu are sfîrșit : 
ultimele cuvinte ale lui Edouard : «Sint 
foarte curios să-l cunosc pe Caloub" - nu 
înseamnă altceva decit că totul poate fi (ți 
va fi) luat de la început, ca un spectacol 
continuu, cu unele schimbări (inevitabile) 
în distribuție. Pornind de la constatarea că 
pictura modernă, pentru a nu se confunda 
cu fotografia, renunță la copierea fidelă a 
realității, Gide formulează — în jurnalul lui 
Edouard — teoria romanului pur : „Să înlă
turăm din roman toate elementele ce nu 
aparțin în chip specific romanului(...). E- 
venimentele exterioare, accidentele, trauma
tismele aparțin cinematografului; se cuvine 
ca romanul să i le lase; chiar descrierea 
personajelor nu-mi pare de loc a aparține 
cu adevărat romanului (...). Romancierul, 
de obicei, nu acordă cîtușî de puțin sufi
cient credit imaginației cititorului*. Pentru 
Edouard (deci șl pentru Gide) e o anomalie 
faptul că romanul, genul literar cel mai li
ber, mal lawless, se încăpățînează în a se 
crampona de realitate, în a face „concu
rență stării civile*. Materia romanului visat 
de Edouard este prezentarea, pe de o par
te, a realității, pe de alta, a efortului ro
mancierului de a o stiliza ; subiectul roma
nului va fi tocmai această luptă între ceea 
ce îi oferă realitatea ți ceea ce el, roman
cierul, pretinde a face din ea, între faptele 
propuse de realitate ți realitatea ideală. 
Astfel de deziderate - spicuite dintre mul
te altele - rămîn însă, adesea, în Falsifi
catorii de bani, la stadiul de virtualități ; 
materializarea unora dintre ele se va reaii- 
z.a’. a?.a cum vom *edea de îndată, mai 
tirziu, iar a altora s-a aminat sine die. Să 
notăm pentru moment că printre reușitele 
incontestabile ale lui Gide se numără in
troducerea unui roman în 
mînd cartea, în multe locuri, 
asupra posibilităților 
faptul că, datorită unei 

X, sorturilor acțiunii și a 
absolutei independențe 
pe care 
teritate, 
romanul ----- _ vvi((| I(U?U|(
autorul simulînd câ știe despre personaje 
tot atît 
o operă 
to Ecco.

Romanul pur, „total", polifonic („As vrea 
să fac ceva care ar fi ca Arta fugii') la 
care visează Edouard ți pe core nu reu- 
țește (ți nu va reuți niciodată) să-l reali
zeze, va constitui, pentru mulți romancieri, 
un puternic miraj, o Meccă imposibil 

I de atins. Primul in ordine cronologică

cel mai spectaculos

— Aldous Huxley — 
cu al său Punct 
Contrapunct 1928) 
care e aproape un 
calc după Falsifi
catorii de bani. 
Huxley introduce și 
el în roman un ro
mancier (Philip 
Quarles) „ce va 
servi drept pretext 
unor generalizări 
estetice*, căci „spe
cimene ale ope
rei sale vor putea 
ilustra alte manie- 

posibile sau 
de a 
intîm- 
Hux- 
jocul

sau perfecțio-

roman, transfor- 
într-o meditație 

îi 
re- 

a

genului, precum 
abile mînuiri a 
mimării perfecte 

i independențe a personajelor 
autorul le conduce de fapt, cu dex- 
însă prin niște sfori invizibile - 
pare a se face sub ochii noștri,

cit știe si cititorul. Intr-un cuvînt, 
„deschisa , cum ar spune Umber-

re, 
imposibile, 
povesti o 
plare". Insă 
ley împinge 
prea departe, pînă 
la maniersim : „De 
ce să ne mulțu
mim cu un sin
gur romancier în 
roman ? De ce nu 
un al doilea, în 
romanul primului?

al treilea în 
celui de

discuția în biblioteca 
„procedeu metafizic,

1869-1969
centenarul
ANDRE GIDE

ți nu 
romanul 
al doilea I ți așa 
mai departe la in
finit (...). Către a 
zecea imagine, am 
putea avea un ro
mancier povestind 
istoria in simbo
luri algebrice*. Prin 
urmare, comentea
ză Claude — Ed
monde Magny, ce 
ea ce la Gide (sau 
la Joyce in Ulysses
despre Hamlet) este 
menit să exprime caracterul profund mona
dic al realității", la Huxley e simplu arti
ficiu tehnic. Jurnalul romancierului in Punct 
Contrapunct lărgește „teoretic (și trebuie 
spus, de o manieră destul de abstractă și 
artificială) romanul; în Falsificatorii de bani 
el dotează opera cu un fel de adincime 
metafizică, din care ea îșî trage unica ei 
semnificație transcendentă*. Faimoasa „com
position en abyme* (inspirată Iul Gide de 
tablouri ale lui Memling, Quentin Metzys 
Velâsques sau Van Eyck) e deci la Gide 
element de neînlocuit în compoziția roma
nescă; formula îl obseda mai de mult : 
„Imi place ca într-o operă de artă să re
găsim astfel transpusă, la scara persona
jelor, subiectul însuși al acestei ope-e Ni
mic nu luminează mai bine ți nu stabilește 
mai sigur toate proporțiile ansamblului* 
(s.n.) Journal, (1893). Fapt e că ceea ce 
pînă la Gide era procedeu fie izolat, fie 
corelat cu multe altele, devine la autorul 
Falsificatorilor de bani substanța însăși a o- 
perei. Se știe că procedeul a făcut glo
rioasă carieră, pătrunzînd impetuos în tea
trul modern (începînd cu Pirandello) și în 
film (Fellini: Opt ți jumătate sau 
Totul de vinzare), Robbe — Grillet 
cier dar ți 
pasaje din

Albăres 
ți Claude 
du roman 
zează numeroase ți prețioase date des
pre posteritatea literară a lui Gide. Simul- 
taneismul din Falsificatorii de bani e pre
zent, in diferite forme, la Jules Romains, 
Huxley sau Butor (în Degres) ; cea mai 
complexă imagine literară a lui ne-o dă 
insă Dos Passos, de la care se inspiră Sartre 
(în Le Sursis). După al doilea război Law
rence Durrel, prin Cuartetul Alexandria, rea
lizează ceea ce Alberts numește „le ro
man en rosace'. Ambiția de a înfățișa o 
lume „caleidoscopică" ii animă și pe Mi
chel Butor in La Modification. Și cu toate 
că noul roman împinge at‘t de departe ex
perimentele gidlene îneît le 
de nerecunoscut, e cert că 
un Philipoe Sollers (cel din 
nul lui < 
gatorie, 
Iul.

«Gide 
obiectul 
totuși că 
diene (e 
riențelor 
gratuit etc. decît în ceea ce privește preo- 
cuoările formale) 
Mircea Eliade — 
servilă întrupare) 
noastră* — An‘on 
le mai elocvente 
mutei încercate în 
foarte recenta carte c lui Mircea Ciobanu, 
Martorii, care - așa cum am încercat să 
arăt cu alt prilej — reia inaenios acea des 
solicitată „composition en abyme*. Și, pro
babil otita vreme cit romanul va con‘‘oua 
să se caute pe el însuși, numele lui Gide 
nu va putea fi uitat.

Al. Călinescu

în

V/ajda: 
(roman- 
anumitecineast) îl va folosi 

Dans le labyrinthe. 
(în Metamorphoses du 
— Edmonde Magny 
francais depuis 1918) ne furni- 

și prețioase date des-

(in
roman) 
Histoire

Gide se înscrie ca 
hotâritoare pentru

face aproape 
între Proust și 
Drame), roma- 
o etaoâ obli- 
destinul genu-

și proza românească* ar constitui 
unei ce'ce*ări aoarte. Voi orrvnti 

G. Călinescu relevă influențe gi- 
drept, mai mult pe pionul expe- 

evistențiale — auten’icitate, act

la Vinea, Ccm:l Pe‘-escu, 
„cea moi integmlă (si 

o gîdismului în literatura 
Holban etc. Una din ce- 
dovezi ale v'talhct'i for- 
Falsificatorii de bani este

I

contramandate mesele la han, 
camerele reținute și în salo
nul castelului din Părigord, 
în budoarul și în camera con
tesei. în aceea a contelui, 
Casimir începu să scoată hu
sele cu care 
fotoliile.

Intre timp, 
pe frumoasa 
roul său :

— Trebuie : 
ta evidentei, 
îndată; soția 
cilă.

— Stăpîne, 
că exagerați, 
denta contesei.
fi așa. 

’'i'd eu, 
mic.

— Ba

acoperise deja

contele o duse 
Yolande in bi

să cedăm 
îi spuse 
mea e o

fa-
de

în 
el 
imbe-

cu siguranță 
ripostă ccnfi- 

Și dacă ar 
nici dumneavoastră, 
nu putem face ni-

da. reluă contele; e 
chiar momentul să acționăm.

— Stăoîne, spuse ea surî- 
zînd, sînt ca întodeauna la 
ordinele dumneavoastră.

La rîndul ei. contesa făcu- 
o urme-

ea. 
văd

am 
ÎD

se semn abatelui să 
ze în buJoar.

— Părinte. începu 
vrut întotdeauna să 
dumneata un prieten.

— Care va ști să vă dove
dească devotamentul, spuse 

celălalt.
Și contesa reluă:
— Cu siguranță, contele e 

nebun. Nu voi mai suporta 
mult constrîngerlle sale. Ah I 
dacă n-ar exista fiul meu, 
dacă însuși viitorul lui n-ar 
fi în joc...

Șl C”m 
suspensie :

— Ce-ați 
bâtele.

— Habar 
dar aș face
tru a ie7i din acest angrenaj 
infernal. Tocmai de aceea aș
tept In această chestiune, 
sfaturile dumitale.

fraza rămînea în

face ?

n-am, 
ceva;

întrebă a-

reluă ea ; 
orice, pen

abatelui. In 
recunoș- 
Nu for- 

părăsiți

între

dom-

mai echivo- 
s-o asejn-

cerea. Cu privirea încă tul
bure, cînd mama sa intră în 
cameră, nu știu să-i răspun
dă nimic pentru a-și justifica 
purtarea. Nu și-o putea ex
plica nici lui. Și contesa, 
contemplindu-și fiul, se în
trebă dacă într-adevăr îl iu
bea atît de mult cum îi de
clarase adineaori
Marc — Olivier își 
tea dintr-odată soțul, 
mulă nici un reproș 
indignată încăperea.

Abatele o întîlnise 
timp pe Yolande.

— Că toate acestea, 
nișoară, ne pun pe amîndol 
în postura cea 
că, nu trebuie
dem, spuse el. Pot îndrăzni 
să vă întreb ce intenționați 
să faceți ?

— Este întrebarea, spuse 
Yolande, pe care tocmai mă 
pregăteam să v-o pun.

— întrebare la care doar 
faptele singure pot răspunde, 
reluă abatele. Nu mai trebuie 
să vorbim, ci să acționăm.

Domnișoara Yolande își 
strînse buzele; sprîncenele-i 
se încruntară. Aștepta de la 
abate inițiativa; aceasta nu 
veni. Abatele reluă însfîrșit:

— Avortul, dacă îndrăznesc 
să mă exprim astfel, contesei, 
datează de mai mult de o 
lună, am

— Va 
lande, va 
să îndur 
mările
contele nu mai pot deja 

Abatele nu o lăsă să 
mine :

— Contesa nu bănuiește 
nimic ?

— încă nimic. Și mă în
treb dacă nu aș face mai bi
ne avertizînd-o.

impresia ? 
trebui, 
trebui 

același
relațiilor

gemu Yo- 
eu însămi 
lucru ?
mele

Ur- 
cu 

fi... 
ter-

bunul plac
berlinei — 
nu vor mai 

pe perenul 
a spune a- 
sa autorita-

n ultima clipă — adică 
atunci cînd bagajele 
contesei fuseseră încăr
cate în sipetele secrete 
și deasupra

contele anunță că 
pleca. înaintase 
castelului pentru 
ceasta, cu vocea 
ră și pe un ton tăios care
lasă să se înțeleagă .chiar 
de nu ar fi fost pricepute 
cuvintele sale, 
hotărîrea lui.
nimic nu l-ar putea face să 
revină. Și aceasta, remarcați, 
fără a invoca nici un motiv, 
fără a aduce nici un argu
ment în sp’-ijin-d acestei ne
așteptate schimbări de atitu
dine, ce lua, în ochii tutu
ror servitorilor, In ochii con
tesei însăsi, culoarea și alu
ra despotismului, cere demo
ralizează atîtea popoare as
tăzi. De altfel, contele nu 
era cît”si de puțin în ținută 
de că’ătorie, a^a cum te-ai 
fi așteptat: ca și cum ar fi 
vrut să- i ilustreze hotărîrea 
își Dăstrase halatul persan 

pe care îl punea de obicei 
dis-de-dimineată și nir ioare- 

le îi rămăseseră fncM’ta*" în 
papuci. ,.Nu mai plecăm 1 
Domnișoara Yolande. confi
dent contesei, readuse pe 
pie’rișul curții piciorul pe 

care-1 pusese deia pe treap
ta trăsurii si reluă din mii- 
nile copilului surprins coli
via cu papaoali. o puse o 
clipă pe pămînt pentru a-1 
ajuta pe copil să coboare; 
urmară Imediat abatele X — 
monitorul băiatului —. api 
contesa în sfîrșit.
înăbușea zadarnic suspinele; 
dar nu puteai, și de această 
dată decît să te supui: ea 
știa mult prea bine ce scump 
o costa orice împotrivire, sau 
chiar pur și simplu orice în
cercare 
țului ei 
toanele. 
Trebuia 
trimise de urgență mesaje la 
popasurile prevăzute; fură

că asta era 
asupra căreia

cere își

de a ține piept so- 
și de a-i contracara 
„Nu mai plecăm!’, 
contramandat totul ;

Cine fu stingherit ? Abate
le.

Rămase tăcu» și perplex cî- 
teva clipe, apoi:

— In locul dumneavoastră 
doamnă, aș mai aștepta. Ne
bunia domnului conte nu e 
manifestă, și pentru copil..-

— Copilul! mereu copi
lul 1 Dacă nu l-aș iubi atît 
de mult, m-ai face să-l de
test, spuse contesa ridieîn- 
du-se pentru a sublinia că nu 
dorește să mai prelungească 
întrevederea. Dar; înainte de 

i, întoreînd

la dumneata 
fire, da sau 
mă ajuți? 

nu pot, pro- 
funcția mea

a ajunge la u
capul, adăugi5:

— Speram de
un ajutor ... In
nu, consimți să

— Dar nu pot,
testă abatele; 
mi-o interzice.

— Funcția 
degrabă, lașitatea

dumitale ! ...
Spune mai 
dumitale.

— Ch I 
văd că mă 
puțin.

Că ne
P'ițin unii pe alții, e un fapt 
asupra 
ocazia 
tru a 
paqalii 
aîtvl,
cină ? Să spunem, pentru mai 
multă precizie, că îi sufoca
se, strîngîndu-i spasmodic 
în’re coapsele sale goale.

Marc-Olivier își adora pa
pagalii. Era un băiat blind 
și liniștit. Gestul nesăbuit pe 
care-1 săvîrșise împotriva lui 
însuși, împotriva eului său, 
îl făcuse să descopere plă-

Doamnă contesă, 
cunoașteți foarte

cunoaștem foarte

căruia vom mai avea 
să revenim. Oare pen- 
cunoaște mai bine pa- 

(femele', le sucise 
băiatul, în camera ve-

— In 
abatele, 
extreme 
nia ?

nici un caz, strigă 
Știi la ce violențe 
ar putea-o duce mî-

— Ce-mi pasă I spuse Yo
lande, nu mai văd salvarea 
decît în extreme.

Și astfel, în castelul 
Părigord, creștea și se 
zea drama, 
frumoasa 
ce spun : copilul însuși, fie
care se simțea capabil de 

orice. Fi-va presentimentul 
pericolului acela care Inspi
ră contelui o nouă hotărîre, 
nu mai puțin absurdă decît 
prima ? După ce 
halatul în valiza 
simir primi ordin 
dă, și după ce 
nou costumul de călătorie, el 
pătrunse în vestibul și strigă 
cu o voce de stentor:

— Pregătiți-vă bagajele 1 
Plecăm I

Și cum 
deschidea ușa budoarului, 
dăugă această frază 
tă în care se afirma 
său ironic și crud:

— Luați și colivia 
pagali ; să cumpărați 
prima oprire; și de 
țin diferit, dacă se

Ceea ce nu era nici mă
car spiritual. Contele urma 
să afle curînd, în detrimen
tul său, că a diferi nu în
seamnă a rezolva.

Contele, 
Yolande,

din 
ur- 

contesa. 
abatele,

își aruncase 
pe care Ca
să o închi- 

îmbrăcă din

Yolande, uluită, 
a- 

cumpli- 
spiritul

cu pa- 
alțil la 

sex pu- 
poate.

Ponte Tresa, 1 aprilie 1947.

(Prezentare și traducere de
Al. C.)

Povestirea „Bunul plac- a apărut de curînd In re
vista Le Magazine llft^ralre cu mențiunea „un text ne
cunoscut". De fapt schița a fost tipărită în cteva exem
plare la Libralrie du Palimugre, In 1947. Textul e revela
toriu pentru marea disponibilitate aitistică a lui Gide, ca
pabil să treacă de Ia gluma echivocă la umorul negru, 
absurd cu o surprinzătoare ușurință, fiind totodată o sa
vuroasă parodie a narațiunii tradiționale, aceea pe care 
Valery a stigmatizat-o prin celebrul loc comun : „Marchi
za ceru trăsura și ieși la ora cinci*.



CRONICA ȘTIINȚELOR

CIMITIRUL '' W 
SENTIMENTELOR

Cum ajung sentimentele la 
sfîrș’tul zilelor lor ? lată o în
trebare plină de melancolie. 
Trebuie s-o spunem de la în
ceput, că la aceeași persoană, 
aceleași sentimente prin natu
ra lor au longevitate diferită, 
datorită deosebirilor de împre
jurări externe și condiții inter
ne. Unele sentimente au o e- 
x’stență efemeră; în cursul u
nei zile ele pot străbate toate 
fazele, pe care același senti
ment îl parcurge în ani și zeci 
de ani. Unele se nasc repede 
și ușor, dar abia născute ș’ 
înfiripate, se ofilesc, se evapo
rează aproape fără urmă, al
tele se nasc încet, cu o viață 
zbuciumată plină de peripeții, 
dar rezistă multă vreme, dove
dind o robustitate excepționa
lă.. Intre aceste extreme se 

plasează longevitatea medie a 
sentimentelor.

Se mai mtimplă ca unele 
sentimente să se nască îna
inte de vreme; nașterea pre
matură face ca terenul fragil 
să nu reziste la solicitări și să 
moară înainte de a înflori sau 
să dispară îndată după naș
tere. lată de ce ș’ cimitirul a
fectivității posedă morminte în 
care zac sentimente și pa

siuni de vîrstă diferită.
Cu toții știm că un sentiment 

nu are rațiunea sa de existen
ță numai în sine, în energia 
și -- impulsul său interior, ci și 
în condițiile externe, în solici
tările care î’ vin din afară; 
„foame’" trebuie să-i cores
pundă hrana, potrivită atît 
cantitativ, cit și calitativ. Viața, 
existența foame’ depinde de a
ceste condiții, lată de ce vom 
ăvea două categorii extreme, 
două grupe în care se pla
sează cazurile de mortalitate 
afectivă : moarte prin ’rar’ție 
și moarte prin suprasolicitare. 
Intre aceste două categorii pu
tem așeza și o a treia catego
rie, de dispariție prin uzură, 
automatizare sau sterilizare.

INANIȚIA Șl DECRISTALIZAREA

Sertimcrtele-terdirțe lipsite 
de hrană mor așa cum se sting 
toate apetiturile, impulsurile
și năzuințele reîrtărite de suc
ces, de satisfacții ; ele dispar 
neîmplinite, debilitate, fără a 
fi prins rădăcini în realitate, 
fără a se f’ adaptat la mediu 
sau fără să f’ fost acceptate 
de ambianță și angajate în- 
tr-un dialog; cuvînt fără re
plică, întrebare fără răspuns; 
stri<^<ăt fără ecou; chemare ș’ 
căutare în vid, într-un deșert 
fără limite.

Desigur că foamea, cr’sta- 
lizînd crengi uscate, se satis
face uneori sau la început, cu 
surogate, cu substitute, dar, 
mai devreme sau mai tîrziu, 
contactul cu realitatea declan
șează procesul de decristaliza- 
re, despuind treptat ramura 
de podoabele ei feerice; po
sesorul giuva’erului ajunge în 

fața prozaicului obiect în stare 
de indiferență deplină; m’rare 
ș’ decepție! In asemenea si
tuație, persoana uneori decla
ră că alimentul nu există ș’ 
n-ar fi existat vre-o dată; își 
zăvorăște definitiv inima spre 
domeniul ce s-a dovedit iluzo
riu, izvor de vise și himere. 
Moartea unui sentiment, o gra
vă decepție sentimentală, adu
ce unele persoane spre o ste
rilizare afectivă definitivă. Alții 
reînnoiesc experiența. Insucce
sele, decepțiile repetate para-' 
lizează treptat încercările ten
dinței de a-și potoli foamea, 
de a se împlini. Uneor’, dispa
riția unu’ sentiment se dato- 
rește rivalității ș’ nașterii altui 
sentiment care ș’-a găsit un 
aliment mai potrivit naturii sa
le ; decristalizarea unui obiect 
se explică prin cristalizarea, în 
condiții superioare, a altuia. 
Atracția și prețuirea pentru o 
carte dispare uneori prin des
coperirea valori’ superioare 

într-o altă operă; o prietenie 
este uitată prin cristalizarea 
produsă în persoana unu’ nou 
prieten.

De asemenea, se mtîmplă 
ca valor’ superioare din punct 
de vedere obiectiv să nu sus
cite nici un sentiment din cau
ză că nu găsesc ecoul cuve
nit într-o inimă deja ocupată; 
apel fărâ răspuns.

începutul Uecristalizării a
nunță adesea sfîrșitul senti
mentului. Eroina romanului „In 
toarecere spre țara natală' al 
lui Thomas Hardy începe să-l 
vadă ca mediocru pe tînărul 
de care era îndrăgostită, mo
ment al disoluției sentimentu
lui. In ferîorîia tea socială, care 
n-o supăra la început, a tinâ- 
rului o impresionează în mod 
neplăcut acum, pentru prima 
oară, și simte că s-a coborît 
iubindu-l. „V/ildeve nu oferea 
acum decît conturul despu
iat de raze, al soarelui pri
vit pr’ntr-o sticlă afumată".

Separațio de situația favo
rizară, absența obiectului a
trăgător stimulează la început 
cristalizarea, dar prelungirea 
acestei absențe „golește iubi
rea de orice substanță* (A. 
Maurois).

Modul cum o experiență pre
zentă transfigurează cu totul 
optica și semnificația unu’ tre
cut, care apare acum ca o în
șelăciune, iluzie și gravă e
roare, este descris cu talent în 
piesa lui Camil Petrescu „Act 
vcrețiar'. Durerea soțului Pie
tro nu a fost provocată atît 
de actul de a f’ fost înșelat 
de soție, cît de conștiința de a 
se f’ 'inșeiat el, cu privire la 
personalitatea femeii pe care a 
iubit-o. „Am dovedit — spune 
el — că pot să iau fantasme 
ale minții mele drept realitate 
și asta e prost... e foarte 
prost". Adres’ndu-se soție’, 
spune; „Eu nu pot fi iertat că 
am prețuit o femeie ca tine ; 

acum văd îngrozit că am chib
zuit prost, că am șovăit zadar
nic, că am fost nătîng fără 
pereche". Transformarea trecu
tului din real ’n amăgire ș’ 
simulacru a avut ca efect dis
pariția sentimentului de iubire 
față de aceeași persoană reală ș’ 
prezentă. „Allădată — spune 
Pietro soției — orice cuvînt al 
tău deschidea lacăte ș’ lega 
toată viața de cite un sens al 
lui. Acum vorbele tale sînt 
fără utilitate, ca niște chei gă
site*. Soția iubită moare, sen
sul vieții este înmormintat. La 
fel, descoperirea de către Char
les Bovary a scrisorilor primi
te de soția sa de la amanți 
îi provoacă soțului înșelat o 
imensă durere și un seriimeri 
de descurajare. Fericirea con
jugală, desfășurată pe o 
durată de douăzeci de ani, 
este înmormintată, iar persona
litatea Emmei capătă pentru 
soțul ei văduv o înfățișare in
tolerabilă. Chorles devine vic
tima acestei transfigurări ; nu-’ 
rămîne decît să dispară și el 
o dată cu scufundarea în ne
ant a unu’ trecut pe care-1 
considera fericit și care s-a 
dovedit a f’ o imensă eroare.

SATIETATE SI 
SUPRASOLICITARE

Dacă sentimentul se anemi
ază prin subnutriție, în aceeași 
măsură el slăbește atunci c’nd 
i se cere ma’ mult decît poa
te oferi. Unele mame se miră 
cînd copilul lor se anemiază 
refuzînd mincarea; ele nu-ș’ 
dau seama că refuzul este e
fectul unei presiuni exagerate 
exercitate asupra poftei de 
mîneare a copilului. Din do
rința de a-l supraalimenta, 
mama ajunge în situația de 
a-l subnutri prin suprimarea o- 
petitului copilului. Fenomenul 

se poate constata în toate 
domeniile de activitate ale o

mului. Pedagogii au atras de 
multă vreme atenția asupra e
fectelor nocive ale „îndopării' 
elevului cu cunoștințe. „Dez
gustul față de un obiect de 
învățăm^t — spune pedagogul 
Ușinski încă în 1885 — apare 
cînd forțăm o tendință, care 
nu mai există. Aceasta n-o 
înțeleg mulți dintre pedagogi 
care, din pasiune pentru un o
biect, î’ bat despre el capul 
copilului pînă la saturație'.

Sensul cochetăriei îhtr-un 
dialog de iubire nu este nu
mai de a provoca fenomenul 
de cristalizare la partener, ci 
s’ de a verifica gradul de tem
peratură afectivă a celuilalt și 
a doza, potrivit temperaturii 
date, satisfacția dorită și aș
teptată.

Prin discrepanța intre exi
gență și posibilitate, intre a 
oferi și a pretinde, se explică 
și situațiile paradoxale sau 
tragice, cînd slăbirea sentimen
tului unuia din parteneri pro
voacă reproșuri din partea ce
luilalt și dovez’ ma’ multe de 
reciprocitate afectivă în ace
eași măsură. In loc de a men
ține sau a întări sentimentul, 
acesta dispare mai repede: 
suprasolicitarea produce su
prasaturație, stingerea flăcării 
afective.

Suprasolicitarea nu are nu
mai forma intensități’ sau a 
duratei exagerate ci și a rit
mului, a vitezei impresiilor me
nite să alimenteze un tenii- 
mcrt-terdirța. Ritmul accele

rat a! vieți’ moderne duce la impo
sibilitatea asimilării ’ntr-un timp 
scurt t’mp, în pripă, a atitor 
impresii și informații. Așa du
pă cum fiecare aliment , își 
are durata lui medie de di
gestie, tot astfel și starea - a
fectivă își ere ritmul și ciclul 
ei temporal de încărcare și 
descărcare. Aprofundarea unei 
trăiri, maturizarea ei cere timp. 
Altfel, impresiile riscă să se 
succeadă la suprafața conști
inței; viața va căpătă un as
pect cenușiu și palid; valori
le lumii își vor pierde din' re
lief și atracț’e; totul va deveni 
șters, uniform și schematic; în 
locu’ inimii vi’ se -instalează o 
inimă artificială din materie 
plastică ! „Ritmul vieții contem
porane — spune Minkowski — 
pare uneor’ prea zgomotos, 

prea rapid, prea trepidant, cu 
riscul de a ne face să ne pier
dem în mulțimea cenușie o 
consumatorilor. Trăirea pe care^ 
omul o simte, acolo unde se cau'» 
tă, se regăsește și se recunoaște 
ritmul „pietonului" cu el său 
„pas cu pas", care este ritmul 
natural și fundamental el e
xistențe’, nu-ș’ ma’ găsește lo
cul*.

De aceea, poate, în societa
tea contemporană industrială 
nu mai găsim prietenii care 
să dureze o viață ș’ nici Iu
biri conform modelelor cele
bre; Trrstan și Isolda, Dante ș’ 
Beatrice, Petrarca șl Laura,
Guido Cavalcanti șî GlovanrtaSs 
Boccaccio și Fiametta. Ambian
ța calmă și timpul necesar de 
gestație lipsesc vieții contem
porane. De aceea și vîața o- 
fectivă are altă intensitate, olt 
stil ș’ altă tonalitate.

UZURA $1 AUTOMATISMUL

„Fenomenele vieții pălesc ih 
mod fatal — spune Minkow
ski — pe măsură ce le folo
sim". Cele ma’ generoasă I
dei, „pline de note calde și 
umane" riscă să devină cu 
timpul „simple idei-unelte" lip
site de dinamism. „Toate . miș
cările' mar’ care uu marcat 
viața spirituală a umanității, 
continuă psihiatrul elvețian — 
au cunoscut și au de cunos
cut această alunecare și a’cjk — 
se va face simțit un nou cpeflk 
de reîntoarcere spre sursă, „un 
apel spre trăire'. ’ ' .

Am spus că automatismul 
este leagănul pasiupr, ;.Upr .tot 
gutomătismul, repetiția .unitar 
mă și monotonă este mormin- 
tul sentimentului, al stării vii 
și fecunde. Prin repetiție se 
creează o crustă Uin care se

■ retrage sentimentul și 6 Vreme
asemenea crustă ao’it^ de via
ță este luată drept expresie
a unei . fiihțe viii Așa se retra
ge cu timpul sentimentul re
ligios din i, ritualul i încremenit, 
așa se volatilizează, vibrația 

estetică dintr-b operă mereu
■ ș’ la fel repetată, așa rămîne

gestul7 sec si mimica 'ticrcaii- 
pă o feței în locul buciirfei' vii 
și autentice, în locui " elanului 
afectiv; ' 1

V, Pavelcu

opinii ÎL REEDITĂM PE N.A.BOGDAN?
Setea poporului nostru de a cunoaște 

istoria patriei a fost de repetate ori atestată. 
In aceste condiții a pune la dispoziția citito
rilor o literatură istorică accesibilă și, 
totodată, fără greșeli din punct de vedere 
științific, este pentru orice cercetător al 
zilelor noastre o datorie.

Dezinteresul specialistului pentru lite
ratura istorică de largă circulație încu
rajează diletantismul care, chiar bine in
tenționat, dă rezultate regretabile sub ra
portul veridicității și al valorii științifice. 
Consecința cea mai gravă a „producției" 
diletante este rasoînUirea erorilor și per
petuarea lor, deoarece intrate în circu
lație sînt greu de combătut. Un exemplu 
edificator în această privință ni-1 oferă 
istoria lașului, scrisă în anul 1904 de 
N.A. Bogdan și publicată sub titlul; „O
rașul Iași. Schițe isiar’ca-aUm’ristrative*.

Nicolae lorga, în numărul din 28 no
iembrie 1904 al revistei „Semănătorul", 
refer’rUu-se la lucrările prezentate pen
tru premiile Academiei Române, a discu
tat și valoarea cărții lui N. A. Bogdan, 
notted următoarele; „Apoi U-sa. (N. A. 
Bogdan) care uitase ... că nu e istoric, a 
luat înaintea sa un studiu al domnului 
Ghibănescu și a dat capitolul al doilea, 
a luat Istoria Românilor a U-lui Xencpol 
și cărticelele lui Manolache Drăghici și 
a dat capitolul al Ill-lea; U. C. Erbiceanu, 
cu „Istoria Mitropoliei Moldovei* i-a dat 
capitolul al IV-lea, șl așa mai departe 
pînă la capitolele din urmă, unde ajutau 
statisticile din arhiva primăriei ... Și ast
fel, autorul acestei cărți mari, frumoase și 
mult împodobite se va fi mirat la sfîrșit 
ce lesne se poate face o carte, oricît Uc 
învățată". Concurentul la premiul Acade
miei Române, continua N. lorga, poate 
a „rămas nedumerit" cînd s-a gînUit de 
ce nu. a scris o asemenea carte Gh. Ghi- 
bărescu, care „aduna Ue lungi ani de 
zile știre după știre, fără a se încumeta 
a da încă o istorie a lașului.

Istoria lașului scrisă Ue N. A. Bogdan 
a apărut însă și în a doua ediție, în anul 
1914, păstrind „toate explicațiile inutile 
despre lazigi" și altele, care nu au nici 
0 legătură cu lașul, cu întemeierea lui 
ș.a.m.d. (Revista istorică, an. II — 1916, 
R. 103).

, Au mai trecut zeci și zeci de ani de 
lp apariția ediție’ a ll-a a lucrării lui 
Iți. A. Bogdan ș’ nici unul dintre istoricii 
ieșeni nu a încercat să scrie, cum tre

buie, istoria orașului Iași. Ilie Minea, la 
un moment dat, se lăsase convins Ue că
tre unii din elevii și colegii săi să scrie 
istoria fostei Capitale a Moldovei, dar 
n-a făcut-o, așa că am rămas tot cu N.A. 
Bogdan.

Au trecut 55 de ani de la apariția 
ediției a ll-a a lucrării lui N. A. Bogdan 
și spre regretul nostru încă nu s-a scris, 
Ue specialiști calificați, o istorie a lașu
lui, iar izvoarele nu au fost încă publi
cate, deși trebuiau terminate de cîțiva 
ani. Un număr de cercetători și cadre di
dactice din centrul nostru academic și 
universitar, arheologi, meUieviști etc. au 
promis, cu ani în urmă, că vor întocmi 
Istoria orașului Iași, dar angajamentul — 
deși intră în planul de cercetare științi
fică — n-a fost arorai. cum nu a fost 
respectat nici termenul la care urma să 
se predea Editurii Acade-miei volumul in
titulat Inscripțiile medievale din Iași. Tre
buie retinut însă faptul și chiar subliniat 
că o parte din cadrele didactice conduse 
de prof. A. Loghin. care au lucrat la 
monografia lașului văzind întîrzierea ne
justificată a celorlalți colaboratori, și-au 
încredințat contribuția lor intitulată „la
șul contemporan". Editurii „Junimea", un
de a și apărut.

Intr-o discuție purtată recent (Cronica 
nr. 38 din 20 septembrie, 1959), intelec
tuali ieșeni distinși, ca prof. Grigore 

Botez și scriitorul C. Nonea au pledat 
pentru necesitatea retipăririi monografiei 
lui N. A. Bogdan. îmi permit a considera 
o asemenea propunere ca o soluție „dis
perată". Adică în lipsă de altceva, e bun 
și Bogdan ; și îmi mai permit a aprecia 
că istoricii ieșeni sînt datori cu un răs
puns.

Neîndoielnic, că redactarea unei isia- 
rii a orașului nostru nu este o muncă 
ușoară, deoarece ar trebui să includă nu 
numai fenomenul economic, social și po
litic, c’ și cel cultural-artistic, atît de 
bogat și de variat. Istoria lașului va tre
bui să fie o lucrare de căpătî’, scrisă 
într-un riguros spirit științific, dar și re
zultatul colaborării istoricilor cu alte ca
tegorii de oameni de știință și cultură 
(literati, istorici ai artei ș.a.).

Sînt sigur că actualmente orașul nos
tru dispune de toate forțele și mijloacele 
necesare pentru a duce la bun sfîrșit îm
plinirea acestui vechi deziderat.

N. Grigoraș
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PSIHIC UMAN ȘI 
UNIVERS SOCIAL

Obd< ca filnt3 generică, făurind istoria și înscriindu-se, 
ca individualitate, prin actele sale de alegere și decizie In 
coordeaatele psiho-sociale ale istoriei, proiectîndu-se prin 
erea'Je in eternitate și infinitate, se descoperă pe sine; el 
se rapartează prin eforturi stăruitoare de cunoaștere la sine 
Ins 4. Gratie antropocentrismului său, omul, măsură a va
let . i și el însuși cea mai de neprețuită valoare, revine la 

>nSe după ce veacuri de-a rîndul a încercat a înțelege lu- 
■ea din afara sa. Dar, căutînd a se cunoaște pe sine, uni
versul său lăuntric, s-a convins de dificultatea acestui pro
ces. Omul, deși subiect, devenind obiectul cunoașterii sale, 
s-a Înfruntat cu el însuși într-o dramatică luptă. Autocu- 
noașterea a condus spre autocrearea sa prin muncă (desi
gur, istoric și nu genetic). Intrucît cunoașterea de sine i-a 
permis cunoașterea pentru sine: înțelegerea și modelarea 
realității naturale și sociale, istoria societății este în ulti
mă instanță expresia formării omului uman, a personalității, 
iar sensul istoriei poartă în el destinul creator al perso
nalității-

Marile adevăruri frapează prin simplicitatea lor. Teza 
materialismului istoric după care masele sînt demiurgul is
toriei a fost o piatră unghiulară a științei despre societate. 
Istoria a putut fl înțeleasă pentru prima dată adecvat prin 
afirmarea esenței sociale a omului. Criteriul socialității in
dividului uman făcea pentru prima dată posibilă înțelegerea 
istoriei nu ca sumă a acțiunilor individuale, ci ca tendință 
obiectivată a relațiilor interumane globale. Această idee, 
oferind o viziune socialitară a raportului individ-societate. 
a finalității actelor umane, a dobîndit o viguroasă forță 
persuasivă In descifrarea vieții sociale și a istoriei sale. 
a Dar, raportarea aserțiunilor la acest adevăr s-a trans

format uneori datorită celor care reduceau în practica lor 
“teoretică creația științifică la exegeza textelor clasicilor 
marxismului, într-un act reflex. Ideea esenței sociale a omu
lui deși revoluționase cunoașterea societății, deveni astfel 
instanța veracității cunoștințelor. Fără se uita rolul prac
ticii tn cunoaștere (invocat nu de puține ori declarativ!), 
unele afirmații au căpătat un caracter tezist Intr-o manieră 
ilustrativistă, se raportau faptele istoriei sociale la teze, nu 
logicul la ontologic. Astfel, logica cunoașterii istorice poate 
doblndi o tentă aprioristă, neștiințifică.

Și iată cum respingerea (justificată) a psihologismului în 
istorie a condus uneori la absolutizarea socialului; imaginii 
personalității singulare, ca făuritoare a istoriei, i-a luat locul 
imaginea omului-rotită în angrenajul social. Fără ca 
marxismul să cuprindă o astfel de interpretare in condiția sa, 
unii ideologi au înțeles omul și problemele sale în maniera 
amintită. In acest sens, nu putem fi de acord cu poziția filo
zofului marxist francez Louis Althusser care, recunoscind 
caracterul fundamental pentru marxism al tezei necesității 
transformării omului prin societate, nu admite și posibilita
tea transformării societății prin perfectibilitatea umană (vezi 
Louis Althusser, „Pour Marx*, Paris, Francois Maspero, 
1956). E indubitabil — și practica socială relevă acest pro
ces — că schimbînd „ansamblul relațiilor sociale*, se trans
formă și omul. Dar, a afirma că „mutația umanistă* se re
alizează numai prin această modalitate, înseamnă a abso
lutiza acest adevăr și, mai ales, a neglija valențele multiple 

>^ile personalității umane în modelarea socială. Raportul in- 
idivid-societate este biunivoc, ceea ce reclamă recunoaște
rea ambelor sensuri de interinfluentare. De asemenea, so
cietatea este o structură de relații sociale și, ca orice struc
tură, ea este determinată de elementele sale: relațiile inter- 
individuale; globalitatea socialului poartă în și prin parti
cularul și concretul social, care sînt legate nemijlocit de 
individ și microgrupul social. De esența marxismului ține nu 
numai recunoașterea caracterului formativ al societății pen
tru om, ci și a omului pentru societate. Marxismul a insistat 
mai puțin asupra ultimului aspect al raportului nu pentru 
că l-ar nega, ci pentru că cercetătorii marxiști nu au stăruit 
suficient asupra sa.

Invocîndu-se stereotip socialitatea individului, s-a pier
dut din vedere dimensiunea psiho-socială a acestuia, ca 
mediere funcțională între individ și societate, între psihicul 
uman și universul social. încă în „Manuscrise economico- 
filozofice din 1844“ Marx preciza că nu este posibilă înțe
legerea faptului social fără cercetarea ponderii elementelor 
psihice și psiho-sociale în raportul individ-societate. De 
asemenea, o abordare simplificatoare a procesului obiecti- 
vare-subiectivare în planul vieții sociale și al istoriei nu 
a lăsat loc unei înțelegeri mai profunde, după care omul 
este o parte a generalului social tocmai prin individualitatea 
sa, care este o totalitate ideală subiectivă (vezi K. Marx 
și Fr. Engels, „Scrieri din tinerețe*, p. 578). Cercetarea rela
ției de Ia individ la societate și pentru societate, și mai 
puțin de la societate la individ și pentru individ, cu precă
dere de la normativitate la realitate (sacrificarea pozitivu
lui pe altarul imperativului), invocarea subiectivității uma
ne mal mult de circumstanță, au sărăcit înțelegerea speci

ficității determinismului social care, astfel, tindea să capete 
o notă mecanicistă.

Dar, omul ca personalitate social-istorlcă este în mod 
intrinsec o personalitate psihică. Socialitatea sa rezi’ă în 
individualitatea sa, iar istoria umană este, din această per
spectivă, tabloul frămîntat al interferenței destinelor umane.

Istoria se creează prin serii de acțiuni ale indivizilor 
întru-un context normativ determinat. Necesitatea însă nu 
se realizează liniar. Chiar în condițiile In care individul se 
identifică integral cu norma socială, se ivește o contradicție 
între liniaritatea comandamentului și complexitatea situației 
date, între abstractul, generalitatea și impersonalitatea nor
mei și, respectiv, concretul, particularul și personalitatea 
umană.

Omul se înscrie în circuitul necesității social-istorice 
nu automat, ci prinlr-o cunoaștere desfășurată. Dar cunoaș
terea realității nu poate fi integrală (nici) în concretul său. 
Actionînd, omul se obiectivează, privește dincolo de sine 
însă nu anulează entitatea lui subiectivă. Omul, integrindu- 
se organic în realitatea obiectivă, se opune relativ acestei 
realități; reflectînd ideal realitatea materială, opozabilitatea 
subiectivității sale fată de obiectivitate este absolută. Pu
tînd anticipa anumite condiții și urmări ale acțiunii, indi
vidul cunoaște autentic realitatea numai în obiectivarea 
acțiunii. El nu cunoaște anlicipativ viata socială și nu în
făptuiește participativ istoria; nu cunoscînd-o o Înfăptuiește, 
ci înfăptuind-o o cunoaște! (Ca adevăr de limită, nu trebuie 
absolutizat).

In plan psihic, omul elaborează judecăți de valoare. Pe 
baza lor se naște o decizie interioară urmată de obiecti
varea deciziei — acțiunea socială. Acest, ca să-l numim 
așa, ciclu subiectiv creează raporturi interumane ce obligă 
individul la angajări diverse și contradictoriL Acțiunea so
cială este rezultatul unei permanente alegeri între posibili
tățile multiple de comportament Individul este punctul nodal 
al raporturilor sociale; la Întretăierea acestora „soliditatea 
psihică' a individului se „pulverizează", pentru a se re
constitui la un nivel superior în acțiunea socială ce poartă 
girul necesității, ca „unitate psihologică solidă' a persona
lității sale.

Omul nu „aplică* din afară imperativul vieții sociale 
și cerințele istoriei la împrejurările sale specifice de viztă, 
ci le „traduce*, le interiorizează în afectivitatea și rațiunea 
sa prin judecăți de valoare. Omul fși însușește ,!și interiori
zează normele ca valori, iar prin liberă adeziune valorile 
se transformă în norme subiective. Necesitatea istorică obiec
tivă se re-creează pe plan subiectiv, se individualizează; acum 
ea este „necodificată*, nelormulată, dar capătă valabilitate 
prin judecata de valoare. Dacă valabilitatea imperativului 
obiectiv al istoriei este permanentă, valabilitatea formelor 
sale individualizate are un caracter imediat; ea se circum
scrie în „frămîntarea*, în tensiunea internă a personalității 
psihice. Imperativul istoric însuși nu este transcendent, ci 
există și se realizează punctiform, ca rezultantă a „valabi- 
lităților temporare* ale imperativelor subiective.

Bogăția împrejurărilor concrete în care acționează indi
vidul face ca acțiunile sale sociale să nu realizeze decît 
o latură, o structură anume a necesității istorice. Pozitivi- 
tatea unei acțiuni sociale nu epuizează imperativitatea ce
rințelor istoriei; numai acțiunea umană la scară socială și 
ca proces infinit realizează integralitatea structurală a ne
cesității istorice.

Dacă judecata de valoare subiectivează obiectivul, de
cizia de acțiune, luată ca urmare a judecății de valoare, 
reprezintă o valorificare potențială, iar acțiunea socială 
reprezintă, prin obiectivarea subiectivului, realizarea impe
rativului social (necesității). Obiectivarea este „pragul" de
venirii personalității psihice ca personalitate socială. Abia 
în această ultimă ipostază omul se creează pe sine și propria 
sa istorie.

înfăptuirea istoriei (nu în accepție de act istoric pre
destinat) capătă expresie în realizarea valorilor, iar valo
rificarea operează în măsura In care se manifestă ca trăire 
axiologică. Cunoașterea în sine a valorilor șl imperativelor 
istoriei este insuficientă pentru înfăptuirea istoriei, pentru 
că individul poate cunoaște necesitatea și realiza totuși 
non-valoarea. „Adeziunea* Ia necesitate în plan psihologic 
se dezvăluie ca un proces dialectic însoțit de îndoieli și 
ezitări, de senzația neîmplinirii moral-axiologice, de o ten
siune permanentă. Caracterul contradictoriu al unității inten
ției cu fapta generează tensiunea psihologică.

Neluarea în considerare, în toată deplinătatea implica
țiilor sale, a rolului factorului psihic, a laturii subiective în 
acțiunea socială a individului atrage anularea valențelor 
formative ale personalității psihice în planul creației social- 
istorice șl o înțelegere simplistă a interacțiunii celor trei 
puncte nodale ale existentei umane: individ, societate, is
torie.

I. Humâ

ISTORIE

ÎN IMAGINI

b vara aceasta au continuat 
sipătarile la Cetatea dacică de pe 
doalul Cătălinei (Cotnari) sub egi
da Institutului da Istorie și Arheo
logie din cadrul Filialei Iași a A- 
cademiel.

Fotografia noastră înfățișează o 
parte a brlului de apărare (foto 
Th. Samataru).

interviu
Deși tentat să-i tachinez cu în

trebarea cînd mai scrie un imn 
pentru echipa de iotbai ,,Politeh
nica' (e-hei 1 ce vremuri, cînd Poli 
era pe locul doi In clasament Și 
SORIN VINA.TORU compozitori), spe
cificul pag mei mă somează sd port 
discuția doar cu directorul Școlii 
populare de artă din iași.

— Așadar, vă propun să intrăm 
In tema prin citeva considerații ge
nerale.

— Se știe, preocuparea acestor 
școli e pe linia sprijinirii tehnice 
a ctișcdrii artistice de amatori, ele 
urmărind a deveni o pepinieră de 
cadre In toate genurile de artă, iar 
personalul lor didactic. In afara ac
tivității de catedră, fiind obligat a 
menține un contact direct cu mis 
car ea artistică de amatori.

— Dat fiind lărgimea ariei enun
țate. credeți tn utilitatea unor a- 
semenea școli 1

— Incontestabil, dar In măsura 
la care reusesc d deoindi acei grad 
de eficiență care, pus In slujba 
muncii culturale de masă, sd le 
justifice ființa. Deci, școala popu
lară na e o unitate de învațdmlnt 
!■ sine, ci o plrghle care lace 
parte din Întregul organ de cultu
ralizare a maselor. Ținlnd seama 
că ea are un caracter județean, 
cred că nu-și poale atinge scopul 
lucrlnd de una singură. ci Înca
drată In sistemul respectiv și, mal 
ales, aplici nd vechea zicală ,Ja iz
vor. m la ulcior"

— Aâr> 1
— Ad1-*. srergînd cit mal mult

pe UntO de^es.:re, ?ir:i, InJ fin tind 
eetedre’e ace'o u.’vfe-s necesare - 
cir. tecul și dansul popular la zone 
folclorice, eercsdca la centre meș
teșugărești. inițierea muzicală unde 
există trad; tie corali sau instru
mentală eft. Mai oreeis, asa cum 
a Început ș^oola din lași Inf/lnflnd 
catedre d- »‘»rcmicd neagră la De- 
ienf — Hjt'Gu șl ceramică colorată 
In Tunsa si găsind două talente 
devotate acestei arte : Ion Anto
nică ți Dan Covătaru.

Sd cobori m deci la Izvorul ar
tei și talentelor ce așteaptă a fî 
depistate și cultivate, nu sd prelungim 
la infinit forme In care nu sin- 
tem chemat! a activa fmuzrca de 
ooeră) sau sd copiem la inlinlt a- 
celeasi carnete citadine. In loc de 
a Întreprinde fructuoase investiga
ta pentru reconstituirea costumului 
popular autentic. Pe undeva, am 
impresia cd școlile populare cad in 
păcatul multiplicatorilor de folclor și 
etnografie contrafăcute.

— Fiindcă veni vorba, nu găsiți 
unele forme depășite ?

— In primul rînd aceste școli 
trebuie să țină pasul cu cerințele 
programatice din regulamentele 
concursurilor, ceea ce nu se face. 
A preda așa cum ai Învățat pe 
vremuri la conservator, un prăfuit 
repertoriu de bel canto. în timp ce 
lerlivalurile cer mu-lci de eslradlt. 
ușoara sau populara, lorrae Îndră
gite. Inxeamna a pierde llmpul. De 
asemenea, a te Incăoâltna a rflmî- 
r.e la nivelul ari rhlbltel brlqirl 
artistice, total depa,lta de exigen
tele publicului, cu un lext sistem 
pasparloul ,1 o prezentare artistica 
discutabila, este de asemenea un 
non sens.

In concluzie, cred Jn utilitatea 
fcohlor populare de arta, dar sus- 
lm necesitatea modernizării tor tun- 
damentale.

REP.

scrisoare
„Cronica1* din 10 mai a.c., sem- 

nalînd publicarea, de către I. Stră
chinaru, a unui studiu de pedago
gie familiară („Analele Universi
tății din lași") mi-a trezit un plus 
de Interes pentru o asemenea lu
crare. Este drept că la prima ve
dere acest „studiu" impresionează 
prin organizare, bibliografie și chiar 
prin eleganța și ermetismul stilului. 
Totuși, pentru reliefarea nenumăra
telor greșeli, confuzii sau afirmații 
gratuite pe care le conține „stu
diul** respectiv ar trebui să chel
tuim mult mal multe pagini decît 
conținea studiul însuși. Căci, ori 
debitează cu un aer savant bana
lități ca acestea : „privită în
perspectivă istorică, familia este tot 
atlt de veche ca și genul uman ri
dicat la viațfl organizată. Dacă ne 
referim la trecutul și la teritoriul 
patriei noastre, familia română este 
legată, geografic, de „arcul car
patic14 și ea apare ca păstrătoare 
a virtuților anticei familii dace și 
apoi daco-romane" (p. 87} — parcă 
cineva ar li crezut că familia ro
mână este legată de arcul hima- 
laic sau de tradițiile, sd 2icem, ale 
vechilor sumerieni — ori, pritocind, 
fără alegere, idei din pedagogia oc
cidentală șl din cea socialistă, au
torul face grave confuzi! șl erori 
de conținut și de orientare Ideo- 
logică. De exemplu, arălînd că ci
vilizația tehnică actuală impune u- 
nele trăsături comune familiei din 
țările capitaliste șl din cele socia
liste, dar cd sînt totuși șl unele 
deosebiri, susține cd „Diferențele 
nu pot ff de natură, ci numai de 
grad, cînd e vorba de judecarea 
sistemului de relații pe care și-l 
formează individul In familie și în 
raport cu forțele exterioare, uneori 
dlsolutlve, care par să-l asalteze 
tot mal mult In viitorul apropiat" 
(p. 86). Ar rezulta că latre siste
mul de relații al familiei proletare 
cu statul capitalist și cel ai unei 
familii de la noi cu statul socia
list nu sint deosebiri de natură, 
ci numai de grad. Și apoi, oare ce 
forțe dlsolutlve par a-1 asalta la 
noi pe Individ în viitorul apropiat? 
Citeva rinduri mai sus scrise :

.Cînd părinții sînt uniți, el în

ving In chip natural eventualele di
ficultăți de dezvoltare a copilului. 
Solidaritatea familială și conjuga
lă, ca și completarea armonica a 
temperamentelor corectează oarecum 
lipsa de unitate. Avind însă în ve
dere dinamismul dezvoltării fami
liei, lipsa de disponibilitate punică 
a membrilor ei și structura frec
vent deficitară a familiei, conside
răm cd elaborarea unei pedagogii 
familiale direrențiate constituie una 
din problemele acute ale vieții so
ciale contemporane . . . etc.". Aici 
este evident cd se afirmă „lipsa 
de disponibilitate psihică" a tutu
ror familiilor din țară (părinți și 
copil la un loc) și „structura frec
vent deficitară' a familiilor noas
tre. Oare tovarășul 1. Străchinaru 
pe ce lume trăiește ? Nu este de
loc la curent cu politica partidu
lui și statului de întărire a fami
liei. cu rezultatele acestei politici, 
cu statisticile care arată situația fa
miliilor din țara noastră ? Apoi ce 
rost au primele două traze djn a- 
cest citat despre unitatea și lipsa 
de unitate a familiei ? Și cum se 
leagă ele de frazele care urmează t 
Nu cumva, în termenii tov. 1. Stră
chinaru, este vorba de oarecare 
lipsă de „disponibilitate logică"? 
La aceeași pagină fifi el a/lrmd.*

„Transformările implicate de mo
dul de viață tehnico-industria! a- 
supra familiei determină implacabil 
— înaintea unor modificări de struc
tură — diminuarea lentă, dar si
gură, a preocupărilor educative sub 
latura conținutului, dar și al dura
tei lor elective".

Lăsăm la o parte chestiunea cu 
modificările de structură ale fami
liei, care se produc, după tov. 
Străchinaru, In urma celor spiri
tuale — ca și cum familia prole
tară sau familia socialistă ar li a- 
juns la o anumită mentalitate îna
inte de a fi pusă realmente în- 
tr-o anumită situație obiectivă. Re
ținem cd tov. Străchinaru alirmd 
„diminuarea lentă, dar sigură' a 
preocupărilor educative ale famili
ei, inclusiv în țările socialiste. A- 
ceastd Idee aparține unor pedagogi 
apuseni. O putem oare susține șl 
no! In condițiile ridicării nivelului 
materia] șl cultural al familiei, al 
sporirii timpului liber al părinților, 
al unei puternice politici culturale 
șl de Întărire a familiei și în con- 
d!țiile acestui uriaș interes pe care 
părinții de azi 11 au pentru școală2 
Fie șl asa 1 Să zicem că aceasta 
este părerea omului. Dar numai 
peste două pagini, elaborînd ca
drul pedagogiei familiale — căci 
tov. Străchinaru crede că plnă acum 
nu s-a făcut mal nimic în acest do
meniu mal ales In țara noastră, — 
enunță drept un element constitutiv 
al acestui cadru „Diminuarea func
ției economice și creșterea funcției 
educativ-culturale a familiei socia- 
li«5te“ (p. 88). Deci, ori e lae, ori
bălaie. Dacă sub influența modului 
de viață tPhnlco-industrlal preocu
pările educative ale familiei scad 
implacabil, adică in mod obiectiv 
(și atunci nici Iov. Străchinaru nu 
ar putea opri acest proces) și dacd 
Intre familia din țările capitaliste 
și cea din țările socialiste nu exis
tă deosebiri de natură, ci numai de 
grad, cum mal poate crește func
ția educativ-culturală a familiei so
cialiste ? Această contradicție însă 
nu-1 deranjează pe tov. Străchinaru. 
D-sa face In continuare, cu conști
inciozitate și cu aer de savant, fel 
de fel de incursiuni, rare runrlnd 
tot afîtea confuzii și banalități. In 
Încheierea comunicării, un rezumai 
în limba franceză, In care se ara
tă cd autorul, printre altele „ . . 
Subliniază diminuarea funcției edu
cative a familiei socialiste, preci- 
zlnd modalitățile de educare a pă
rinților In general șl a copiilor la 
special". Dec!, din nou scade func
ția educativă a familiei socialiste. 
E clar.

Dacă într-o comunicare îndelung 
elaborată șt verificată de specia
liști — ne glndim că această co
municare a primit girul cuiva pen
tru a fl publicată în Analele Uni
versității — există o asemenea in
consecvența logică ș! asemenea 
greșeli ideologice, ce-o ff fiind In 
cursul pe care 1/ ține tOV. Străchi- 
naru studenților ?

Lector /. ROMAN

*

Savantul german Alfred Wege
ner a lansat acum citeva dece
nii ipoteza originii comune a con
tinentelor, care ar ii forma! la în
ceput un singur bloc (Pongee) o- 
mogen. Wegener, murind în 1930, 
In cursul unei expediții In Gro
enlanda, teoria sa a fost uitată 
sau combătută. Unul din cei care 
cu fost împotriva ei e și prof. 
Patrik M. Hurley de la Institutul 
geologic din Massachusetts (State
le Unite). Numai că pe parcurs, 
geologul american a sllrșit prin a 
deveni un adept al teoriei com
bătute și astăzi susține cu argu
mente certe că, in adevăr, ccnfi- 
nentele se mișcă. Astfel, pe baza 
dotelor sale. Groenlanda se depăr
tează de Norvegia cu 3—6 cm pe 
an, Madagascar de coasta africa
nă cu 9 cm. Atlanticul se lărgeș
te cu 2 cm pe an etc.

Geologii americani Bruce Heer- 
zen și Maurice Ewing, șl el adepțt 
oi teoriei lui Wegener, au găsit 
explicația alunecării continentelor 

In centurile montane suboceanice, 
care conțin și vulcani încă activi. 
El provoacă crăpături ale scoarței 
pe care le umplu cu lavă. La rîn
dul său, prof. Louis Glaugeaud, 
membru al Academiei franceze do 
Științe, susține că e vorba de un 
tangaj al continentelor, care u- 

neorl se apropie, alteori se de
părtează unele de altele. In pre
zent, e în curs de deschidere o 
mare depresiune în fundul mării 
Roșii, prilej pentru specialiști de 
a întreprinde studii.

Nava Iranceză de cercetări o- 
ceanogralice „Jeon Charcot" se 
află în prezent în Atlantic, cu o 
echipă de cercetător! științifici. 
Sub conducerea geografului Xaviet 
Le Pichou, el vor studia deriva 
continentelor, spre a aduce lămu
riri cu privire la vechea teorie 
a Iul Wegener.



Abalia din Flavigny;

CORESPONDENȚÂ DIN DIJON

TOAMNA, ÎN COTE D'OR
VINUL ÎNSEAMNĂ 

VECHIME
Printr-un proces cu obscu

re porniri lăuntrice, am a
sociat La Cote d'Or, regiune 
mai mult estică decît de 
centru, cu întreaga Franță. 
Intr-un fel de geografie su
biectivă, încercam astfel să 
reînvii, generalizată, metafo
ra din acest toponimic, pînă 
la a putea cuprinde în ea 
întreaga Franță. Bourgogne, 

în centru cu Coasta de Aur, 
nu este o regiune geografi- 
cește bine definită, cum es
te ca noțiune istorică de e
xemplu, citim în Horizons 
de France. Ea se întin
de între două localități le
gate, într-un fel sau altul, de 
una dintre cele mai vechi și, 
fără îndoială, dintre cele mai 
plăcute îndeletniciri ale omu
lui, cultivarea viței de vie, 
prepararea și exploatarea de
liciosului ei produs j Auxer
re, pe Yonne, în nord, por
tul vinului spre Paris, și Mâ- 
con, unde a fost în mai o 
sărbătoare a vinului francez, 
pe Saăne, în sud. Este Bour
gogne, încadrată între aces
te două localități de impor
tanță comercială, o regiune 
prozaică ? Geograficește a

ceasta este, în modul cel mai 
evident, o falsă problemă, 
dacă nu un non-sens. Dacă 
modificăm perspectiva, schim- 
bînd unghiul de vedere așa 
fel încît centrul atenției să 
cadă asupra oamenilor regiu
nii dintre limFele vinului a
mintite, ușor poate fi reținut 
un colorit specific, psiholo
gic și chiar sociologic, pen
tru că viticultorul se deose
bește de restul lucrătorilor 
pămîntului prin tehnicitatea 

înaltă a meșteșugului său și 
printr-o anumită sprintenea
lă a spiritului. Comerțul cu 
vinul sau industria care se 
leagă de el și chiar afaceri
le cîrciumarilor care-1 um

pleau de mînie pe Villon nu 
pot ucide, în nici o parte a 
lumii, poezia bahică. Toate 
aceste trepte, mai plăcute sau 
mai puțin plăcute, multe 
dintre ele mercantile în fond, 
se leagă pentru a conduce în 
punctul de sus, iar de la a

ceastă Înălțime nu mai poa
te fi observat pragmatismul 
care ne sufocă Zilnic.
tul pregătește momentul li
nie cînd vinul .1 aruncă pe 
cel care i se închină — nu-i 
vorba de vulgarul consuma
tor grăbit care dispare ca om 
— dincolo de sine, modificat 
structural, generos. fantast, 
deslegat de blestemul pămîn
tului, poet.

Un plan al Dijonului din 
1574 arată orașul, într-o fra
pantă asemănare cu lașul 
înconjurat, ca și astăzi de 
altfel, de vii. Colinele do- 
moale din jur, geometrizate 
fără austeritate de butucii de 
viță, evocă peisaje familiare, 
asemănătoare cu cele din 
Bucium sau Cotnari. Satele, 
adeseori fortificate, cu case 
aglomerate, vechi, din piatră, 
în care pătrunzi prin mari 
portaluri, așezări cu caracte
rul rustic pierdut încă din 
evul mediu, marchează dis
tanțele și împiedică suprapu
nerea în co,nștiință, pînă la 
capăt, a celor doua imagini, 
cea de acasă și cea de aici, 
apropiate mereu de șirurile 
de viță și de colinele volup
toase, despărțite mereu de 
masivitatea austeră a con
strucțiilor de piatră. Atestarea 
documentară a culturilor de 
viță în preajma vechiului 
Divio, Dijonul de astăzi, este 
din secolul al 1I1--ea. Istoria 
și vinul fac casă bună la 
Gevrey Chambertin ca și la 
Cotnari. La Alesia, în Câte 
d'Or, Vercingetorix i-a opus 
pe gali, într-o ultimă și dis
perată rezistență, romanilor 

lui Cezar. O statuie uriașă 
străjuiește astăzi cea mai 
înaltă colină din apropierea 
localității de unde, înfrînt, 

conducătorul galilor a luat 
drumul deportării la Roma 
pentru a încununa carul în
vingătorului. Fără să vrei, i- 
maginînd altă fază istorică, 
încerci să descoperi printre 
convivii cu care guști pro
dusele dealurilor din Cote 
d'Or, pe blonzii burgunzi de 
altă dată, războinicii iubitori 
de petreceri zgomotoase și 
de mese opulente. Nume so
nore te învăluie într-o ceață 
romantică și te transpun, în 
inima Burgundiei, în plină 

poezie eminesciană, începînd 
cu acel rege al burgunzilor, 
Gondebaud, contemporan cu 
Alaric, Clovis și Teodoric. La 
Dijon, la fiecare pas te în- 
tîlnești cu umbrele marilor 
prinți, despre faptele cărora, 
adolescent, citeai cu imagina
ția aprinsă în cartea de isto
rie confirmarea supranumelor 
eroice: Îndrăznețul, Fără fri
că, Bunul, Temerarul.

Pe Route des grands crus, 
numire veche și sugestivă, 

drumul marilor podgorii, pe 
care îl străbați in mașinile 
moderne și rapide, nu mai 
auzi țăcănitul cailor neînfri- 
caților cavaleri, ai ducilor dei 
Bourgogne, dar viile, ca și 
atunci, te însoțesc mereu, în
tr-o bacanală care se desfă
șoară de la Dijon pînă din
colo de Beaune, depășind 
Coasta de Aur, în Mâconna- 
is și Beaujolais. Clos-Vou- 
geot, Gevrev-Chambertin, poa
te cel mai bun vin al Fran
ței deși anumite soiuri de 
șampanie sînt mai reputate, 
Nuțts-Scint-Ge-crges. Pom- 

mard, Meursault, Santenay 
sînt cîteva doar din marile 
vinuri ale Coastei de Aur, 
acest lanț de Înălțimi din 
Bourgogne care-și merită cu 
prisosință numele. Alegerea, 
deși este verbe de vinuri cu 
o individualitate perfect dis
tinctă sau poate tocmai de 
aceea, devine extrem de di
ficilă și metoda eliminării nu 
mai este operativă, ci mai 
deqrabă dă-nătoare.

In Câte d'Or industria lem
nului și prelucrarea lui ar
tistică are o tradiție veche 
si-și împletește istoria într-un 
fel anume și cu aceea a vi
nului In Nuits ca și îa regiu-

nea macceeză poți intîlni și 
azi viiic-ll- ri cu un mic bu
toiaș arirmat la cesiură. 
Ccnserva:cr-ul mczeolui ar-
heoKgic din Alesia ne asi
gură că butciul este o in
venție galică. lini lipsesc ar
gumentele pentru o discuție 
istorică, dar pot afirma cu 
certitudine că nu am nici un 
motiv să-l contrazic. In toa
te muzeele arheologice poa
te ii admirată frumusețea
amforelor grecești și roma
ne, dar numai aici poți auzi 
și vedea ce înseamnă înzes
trarea unei pivnițe, de la 

vase și pînă la cele mai di
verse articole, unele de-a 
dreptul oculte pentru neini- 
țiați. La Beaune există de 
altfel, un muzeu al vinuluL 
Nu are nici un fel de legă
tură cu conservarea vinului, 
domeniul fiind străin, iar a
propierea numai de atmosfe
ră, dar nu pot să nu mă gîn- 
desc și la acele piețicase 
sculpturi în lemn, descoperite 
de arheologul dijonez Roland 
Martin, unice prin frumuse
țea primară a liniilor, izbitor 
de asemănătoare cu operele 
lui Giacometti, care pot fi 
vizitate în muzeul arheologic 
din Dijon, elocvente probe 
ale virtuozității cu care ve
chii locuitori ai acestor 
locuri stăpîneau lemnul. îm
pletiturile pentru struguri tri
mit către un meșteșug c'e ve
che tradiție folclorică. Una 
dintre cele mai vechi străzi 
din Dijon se numește Van- 
nerie și amintește, încă din 
vremea breslelor medievale, 
de comerțul cu coșurile de 
nuiele, în cere pînă astăzi 
sînt culeși strugurii sau sînt 
culcate la festinuri buteliile 
pentru a fi vărsate în cupe 
și așa oferite la masă. Saint 
Vincent, patronul viticultori
lor, este înfățișat în icono
grafia naivă a meșterilor lo
calnici înconjurat de stru

guri ca un Bacbus creștin, în 
spatele său profilîndu-se bu
tucii de vie, printre care 

lucrează oameni încărcati cu 
enorme coșuri de nuiele, în 
drum spre un teasc de lemn, 
lîngă care se vede un bu
toi. Totul aici, în Câte d'Or, 
îți vorbește de vin și luna 
culesului, septembrie, este o 
sărbătoare folclorică, cu par

ticipare internațională, pentru 
întregul departament.

CÎND COTNARUL 
ÎNTiLNEȘTE 
chambertinul

In această patrie a vinuri
lor alese au loc, primavara 
și toamna, într-un cadru isto
ric, geografic și folcloric, i- 
aeal, marne Intîlmri inter

naționale ale vinurilor și 
mîncărurilor. Spre această 
întîlnire cu Chambertinul a 
pornit, în aprilie, anul a

cesta, într-o lungă călătorie, 
dintre atîtea pe care le lace, 
în întreaga lume, această ve
detă a dealurilor moldave, 

Cotnarul. Alături de vinurLe 
prezentate de Franța, Italia, 
Spania, țări de mari tradiții 
în cultivarea viței, Cotnarul 
își găsește o bună și egală 
vecinătate. Murfatlarul și țui
ca de Văleni, stingherită 
parcă de eticheta englezeas
că, ca o fată de țară îmbră
cată în nailon, îi fac o bună 
tovărășie. Intr-o hală imensă 
din Pclais de la Foire, lumi
na se revarsă în abundență 
de sus, prin sute de metri 
pătrați de sticlă, pentru a o 
întilni pe aceea mai delica
tă și mai nuanțată din paha
rele noastre, în scăpărări ca
re au făcut superfluă pînza 
de nori ce întunecau cerul 
Dijonului în primăvara plo
ioasă a acestui an. Vizitarea 
unei astfel de expoziții în
seamnă ore de mers în șir, 
cu popasurile obligatorii în 
fața numeroaselor standuri, 
ispitit de piramidele de cutii 
multicolore, de brinzeturi și 
patiserii, de fripturile rume
nite, cu forme complicate, de 
cele mai variate dulciuri și 
prăjituri, de buteliile de toa
te culorile, fermele și capa
citățile. de paharele cu gura 
zgîrcită sau lărgită în rîs ge
neros în care ți se oferă 
Critnar. Xeres. Cambertin sau 
Tckai d’Alsace. O mesă roti
toare. masa lui Lucullus. te 
trimite direct la basmele co
pilăriei, cu eleganța crista
lelor în care se răsfrînge 

na cu ca-tel-tle ei de 
rîo-c-alată cu frăgezimea căr
nurile r prezentate sasent ca 
să poți bănui in sucurile aro
mitoare, animalele sacrifica
te.

Pentru emul vulgar, venit 
în templu ca să negustoreas
că — mereu îmi revine în 
minte și imaginea bazarului 
de vechituri • e la St. Phili
bert, capodoperă a arhitectu
rii din secolul al XlI-lea cu 
completări din secolul al 
XVl-lea — este verba. in a
cest subtil spectacol, doar de 
viclenirea pîntecului și în
robirea voluntară sau invo
luntară a cugetului. Pentru 
rafinat este vorba, dimpotri
vă. de stimularea cugetului, 
veșnic flămînd, nerușinat de 
flămînd. flămînd de toate, to
tul fiind cunoașterea. Nu știu 
în ce țară, alături de Franța, 
gastronomia ocupă atîta loc. 
Francezul, de o delicată dis
creție, poate să ignore de 
unJe ești, să nu te întrebe 
unde mergi, ce faci, sau ce 
ai de gînd să faci. Cînd că
lătorește, mai ales atunci, 
sau cind, întîmplător, află de 
unde vii, vrea să știe, mai 
întîi, cum se mănîncă lă-bas. 
Intr-o țară în care rafina
mentul gastronomic este a- 
tît de dezvoltat, Dijonul este 
capitala sa în anotimpurile 
cînd se pregătește și cînd se 
culege belșugul pămîntului, 

primăvara și toamna. La săr
bătoarea vinului din septem
brie, grupuri folclorice din
toate țările se adună la Di
jon, defilează și dansează pe 
străzile decorate cu struguri 
enormi și viță de vie, în să
lile de spectacol, în satele 
cu podgorii celebre, din îm
prejurimi, într-o veselie con
tagioasă. Țara noastră se în
toarce de la Dijon în toam
na aceasta, după succesul 
din anul trecut, cu o mare 
distincție felclerică, Discul 

de aur al Academiei Charles- 
Cros. Colinele noastre se în
frățesc din nou, în această 
sărbătoare a viilor, cu cele 
din Coasta de Aur a Fran
ței.

Al. Andrîescu

nostru .

ALASKA
Intr-o zi de septembrie, relatează publicația franceză 

„L'Express", Anchorage, cu cei .113.000 de lecuito^i. izo
lat in zăpezile Alaskăi, a devenit pentru 24 de ore orașul 
cel mai bogat din lume. Reprezentanții a 50 de mari so
cietăți petroliere și-au disputat aici, cu carnetul de cecuri 
in mină, proprietatea a -80.000 de hectare de tundră. 
Vinzările au atins cifra de 5 miilarde de dolari.

Nu mai constituie un secret că Alaska, cel de-al 49- 
lea stat al S.U.A., a devenit la ora actuală, terenul dis- - 
putelor pentru supremație pe piața capitalistă a petrolu
lui. Animozitățile, suspiciunile, rivalitățile, proprii aventuri
lor anilor 70 din secolul trecut cînd se dădea bătălia 
„goanei după aur* au reapărut. Ele au căpătat insă o 
formă mult mai complexă și rafinată, pe măsura greutății 
bogatelor companii petroliere care se înfruntă, de data 
aceasta, pe „cîmpul de luptă al petrolului".

Ce oferă Alaska ? După studiile efectuate In ultimii 
ani, s-a ajuns la concluzia că regiunile de nord constituie 
cel mai mare „rezervor* de țiței al lumii capitaliste. Ele 
ating aproximativ 5 miilarde tone de țiței sau echivalen
tul producției mondiale capitaliste de petrol pe doi ani 
și jumătate. .

Suficient pentru a atrage la această „bătălie a au
rului negru" marile concerne. Intr-un timp foarte scurt, 
-4 companii petroliere efectuau sondaje pentru descope
rirea petrolului din Aiaska. Două dintre ele, „Atlantic 
Richfield Co*, asociată cu „Humble Oil and Refining Co“ 
au descoperit în ianuarie -968, la 2.600 de metri adin- 
cime, la Prudhoe Bay, pe țărmul Oceanului Arctic, o im
portantă pungă de țiței, iar în iulie, același an, o noua 
„mare* subterană de petrol. De atunci, 22 de foraje ou 
dus la stabilirea importanței rezervelor de aici și la des
chiderea apetitului marilor firme petroliere .

In mai puțin de doi ani, aventura petrolului din A
laska și-a găsit adevărata dimensiune. Pe un frig ce o- 
tinge uneori minus 65 de grade Celsius, sub un vînt ce 
depășește adesea 160 km pe oră, echipe ale celor mai 
mari firme petroliere forează și se spionează. Pentru so
cietățile petroliere se pune extrem de acut problema de 
a afla în care zone s-a găsit pînă acum petrol și în ce 
cantități. Tot atît de important, în lupta acerbă pentru 
supremație, este ca descoperirile făcute să nu ajungă, 
pe nici o cale, la cunoștința concurenților.

După cum relatează ziarul „Wall Street Journal*, A
laska a devenit în ultimul timp un stat împinzit de spionii 
companiilor petroliere. Fiecare dintre ele a angajat per
sonal „specializat* pentru a afla ce se întimplă în tabăra 
adversă și a împiedica pe concurenți să ia cunoștință de 
rezultatele propriilor cercetări. Unele companii au insta
lat sentinele înarmate în apropierea sondelor de foraj, al
tele schimbă întregul personal din timp în timp, pentru 
ca acesta să nu poată căpăta o idee precisă cu privire 
la succesele obținute. Rapoartele asupra forărilor -ți ana
lizelor de laborator sînt expediate la centrale prin cu
rieri speciali sau în cod cifrat. Se afirmă că au fost folo
site chiar elicoptere pentru a se spiona operațiile compa
ri iilor rivale. Ziarul „Guardian" informează c0 rn portul 
și pe aeroportul din Fairbanks, fiecare companie a insta
lat spioni cu misiunea de a sesiza sosirile și plecările 
de personal și echipament pentru societățile petroliere.

Febra petrolului în Alaska atinge temperaturi tot mai 
ridicate. O confirmă și licitația din -0 septembrie pentru 
cele -80.000 de hectare de teren din zona Prudhoe Bay, 
unde petrolistul Paul Getty, considerat omul cel mai bo
gat din lume, a „ridicat* un lot în valoare de 830 mi
lioane de dolari.

In legătură cu imensele rezerve de „aur negru* de 
care dispune Alaska, s-a pus cu deosebită acuitate pro
blema transportării acestuia spre sud. Un grup de socie
tăți petroliere americane au cheltuit 30 de milioane de 
dolari pentru a transforma uriașul petrolier „Manhattan" 
(-50.000 tone) în cel mai mare spărgător de gheață ce 
a navigat vreodată sub pavilionul Statelor Unite și a-l 
trimite spre apele înghețate ale nordului. Scopul misiunii 
„Manhattan" este de a confirma sau infirma posibilitatea 
folosirii unor petroliere reamenaiate („Manhattan" a pri
mit o „cămașă" de oțel de 35.000 de tone) în transportul, 
avantajos din punct de vedere financiar, al țițeiului din 
Alaska — Canalul Panama — coasta atlantică, fiind prea 
costisitor. ■ > ,

Drumul spre Alaska prin ocolirea punctului cel mai 
nordic al continentului durează peste o lună: .Manhattan* 
o sosit în o doua parte a lunii septembrie în dreptul gol
fului Prudhoe, iar în jurul datei de -9 noiembrie va an
cora într-un port al coastei Atlantice Cu primele zeci de 
mii de tone de „aur negru". Prin această experiență se 
va reuși ca petrolul din Alaska să fie mai puțin îndepăr
tat de portul francez Havre decît cel din Kuweit sau Irak.

In acest timp, marile companii petroliere continuă bă
tălia pentru petrolul din Alaska. Ele știu că cine va pune 
mina pe aceste surse, va domina piața capitalistă o pe
trolului.

Radu SÎHîonescu

cronica
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