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GLIGORCEA
Gligorcea a răposat întru domnul atunci ci nd se năștea 

cel de al șaptesprezecelea veac. Dacă închid ochii, parcă văd 
aevea convoiul înlăcrimat ce-l purta pe fostul mare logofăt 
către cripta de sub căciula de draniță a Voronețului. S-a 
intîmplat, pare-se, într-o amiază din toamna lui 1.600. 

-florile de pe tîmpla de piatră a mănăstirii erau vii ți 
Viine de viață atunci, răsărind limpezi și luminoase ți
înfricoșătoare din verdele adine al pădurii adormite... 
Știu de ce și cum a murit Gligorcea. Mai mult: parcă
î-am cunoscut. Parcă mi-a fost din totdeauna prieten.
Parcă nu ne-ar desparte trei veacuri și jumătate. Este 
de-a dreptul fantastic, aproape incredibil, dar am avut
uluitorul și unicul prilej de a vedea chipul ți, Intr-un fel, 
de a înțelege viața unui moldovean dintre cei care, după 
moartea voievodului de la Putna, au pus brațul-una-cu-spada 
de strajă semeției pămîntului românesc. N-aș fi crezut 
vreodată că munții dintre Bistrița și nul Moldovei mai 
ascund, în veacul lui Gagarin și Armstrong, file necitite din 
Istoria cea de demult, scrijelate în piatră ți bănuite cindya 
de dumnealui, loan Neculce : „dar or fi, pccte, tăinuite 
ți pinâ acum la iveală n-au ieșit"__ S-a întîmplot, cu
citiva ani în urmă, să fiu de față la deschiderea unui mor- 
mînt neștiut aflat în lutul podelei Voronețului. Doamne, oare, 
n-am visat ? Cînd rănqile au săltat piatra, bo'ț'le cu ră
sunat ca un pocnet de flintă : aerul primenea întîia oară, du- 

. pă trei veacuri și mai bine, gropnița ce tăinuia trupul chinuit 
al marelui logofăt. Și nu știu ce minune — poate solul cal- 
caros și sărăturos, poate doar joaca sorții, pea*e lipsa aeru
lui, poate vreo îmbălsămare neștiută - a făcut să-l avem 
înaintea ochilor pe Gliaorcea ‘nfreg și adormit. Bolțile au 
răsunat d:n nou, purtînd dm arc în arc ecoul uimirii acelor 
care, în plin secol XX, și-au găsit un stră-stră-strămoș în
treg și măreț și neatins și straniu. Cu mai bine de un veac 
In urmă, alți moldoveni, la 17 noiembrie 1856, t-ăiau clipe 
asemănătoare la Putna, în fața mormîntului lui Ștefan. Vă 
mai amintiți cum zugrăvea, în „Gazeta de Moldavia", bă- 
trfnul Iraclie Porumbescu, emoția copleșitoare ce-a clătinat 
flacăra candelei nestinse ? „Nu văz acum ochi fără de kr- 
erimi . . ; toți erau „urniți și cutremurați în cea mai adîn-
că adîncime a inimii lor...” (G. M. nr. 97, 98, dec. 1856) 
Mă gîndeam la Iraclie și la Ștefan și-l priveam pe Gligcrcea. 
Avea potcoava calului legată cu un șnur deasupra piep
tului. Fiindcă venea de departe logofătul, venea din vreme 
și de peste vreme, poate cu vreo solie de la Decebal 
către urmașii urmașilor Romei și Sarnvzegetusei. Cîrlionți 
de păr roșu, aspru, îi ieșeau de sub căciula scurtă și căl
duroasă. Călduroasă și ocrotitoare, fiindcă Gligorcea venea 
din timpuri și de gheață și fierbinți — vremuri în care zarea 
încremenea sub răsuflarea vrăimașă, sore a o incendia aooi 
flacăra mînieî și mîndrieî răzășești. Alături, cu mînerul în
cleștat de dreapta logofătului, soada. O mistuise vemea, 
lăsînd din ea doar un simbol : inima de oțel, veșnic fără 
moarte. Va fi fost enormă această spadă, în toată temei
nica ei arcuire șuierată, greu de mînu't și cu brate'e 
amîndouă, dar nu pentru cei care, fiind ne^oiți să trăiască 
viforos și să moară așijderea, o susținea și cu palmele și 
cu sufletul... Acum trei veacuri și jumătate, pe Gligorcea 
l-au așezat nu în sicriu, ci pe două seînduri de stejar, ca 
să vadă soarele și munții și unda Moldovei și chipurile 
zugrăvite pe tîmpla Voronețului pînă în clipa în core pia'ra 
de mormînt îl va zăvori definitiv în lumea strămoșilor. Și 
au așternut moldovenii cu ochi înlăcrimați un covoraș spuzît 
cu flori peste blănile de stejar zdravăn și țeapăn, un co
voraș ce șî-a păstrat pînă astăzi prospețimea și culorile, 
așa cum poienile munților noștri de secole rămîn aceleași, 
împestrițate cu zîmbet limpede de margarete și cu întris
tare de podbal mereu înrourat. Se rupsese un colț din per- 
nuța de catifea de sub căpătîiul logofă'ului și-au fost 
țîșnit, cine știe cum și cînd, cîteva fire de hamei — semn 
că moldoveni! de demult au știut să împartă fala și măre
ția cu simplitatea si sărăcia, împăcînd catifeaua cu hame
iul . . Un șir de năsturei, cusuți ca un șuvoi de zale de 
mîna cine știe cărei jupînițe grijulii, oc-cteau zadarnic un 
piept falnic și neatins - fiindcă Gligorcea și-a dat sufletul 
din pricina unei lovituri lașe, venită de jos, de parcă duș
manul ar fi minuit spada stind îngenuncheat ■ nu preotul, 
ci genunchiul logofătului era sfirtecat, moartea ureîndu-se 
apoi încet în sus pînă i-a doborît capul mindru pe perna 
moale de hamei. Și acolo, sub bolțile Voronețului, unde ni 
»-a arătat marele logofăt, cu inelul funerar în deget și 
rana strinsă în feșe de in, tot acolo s-a întîmplat și mis
tuirea lui Gligorcea — nu se știe cînd și cum și de ce. 
Aerul proaspăt a fărîmițat țesuturile ca pergamentul, pres- 
chimbînd totul în cenușă și lăsînd doar hainele șl spada 
și potcoava și covorașul șl pernuța cu hamei să amintească 
de saltul peste veacuri pe care l-a cutezat un moldovean 
rănit de moarte cu 363 de ani în urmă. Și dacă, în lumina 
puțină șl difuză, n-aș fi declanșat de cîteva ori aparatul 
de fotografiat, poate aș crede șl acum că am visat, că 
dumnealui marele logofăt Gligorcea, nu s-a arătot nicio
dată oevea ochilor noștri uimiți. Cu cîtă dragoste i-a păs
trat ființa adormită pămîntul românesc, cu atîta dragoste 
îî vom purta chipul dîrz în amintire șl noi, cei care l-am 
văzut înviind și murind sub privirea înțeleaptă a filozofilor 
ontirM»SK| Filozofi zugrăvii la Voroneț în chip de sf’nți 
cu odăjdii bizantine — Încă un semn că, alături de vitejie, 
moldovenii au știut să cinstească mereu înțelepciunea.

Mircea Radu lacoban

Georgeta NAPARUȘ .Intrare triumfală"
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CRI VA
Un pămînt ca o miere albastră 
scursă din răchițile gîrlei;
și coasa tatei șuierînd prin rogoz; 
și eu, îmbătat de amurgul văratec. 
plin pînă la refuz de culori și 

culori ...

Un pămînt în care sulfina și 
traista ciobanului 

aleargă după soare cu mine, 
iar albăstrifele îmi mușcă-adînc 

din ochi 
spre-a nu le mal putea uita 

vreodată ...

Un pămînt inundat cu bureți de 
rouă 

pe care-o fată oacheșă-1 culege 
privindu-mă furiș, ca toată viața 
să nu mai scap de zîmbetul acela
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venit parcă din altă lume
cînd lin ca o lucernă-n apa lunii, 
cînd aspru șl pustiitor ca vîntul 

dorului.

Ascult albastre aripi de cocor 
în boarea sîngelui meu, noaptea ;
— Hai I lasă-ți grotele nesomnu

lui să ardă 
și prinde-te cu dinții de o stea; 
e un spectacol vesel, ca la circ 
pe scrînciobe de putrezite raze, 
apoi pe tobogan de ploi în jos, 

în sus.
Și vei începe iar călătoria 
prin rădăcinile rogozului 
în care coasa tatei, de argint 
alungă șerpii timpului tehui 
ce șuieră și șuieră și șuieră .„

Haralambie ȚuguiJ
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PREJUDECĂȚI
— Ne cunoaștem de vreo treizeci și ceva de ani i-am 

spus. Ne-am descoperit imediat ce am putut să ne ținem 
pe picioare și să vorbim. De atunci te tot examinez Știi 
. ce concluzie am ajuns ? Că ești un naiv, ros de pre
judecăți. Nu protestai Așa cum ai auzit, ros de prejudecăți.

— Poate ai dreptate, dar prejudecățile mele, cum 
greșit Ie spui tu, sînt: omenia, echitatea, Încrederea In 
frumusețea omului, ura imensă Împotriva a tot ce dere
glează relațiile iirești dintre semenii noștri, a tot ce 
este fals, găunos și prezentat ca valoare, a ...

~ Oprește-te 1 Ori cum le-ai spune — o, ce cuvinte 
mari, nu ți-i teamă 1 — rămin tot prejudecăți. Și ies pre- 
juges sent la raison des sots, cum spune Voltaire.

— Mulțumesc. Numai că rațiunea proștilor izvorăște 
din teamă, cea a viclenilor din scopul de a ajunge undeva, 
de a,căpăta ceva, măcar o mîngliere pe creștet, pe cind...

— Dar ințelege, toate prejudecățile tale, cite le-ai enu
merat, și pe cele care ți le știu, slnt niște defecte cumplite.

— Am destule defecte, dar aici greșești. In ceea ce-am 
enumerat, in prejudecățile mele, cum le spui tu, cred fanatic. 
Unii cred în ei pină intr-atit, incit lși Închipuie că lumea 
a Început și se va sfirși cu ei. Dă-mi dreptul să am și eu 
credința mea. Nu slnt o excepție. Pe unde trec slnt atit de 
mulți cu aceeași credință I îmi pare rău că n-am să-i pot 
cunoaște niciodată pe toți.

— Se spune că urăști bătrinii.
— Nimic mai fals. Cunosc tineri Îngrozitor de bătrini. 

Ce să mai vorbim, știi cit Îmi iubesc mama, cit o stimez, 
dar opiniile noastre, în majoritatea cazurilor, slnt opuse. 
Este firesc să fie așa. De fapt problema este atit de veche 1

— Tocmai, iți Închipui că generația ta a descoperit 
sentimente noi ?

— Nu, dar manifestarea lor este nouă. Istoria noastră 
nu cunoaște oare, ca și istoria altor țări, alături de oameni 
care și-au dat viața pentru patrie și trădători de patrie ? 
Sau momente de mare avint, alături de cele de iincezeală 
totală, cind domnea spiritul schilod și fricos 1 Pe toate a- 
cestea generațiile lși pun pecetea. Momentul nostru, prin 
posibilitățile create de a ne încununa țara și poporul cu 
inteligență și frumusețe, este fără precedent. Cel care ne 
Împiedică să putem face asta mai repede și mai bine, ca 
și cel care se retrage in găoace, miroase urît. Pe aceștia 
ii urăsc, ii provoc la lupta... Da, este firesc să. nu fie iden
titate absolută de opinii intre generații. Fiecare generație iși 
are ceva al ei și, in ultimă instanță, iși cere dreptul firesc 
la afirmare. Dar cunosc și bătrini atit de frumoși I Acum 
iți răspund: ii urăsc pe bătrinii uriți. Aceștia sub masca 
bunului simț, a principiilor de pondere și echilibru, țin cu 
dinții ca totul să fie cum au apucat. Nu știu de ce, dar bă
nuiesc că și in tinerețea lor mai mult au încurcat lucrurile. 
In jocul acestora, paradoxal, intră și destui tineri (pe bule
tine). Aceștia miros și mai rău... După cum știi, este în 
circulație o expresie savuroasă: ,,a sărit calul". De la cei 
împinși din spate, cei care zic da numai cind zice șeful lor, 
nu aștept nimic. Ceilalți, oricît i-ai împiedica, tot vor lăsa 
cu siguranță măcar o urmă de contribuție la ceea ce iacem 
astăzi în țară. Recunoaște, este grozav acest „a sări peste 
cal", dar l-aș dori cu o corectură de semnificație.

— Ești credul, nu cunoști oamenii.
— Mai reușesc să-l dibui pe cîte unul. Nu ți-am dove

dit ? Nu-ți amintești, de individul acela, cît de repede i-am 
pus diagnosticul. începea: „Știți, eu cu tovarășul nu am 
nimic, îl simpatizez chiar", și după un zîmbet, trecea și-și 
toca victima conștiincios. Nu uita nici primele cuvinte, le 
spunea din nou, ca să dovedească celorlalți cit este el de 
obiectiv și de drept.

— Ei, și ? Și ? ... Cîți prieteni ai ?
— Mulți pe care nu-i cunosc. Este foarte periculos să 

ai prieteni, după cum lipsa adversarilor este semn că ești 
o nulitate. Nu te supăra că ți-o spun in față. Bineînțeles, 
depinde pentru ce îți faci adversarii. Criminalul ne are pe 
toți adversari, dar asta nu înseamnă că nu este o nulitate și încă 
monstruoasă. Am adversari destui, dar nu-i iac de dragul de 
a-i avea, ci pentru că cred fanatic în schimbarea omu
lui. Nu-mi1imaginez un rai, aș muri de plictiseală în el. De 
aceea simt aceeași voluptate cind scriu ca să-l arăt pe me
zelarul ce și-a strecurat, la siîrșitul lucrului, cîrnatul (neplă
tit) în buzunar, ca și pe personalitatea care semnează pri
mul lucrarea pe Jcare nici n-a răsfoit-o.

— Exagerezi.

Corneliu Ștefanache

VOCI... STRIDENTE!
E salutară practica periodicelor 

literare care înserează, în rubrici 
speciale, opinii ale cititorilor. «Vo
cile din public*, în măsura în care 
sînt autentice și sincere, adaugă 
prospețime unei publicații și con
fruntă punctele de vedere ale celor 
pe care, adesea, profesia scrisului
ii solicită dintr-un unghi prea per-
sonal.

In „România literară” însă (nr.
42), întîlnim două intervenții care
răspund mai puțin acestui scop. Pri-
ma reia o serie de idei curente cu 
privire la monotonia unora din cro
nicile literare tipărite în diverse 
reviste și ziare. Sînt, însă, afirma
ții generale, lipsite de referiri con
crete, lipsite de orice exemplifica
re. Or, interesul celor relatate de 
un cititor, tocmai de aici porr.eș- 
te, sesizînd cazuri flagrante, afir- 
mîndu-și deschis părerile, propunînd 
soluții. Altfel, ce rost are să mai 
afirmăm că „G. Călinescu a înțeles 
bine menirea criticului?* Cine e 
comparabil, azi, cu G. Călinescu ? 
Poate accesul la aceste rubrici e 
prea lesnicios unora ? Atunci, Theo
dor Codreanu din Bogdănești __
Vaslui ar fi trebuit să-și spună pă
rerea deschis, cu referiri nominale.

Nici intervenția cealaltă, a lui 
Șokufe Saidi, nu este mai fericit 
selectată. De ce ? Pentru că autoa
rea, după propriile sale recoman- 
dări, fiind redactor la Radiotelevi- 
ziunea română, absolventă a Fa
cultății de Filologie din București, 
— în plus fiind și iraniană de ori
gine, deci din patria lui Omar Kha
yyam, este o specialistă, și nu o 
oarecare „voce din public". O spe
cialistă în literatura iraniană și, 
bănuim, în orientalistică^ este nor
mal să-și manifeste interesul pen
tru o traducere cît mai fidelă, a 
catrenelor marelui său compatriot 
în cît mai multe limbi străine, deci 
și în românește. Rigiditățile și uni
lateralitatea specialistului își spun 
totuși cuvîntul, mai mult decît sa
tisfacția artistică propriu-zisă, în a- 
precierea recentei versiuni româ
nești a catrenelor, datorată lui 
George Popa. Poate că, văzînd na
tura argumentelor autoarei care 
duc, în ultimă analiză, la aceeași 
discuție teoretică, niciodată închi
să, asupra posibilităților, modalității 
și limitelor transpunerii unei opere 
literare dintr-o limbă în alta, re
dacția „R. L.“ ar fi refuzat să acor
de audiență unei ,voci“, în fond 
răuvoitoare față cu un act de cul
tură menit să-l facă larg cunoscut 
și iubit pe marele clasic persan în 
România. Pentru că, în adevăr, ver
siunea (nu traducerea I) lui Geor
ge Popa reușește să răspundă aces

tui scop. Qovadă — rapida epuizare 
a cărții, entuziasmul celor care au 
parcurs această versiune și bunele 
aprecieri apărute în presă. (De ex. 
„Contemporanul" din ll.X. conside
ră această versiune drept „exce
lentă").

E drept, în cazul lui Khayyam, 
ca și al atîtor scriitori din epoci 
îndepărtate, munca de stabilire a 
textelor nu este nici pînă azi ter
minată. Controversele specialiștilor 
nu vor fi, probabil, elucidate de
finitiv, niciodată. Asta nu înseam
nă, însă, ca traducerile în limbi 
străine să fie tinute în Ioc și nici 
să fie apreciate în funcție de per
fecțiunea decalcului gramatical. 
Textele franceze și engleze, con
sultate de George Popa, prezintă 
diferente foarte mari. Apoi, chiar 
în diversele manuscrise persane, a- 
celași catren nu coincide exact, de 
la un manuscris la altul. Atunci să 
recunoaștem că munca autorului a- 
cestei versiuni românești a fost din 
cele mai laborioase și că numai 
pasiunea, susținută, poate, de o 
anume consonantă spirituală, expli
că perseverența lui G. Popa care 
a asigurat lucrării sale un succes 
necontestat de iubitorii literaturii 
lipsiți de prejudecățile uscatei com
parări literale și nu estetice a tex
telor.

De altfel, Sokufâ Saidi se contra
zice pentru că, apreciind și una din 
traducerile anterioare, aceea în 
proză, a lui Al. Th. Stamatiad, im
plicit acceptă versiunea franceză a 
lui Toussaint, după care ea a fost 
efectuată. Or, acuza principală a 
autoarei împotriva lui George 
Popa, punctul de plecare al unor 
invective și interjecții care nu-i fac 
onoare, pornește tocmai de la fo
losirea variantei Toussaint. Insă, 
despre aceasta, un alt specialist 
persan, dar și un intelectual de un 
gust și o distincție pe măsura ma
relui poet din Nișapur, e vorba de 
Ali-N6-Rouze, afirmă că este „pri
ma traducere care redă parfumul și 
culoarea” catrenelor „în limba lui 
Racine'4. Pe cine să crezi ? Sîntem 
siguri că Șokufe Saidi a învățat 
foarte corect limba română, însă a 
spune că noua versiune nu aduce 
.nici de la o poștă" (autoarea a 
pătruns și în tainele unui anumit 
argou) cu .mireasma florilor de 
tei a poeziei românești" este, to
tuși hazardat. In acest sens, se pu
tea face și o comparare a versiu
nii G. Popa cu anterioarele tradu
ceri românești, fie acelea citate 
conștiincios de autoare, fie aceea 
— singura omisă, simptomatic — a
lui George Dan. Insă, pentru un
cunoscător mai puțin exersat (el
rămînînd, totuși, cunoscător), mi-
reasma și chiar gustul florilor de
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tei pot fi lesne confundate chiar 
cu ... mătrăguna. Și nu e cazul.

CRONICA 
CENACLULUI

Cenaclul literar „Convorbiri lite
rare" și-a reluat activitatea vineri 
17 octombrie 1969. In fața unui nu
meros public, au citit poezie Dan 
Mutașcu (București), Vasile Con- 
stantinescu, Marcel Bărăganu (Iași), 
și teatru Doru Kalmuski (Iași). Ani
matele discuții care s-au purtat în 
Jurul lucrărilor citite au pus în e- 
vidență concluzii diferite. Poetul 
Corneliu Sturzu, după cîteva re
flecții asupra modalităților liris
mului, a remarcat în poezia lui Dan 
Mutașcu „un sentiment autentic de 
dragoste" reproșîndu-i în același 
timp „prolixitatea, prețiozitatea lim
bajului". Piesa lui Doru Kalmuski 
n-a întrunit aprecierile avizate ale 
lui C. Sturzu. Hor ia Zilieru, entu
ziasmat de poezia lui Dan Mutaș
cu, a fost poate prea darnic în 
laude („vrăjitor al cuvintelor"), dar 
î-a intuit specificul : spontaneitate, 
luciditate, un limbaj propriu. Ste- 
lian Baboi a recunoscut în Dan 
Mutașcu un poet adevărat care „e 
obsedat de relația dintre cuvinte", 
in timp ce Marcel Bărăganu ar fi 
un „poet de notație", Vasile Con
st antinescu un „medidativ" • pie

sei lui Doru Kalmuski l-a respins 
„monotonia dialogului". De altă pă
rere a fost Ion Chiriac, care a 
elogiat piesa pentru tentativa ei de 
a reflecta raportul om-natură. La 
V. Constantinescu a remarcat „pe
netrația inteligenței poetice, puterea 
de a ordona materialul liric". Foar
te activ în analiza creațiilor citite 
a fost Daniel Lascu. Dan Mutașcu : 
poezia analitică, metafore bogate, 
descriptivism, exotism. M. Bărăga
nu : poet dulce, sentimental, tema
tică de amplitudine redusă. V. 
Constantinescu : poet metafizic, gla
cial. Doru Kalmuski : piesă clară, 
simbol sugestiv. Corneliu Popel a 
descoperit în poezia lui Dan Mu
tașcu un stil. Poetul ar practica, 
apoi, aglomerarea unor imagini fă
ră efect.

La sfîrșitul discuțiilor a luat cu- 
vlntul Corneliu Ștefanache, care a 
formulat cîteva concluzii.

EROARE?
Iată dar că cine-amatorii de la 

Timișoara nu sînt colaboratori ai 
lui Mirel Ilieșu, ci (doar) eroi ai 
filmului acestuia „De 2 ori 8 minute

ÎN CURÎND IN LIBRĂRII

Ion Istrati
,LUMEA LUMILOR MELE"

Timișoara*. Iată dar, conchide aces
ta din urmă, că se repetă neferi
citul caz al .Vocii patriotului na
ționale” (din „România literară”). 
Motiv de a-1 pune la punct, fără , 
milă și fără cruțare, pe Călin Căli- 
man, care într-un articol, publicat 
într-un anterior număr al „Contem
poranului" comisese acea cutremu
rătoare eroare.

Dar, la urma urmei, cu ce schim
bă eroarea incriminată fondul pro
blemei ? După cîte se pare, afir
mația după care secvențele cu ci
nefilii timișoreni, fie ei eroi sau 
colaboratori, sînt cele mai reuși
te, rămîne în picioare. Ca 
și o altă afirmație, de altfel, pri
vitor la nivelul discutabil al docu
mentarelor Studioului Al. Sahia, și 
la modalitățile cinematografice, an
chilozate, inexpresive, formal-des-
criptiviste ale acestora. Ca și su
gestia că, 
nist i-ar fi

documentarului profesio- 
utilă o infuzie de in-

genuitate, proaspătă capacitate de
percepție și disponibilitate pentru 
nou, — caracteristici ale artei cine-
amatoare !

Și atunci ? De ce să ne indignăm 
mai mult ? De nerespectarea decît 
aproximativă a literei unui gene
ric de film, sau de îngrijorătoarele 
carențe ale documentarului cinema
tografic românesc, naufragiat în 
multicolore compuneri peisagist-et- 
nografiste ?

Dacă e să discutăm, cu asta să 
începem. Ar fi mai oportun, mai 
util și mai puțin în stilul ziarului, 
superfluu pomenit de Mirel Ilieșu.

ABECEDARUL
„Nota zece la clasa I-a“ s-a în

titulat o izbutită teleanchetă, între
prinsă de Alexandru Stark, vizînd 
experiența acumulată în primul an 
de învățămînt în care, în clasa I-^ 
au pășit copii, nu de șapte, ci 
șase ani. Ocolind modalitatea for- 
mal-festivistă, ancheta în cauză a 
abordat domeniul investigat din fei- 
tile unghiuri de vedere, nelipsind, 
în felul acesta, nici utilele obser
vații critice. Astfel, din rîndul pă
rinților perindați prin fața came
relor de luat vederi s-au emis justi
ficate critici, privind, de pildă, de
calajul dintre ritmul de predare a 
abecedarului (să-i spunem, totuși, 
asa) și a aritmeticii. Din care cau
ză, elevii au fost puși în situația 
de a încerca să scrie enunțul unor 
probleme, înainte de a fi învățat 
toate literele. A mai fost apoi 
semnalată greutatea exagerată (la 
propriu I) a manualului de româ
nă, pentru clasa a Il-a, un ade
vărat ... Ceaslov, cum remarca, cu 
umor, careva etc.

Semnalînd caracterul lucrativ al 
emisiunii, nu ne îndoim de eficien
ța ei, în ciuda unor lungimi sau 
a unor pasagii mai diluate. Reu
șita, fie și parțială, a acestei în
treprinderi, ar trebui să determine 
organizarea unui mai sistematic ci
clu de emisiuni, în care să se dez
bată diferite probleme ale învă- 
țămîntului. Eventual, de toate gra
dele. Firește, adecvîndu-se proce
deul la specificul și exigențele ni
velului de învățămînt explorat.

N. Irimescu

Mircea Filip 
„PRINȚUL NISIPURILOR”

Sport HOROSCOP
Cred in Dobrin — pentru că 

piteșteanul flegmatic și plictisit 
este cu adevărat unicul jucător 
român capabil să „lege min
gea cu ață” și să-i imprime 
traiectorii demne de calcula
toarele din Huston. Tehnica 
excelentă pe care o posedă îi 
permite să transpire pe jumă
tate cît — să spunem — Sasu, 
realizînd de trei ori mai mult. 
Din păcate, Dobrin este un su
flet întortocheat și se mobili
zează greu ; trebuie diploma
ție și argumente zdravene pen
tru a-l determina pe Dobrin 
să fie Dobrin. (Apropo : aud 
că brazilienii și-au concediat 
psihologul naționalei. Ce-ar fi 
să-l angajăm noi, pe post de 
dădacă spirituală a lui 
Dobrin ?) Cred în Deleanu pînă 
în pînzele albe. Are stofă de 
mare jucător și fiecare gest, 
chiar cel mai neînsemnat, tră- 

dedză agilitatea și siguranța 
unui jongler pe sîrmă, vitalita
tea unui toreador dansator de 
step și calmul unui lord care-și 
potrivește ceasul după Westmin
ster. Cred în Boc, sperînd că 
noaptea de spaimă din „sa- 
loon“-ul de western i-a băgat 
odată pentru totdeauna, minți
le în cap. Cred în Sătmăreanu, 
cel cu mutrișoara de păpușă 
și mușchi de criță. Cre,d în 
Nunweiller VI - fiindcă știe și 
poate să alerge într-un meci 
cît alții în șapte. Cred în 
Dumitrache — are fler, intuind 
esențialul în fracțiuni de secun
dă, are viteză de reacție, are 
impertinență în sensul cel mai 
bun al cuvîntului. Cred în 
Dembrovschi : fără să strălu
cească orbitor, Dembrovschi nu 
caută post de luceafăr, muîțu- 
mindu-se cu rolul steluței din 
capul osiei carului mare. Este 

un jucător pe care te poți baza 
oricînd și oricît Nu mai cred 
în Dinu — și e vina lui, nu 
a mea. N-am crezut niciodată 
în Hălmăgeanu. Chiar dacă Bu
jor a făcut un meci excelent 
cu portughezii, el rămîne ace
lași jucător ce-și pune sufletul 
pe post de tehnică individuală. 
Despre Dan... ce se poate 
spune despre Dan ? Azi se 
poartă ca un predicator mor
mon, mîine e crîncen ca un 
pensionar de-al Lidiei Jiga, 
poimîine e inocent ca un nou 
născut, răspoimîine e mai fio
ros decît Teașcă dezlănțuit. 
Din acești doi de Dan, unul 
e o dublură calpă ; dar care ? 
Mister I Am crezut în Lucescu, 
mai ales după ce... l-am a- 
uzit vorbind în limba lui Sha
kespeare și Best. Mi-am zis : 
iată băiatul deștept și cult, cel 
care, cu inteligență și precizie 

de creier electronic, va pune 
ordine într-un atac bine inten
ționat, dar insuficient coordo
nat. Ași I Ce folos că Lucescu 
pronunță perfect labio-dentale- 
le, dacă „dispare" minute în 
șir de pe teren ? Poate, cine 
știe, Mircea va reconfirma aco
lo, departe, în țara șarpelui cu 
pene .. . Mi-e pur și simplu 
jenă să vorbesc despre Rădu- 
canu. A fost uns peste noapte 
portar de națională fiindcă e 
ditamai lunganul și posedă un 
apetit primar, vag traductibil 
prin „priză la balon". Sînt si
gur că acest rudimentar (din 
toate punctele de vedere) Ră- 
ducanu ar înhăța cu aceeași 
poftă tot ce i s-ar arunca : o 
piatră, un ciot, o sacoșă ADI
DAS ori o grenadă fumigenă. 
Am mai spus-o și o mai spun : 
niciodată nu poți bănui ce-i 
va trece prin cap lui Răducanu 
în secunda următoare ; vă asi
gur că este în stare să muște 
urechea arbitrului doar pentru 
a face să rida galeria din 
Grand și pentru a constata da
că țîșnește sînge dintr-un organ

FIFA. De luni in șir Ghițâ o- 
feră cu precizie și dezinvoltură 
lecții, cronicarii îl gratulează cu 
decar peste decar, dar... nu ne-a 

, fost dat barem o dată să-l ve
dem în poarta naționalei. Poate 
în Mexic. Acolo, unde se vor 
petrece toate minunile.

M. R. I. 
p. s.

Duminică. După amia
ză de toamnă adîncă, 
toamnă ieșeană, cu tei 
de aramă pe Copou, cu 
brîie de bronz departe, 
la muchia zării, unde 

fierbe mustul Buciumului, 
toamnă cu îndrăgostiți 
sărutindu-se în neștire pe 
aleiele troienite, toamnă 
cu statui îngropate în foi 
luminoase de castan... 
„lată o zi minunată pen
tru fotbal" — îmi spunea 
un amic. .Aerul acesta 
pur și ozonat, parcă un 
pic melancolic, se cuvine 
inspirat ca un medica
ment și exportat în cutii 
etanșe cu eticheta «sănă
tate concentrată». Făcind

sport într-o asemenea zi, 
cu adevărat simți că tră
iești” ... Auzind zgomot 
de minge fugărită, ne-am 
deplasat către terenul 
„23 August" II, unde se 
disputa un meci din cam
pionatul județean. In scri
pte, acest teren figurează 
cu numele „de zgură". 
Ar trebui să i se spună, 
de fapt, „terenul de 
colb", fiindcă zgura s-a 
preschimbat de mul*. în
tr-un soi de praf lunar 
agresiv și lipicios și om
niprezent și sîcîitor. Fie
care dribling stîrnește un 
vîrtej, fiecare șut tran
sformă mingea într-o co
metă cu coada negricioa
să. Jucătorii, după numai 
un sfert de oră, arătau 
ca niște draci din cerul 
al IX-lea al infernului ; 
sînt convins că fiecare 
alveolă li s-a transformat 
într-o pungă cu grăunțe 
de zgură ... Cum rămîne 
cu SĂNĂTATE PRIN 
SPORT ?



DE VORBĂ CU

HENRI
COANDĂ

Se știe că inginerul Henri 
Coandă, vestitul om de ști
ință și inventator, s-a înde
letnicit în tinerețe și cu 
sculptura. In interviurile pu
blicate de V. Firoiu acum
doi ani, ca și în recentul 
său volum, dedicat marelui 
savant, acesta a amintit că 
a urmat lecții de sculptură 
cu Auguste Rodin, cunoscin- 
du-l cu același prilej și pe 
Brâncuși, care și el uceni
cea la Meudon. Am socotit 
Util de a cunoaște mai pe 

pfcrg acest episod important 
pentru istoria culturii noas
tre, provenind de la un mar
tor nemijlocit al activității 
brâncușiene.

In acest scop, l-am vizitat 
pe Henri Coandă in casa 
părintească din Bulevardul 
Ana Ipătescu, într-o dimi
neață din octombrie.

— Cum ați ajuns să lu
crați la Rodin ?

- Deși preocuparea mea 
era știința și trăiam în Fran
ța cu înfrigurare probleme
le aviației, aveam înclina
ție și spre artele plastice. 
Această vocație secundară 
s-a declanșat datorită zbo
rului pe care l-a făcut ae- 
ronautul brazilian Alberto 
Santos-Dumont spre sfîrși-

tul anului 1906. Entuzias
mat de performanța sa, re
întors acasă am modelat 
din lut prima mea sculptu
ră. înfățișa alegoric o fe
meie care căuta să se des
prindă, să se înalțe din 
gravitația și strinsoarea pă- 
mintului. O rudă a mea, 
prieten bun cu Auguste Ro
din, și care mi-a apreciat 
sculptura, s-a dus să i-o a- 
rate. Rodin m-a chemat la 
Meudon și, astfel, am în
ceput să lucrez in atelierul 
remarcabilului artist. Acest
«accident artistic" mi-a dat 
prilejul să-l cunosc pe Brân
cuși, care, în 1907, era prac
tician laolaltă cu alții în a- 
celași atelier. Brâncuși și cu 
mine ne-am împrietenit foar
te repede, mai ales din cli
pa in care el a aflat că și 
eu sint... oltean.

- Cum se comporta Ro
din cu elevii și practicienii 
lui ?

- Deși om de mare ome
nie și cu înaltă ținută in
telectuală, Rodin era sever 
cu practicienii săi, avind u- 
neori ieșiri oarecum despo
tice. Fiind în culmea glori
ei, deși întimpina neînțele
geri în privința unora din 
operele sale, el se purta 
aspru cu ucenicii săi, im- 
punindu-le și o ținută vesti
mentară cît mai corectă. Am 
avut impresia că îl aprecia 
mult pe Brâncuși, pentru o- 
perele ce începuse să le 
prezinte la saloanele pari
ziene, unde uneori însuși 

Rodin prezida juriul. La a- 
telier, insă, îi aprecia mai 
ales indeminarea de artizan, 
deoarece tocmai de artizani 
avea el cea mai mare ne
voie spre a-i mări sau mic
șora unele opere, spre a-i 
executa grelele munci de 
atelier. Lui Brâncuși insă 
nu-i plăcea să primească 
porunci, iar tonul de suve

ran și admonestările incă 
și mai puțin. Rodin simțea 
că personalitatea lui artis
tică avea o bună inriurire 
asupra lui Brâncuși. Fiind 
vorba de două temperamen
te puternice și dată fiind 
dorința lui Brâncuși de a-și 
găsi o cale proprie nu-i de 
mirare că s-a produs cunos
cuta despărțire. Am apucat 
să constat iubirea pe care 
Brâncuși o manifesta față 
de prețiozitatea materiei, 
față de puritatea unei bu
căți de marmură, față de 
sclipirile metalelor.

— Ați cunoscut și pe unii 
prieteni ai lui Brâncuși ?

— Da, pe bunul său prie
ten filozoful și psihologul 
Nicolae Vaschide. Mi-amin- 
tesc și de un alt prieten al 
lui Brâncuși, mort tot atit 
de prematur ca și Vaschide, 
poetul Petre Popescu. Avea 
talent, dar nu a apucat să 
se realizeze. In acea perioa
dă indepărtatâ, reprezenta 
la Paris uzinele Ford, situ
ație care ii permitea să a- 
jute pe unii prieteni aflați 
în nevoi.

— Dv., personal, ați mai 
făcut sculpturi ?

Dindu-mi seama că nu 
sculptura este vocația mea 
principală, m-am retras, du
pă citva timp, din atelierul 
lui Rodin, continuînd să mă 
consacru științei. Totuși, o- 
cazional am mai sculptat. 
Cu mai multe prilejuri, a- 
flîndu-mă în țară, am lucrat, 
în afară de un monument 
lingă Galata, lași, la orna
mentele sculpturale interi

oare ale fostului Palat Ad
ministrativ din lași, actualul 
Palat al Culturii. Ornamen
tele sint din «lemn artifi
cial", colaborind astfel cu 
arhitectul Ion D. Berindei, 
constructorul palatului ie

șean.
La București, am lucrat 

la ornamentele locuinței 
prietenului meu, marele es
tetician de renume mondial 
Matyla C. Ghyka, iar altui 
prieten i-am împodobit cu 
cariatide un cămin (șemi- 
neu).

Singura sculptură propriu- 
zisă, aflată în România, es
te cea infâțișind, în inter
pretarea mea, pe Prometeu. 
Se găsește la sora mea, 
d-na Popovici. Am lucrat-o 
în Germania, unde a fost 
apreciată pe vremuri de că
tre sculptorul Marcuse. A 
fost turnată în bronz de în
treprinderea Glaudubeck.

In Franța, cînd fiica mea 
s-a stins din viață, am con
struit un mare crucifix, tur
nat apoi in bronz. înfățișam 
durerea lui Crist, pe care 
o simțeam ca fiind a mea. 
Sculptura am dâruit-o unor 
călugărițe Carmelite dintr-o 
mănăstire de lingă Poitiers. 
Aceasta, după ce fusese re
fuzată de niște prelați, cu 
o mentalitate prea puțin 
receptivă la o interpretare 
personală a Răstignirii.

Amintirea uceniciei mele 
alături de Brâncuși în ate
lierul lui Rodin îmi râmîne 
una dintre cele mai dragi.

BARBU BREZIANU

DE VORBĂ CU

CONSTANTIN 
CIOPRAGA

Pentru că ne aflăm în fa
ța unui — prin excelență 
— istoric literar, prima 
chestiune propusă a sunat 
astfel:

— Cred si niciodată nu 
e prea tîrziu, tovarășe pro
fesor, să definim noțiunile 
(și titlurile )cu care ope
răm și slntem obișnuiți. 
Fiecare re-definire e, mi se 
pare, o transfuzie de ..sin
ge", de sens. De aceea vă 
Întreb chiar din „capul lo
cului": Ce este un istoric 
literar 1 (Voi fi atent și Ia 
nuanța de auto-deiinire 
din răspunsul dv.).

— Ca unul care operea
ză cu valori estetice, un 
istoric literar este un om 
de gust, sensibil la fru
mos. Călinescu, afirmînd 
că istoria literaturii e o ra
mură a istoriei generale, 
nu uita totuși să mențio
neze ca element diferen
țial, criteriul estetic. O a- 
mintesc pentru că sînt is
torici literari care privesc 
fenomenul creator exclusiv 
în datele reci... cronolo
gii, fapte ... descriind și 
grupînd obiectele precum 
un geolog rocile. Ei bine, 
cred că istoricul literar 
lipsit de posibilitatea de a 
insufla viață trecutului nu 
e decît un simplu arhivar-.

— Istoricul literar e deci 
un fel de animator, de ca
talizator al istoriei litera
re. Dar ea, aceasta din ur
mă, ce este ? In genere, și 
pentru dv. Înșivă ?

— Disciplină de serii, 
succesiune de structuri, is
toria literară e, înainte de 
toate, experiență de viață. 
In cărți, personaje și scrii
tori trebuie descifrat omul, 
acest loc geometric în ca
re se întîlnesc — obligato
riu — fenomenele naturii 
cu cele interioare, sufle
tești. Cred că pentru un in
terviu e suficient.

— Dar nu mi-ați răspuns 
la partea a doua a Între
bării.

— Ba da. Pentru mine, 
istoria literară e un uma
nism în acțiune, istoricul 
literar, un umanist.

— Mă interesează și 
mijloacele prin care acest 
umanism intră In acțiune, 
modalitățile sale de con
cretizare.

— înțeleg. Unul dintre 
ele ar fi (sînt!) monogra
fiile.

— Tocmai. Aici voiam 
să ajung. Sinteți autorul 
unor solide monografii și 
micromonografii de istorie 
literară. Genul a fost și 
mai este Încă pus în dis
cuție ,de către unii chiar 
sub semnul întrebării, con- 
testîndu-i-se viabilitatea, 
penetrabilitatea, forța de 
forare. Dumneavoastră cum 
11 priviți ?

— Există monografii 
utile, excelente chiar, și 
încercări fastidioase, care 
trezesc susceptibilitățile a- 
supra genului. A nega 
ideea de monografie în 
totalitate numai pentru că 
există monografii medio
cre ar fi însă, dă-mi voie 
să-ți spun, straniu. Oriun
de, talentul coexistă cu 
veleitățile vane. Erudiția 
nu suplinește imaginația 
creatoare (căci actul cri
tic e de neconceput fără 
scăpărările spiritului), nici 

talentul. Ca să-ți pri
vești obiectul cu detașare 
și, mai ales, perspectivă 
sistematizatoare, trebuie să 
știi a te ridica pe verticală, 
peste fapte și date. Rigoa
rea amănuntului (în genul 
lui G. Lanson), foarte ono
rabilă, e pernicioasă deve
nită scop în sine. Consem
nării acelor «petits faits 
vrais" îi lipsește tocmai 
liantul- viața. Dar și a 
crede că viziunea subiec
tivă- în felul unei „ilumi
nări"- ar fi singura solu
ție, e o eroare. Deci nu 
compromis ci sinteză- 
portret în mișcare, portret 
simultan al omului, crea
torului, operei, epocii. Cînd 
acestea intră într-o struc
tură personală, opera e o 
creație.

— După cum bine știți, 
cei care „șicanau" genul 
monografic, negîndu-i posi
bilitățile investigatoare, 11 
opuneau eseului, care, prin 
„vioiciunea" sa ar fi Ia 
antipod. E, Intr-adevăr, o 
alternativă ?

— Eseul trăiește din 
străfulgerări, nu exclusiv 
ale inteligenței.Ideile scli
pitoare apar încet, prin 
decantare, în urma studiu
lui. Meticulozitatea o ai, 
vioiciunea se obține : aces
ta e eseul.

— Definiți-1, vă rog.
— Eseul e... aspirația 

spre absolut ,dacă vrei. Un 
„a fi sau a nu fi"; sfidare 
aruncată limitelor și ruti
nei. O aventură. Un eseu 
memorabil e, în esență, o 
aventură spirituală. Un 
pas pe lună, pe o necunos
cută a spiritului. Ca să fiu 
mai la obiect: unei mono
grafii greoaie, cu balast 
neizgonit din pagină, îi 
prefer un eseu în care un 
om degajat rostește cîteva 
IdeL Eseistic în sens optim 
a fost scrisul lui Ibrăilea- 
au; eseistic cel al lui Ra- 
lea; eseistic și scrisul lui 
G. Călinescu.

— Nu rigiditate, deci, ci 
libertate.

— E limpede că rigidi
tății îi prefer libertatea, 
libertatea eseistului de a 
citi partitura care (și cum) 
îi convine — dar nu pînă 
la teribilism. Da, rolul ese
ului e de a scoate lucru
rile din amorțire; e, din 
acest unghi, de acord, un 
detonator. Dar nu o petar
dă.

— O rugăminte, tovară
șe profesor. Cititorul vrea, 
cum se spune pe scurt, nu
me. Spuneți-ne cîteva din 
eseurile mai recente care 
v-au satislăcut criteriile.

— Un Rebreanu de Lu
cian Raicu, un Blaga de 
Dumitru Micu, Cosmologia 
Jocului secund de Basarab 
Nicolescu și altele sînt 
foarte serioase eseuri.

— Istoria literară, spu
neați, e un umanism. U- 
manism înseamnă și ten
dință spre tot. spre totali
tate, spre exhaustivitate, 
spre Întreg (și spre ceva 
In plus, dacă se poate/). 
Cetate pentru cucerirea 
căreia atit arcul — liberul 
și agilul eseu, cit și... tu
nul — masiva și greaua 
monografie sint arme, în 
funcție de situație, deopo
trivă utile. Scopul le e co
mun. Așadar, indiierent de 

mijloace, intenționați să 
„cuceriți" acel total, să al- 
cătuiți o istorie a literatu
rii române 1

— Pentru asta e absolută 
nevoie de perspectiva to
tală, de o viguroasă 
idee de sinteză. Văd ase
menea lucrare ca o con
cluzie. In așteptarea ei, 
acumulez și sistematizez.

— Deși sînteți considerat 
— iorța faptelor I — prin 
excelență un critic și is
toric literar, îmi amintesc 
că ați evadat odată in bele
tristică, publicînd versuri 
In Cronica. (Chestiunea nu 
vă privește in exclusivita
te, e de ordin mai gene
ral). Ce concluzii să tra
gem ?

— Scriind despre alții, 
împrumuți (cum spunea 
Sainte-Beuve) cerneală din 
călimara lor. Se produce 
însă o revoltă a fondului 
spiritual propriu. Tentația 
creației este o necesitate, 
un mijloc de autodefinire 
în resorturile personale in
vizibile. Versuri de acum 
un deceniu și mai vechi 
stau în mape. Materialul 
pentru un roman e adu
nat. Totul concordă pentru 
înțelegerea totului, a 
complexității existenței...

— Pe lingă istoric, cri
tic, poet și „latent" ro
mancier. sînteți, tovarășe 
profesor, și editor. Amin
tesc aceasta pentru că se 
știe și se clamează des că 
stăm prost cu edițiile din 
clasici, pentru a nu mai 
vorbi de cel „mai-puțin- 
clasici". și aș dori sd vă 
cunosc părerea.

— Desigur, problema e- 
dițiilor critice complete 
rămîne deschisă. înaintașii 
nu ne-au lăsat prea mult 
Totuși, fată de situația de 
acum un deceniu (de pildă), 
campania de editare a în
registrat un vizibil reviri
ment. Există ediții serioa
se din clasici. Am spus 
serioase, adaug: solide — 
nu însă și complete. Mă 
gîndesc la bunele ediții 
din Odobescu, Macedonski, 
Vlahuță, Goga, Ion Barbu 
etc. Vor apărea ediții Re
breanu, Arghezi, Călines
cu, Sadoveanu. Consider 
ca absolut necesară o edi
ție completă a operei lui 
G. Ibrăileanu, o personali
tate extrem de interesantă.

Ritmul, în orice caz, e 
promițător.

— Spuneți-ne, vă rog, 
cum se „nasc" editorii ?

— In facultățile de filo
logie nu există nici astăzi 
o secție care să pregăteas
că specialiști cu calificare 
de editori.

—• Si atunci ?
— Editorii s-au format 

în redacțiile de speciali
tate, prin forța împrejură
rilor ; unii cu reale cali
tăți.

— Ce fac universitarii f
— Dintre tinerii univer

sitari, cîțiva și-au consa
crat eforturile acestei 
munci, cu bune rezultate. 
A venit momentul să li se 
încredințeze spre editare 
nu numai autori mărunți, 
ci scriitori de prim-plan. 
Altfel nu se vor putea for
ma definitiv.

— Pentru că a venit 
vorba de tineri: cum ați 
debutat .tovarășe profesor ?

— Eram fascinat de cre
ație. Primele pagini (proză 
poematică) mi-au apărut în
tr-o revistă școlărească, 
prin '30-'32. Ca student am 
publicat poeme la Curen
tul literar și prin alte părți.

— Dar primul articol de 
critică ?

— Primul, Eliberarea prin 
creație, a apărut în Viața 
literară a lui I. Valerian. 
După război (front și pri
zonierat, experiență de 6 
ani), firul s-a reluat la Iași.

— Revenind în prezept, 
vă rog spuneți-mi: de ce 
Hogaș-T opîrceanu-Sadovea- 
nu f

— Studiul celor trei in
tră în preocuparea mea 
de a configura prin ei cli
matul Vieții Românești, o 
epocă de efervescență ca
re m-a cucerit

— Vorbiți-ne despre pro
fesorii pe care i-ați audiat.

— Primul mi-1 amintesc 
pe Octav Botez — am a- 
preciat la el o exemplară 
finețe sufletească. La cursul 
de estetică literară, G. 
Călinescu avea amfiteatre 
pline, dar la examene de
zamăgea prin umoarea ine

gală. Iorgu Iordan. La el, 
stima pe care o purtam a- 
cademicianului se îmbina cu 
simpatia pentru om. Era 
foarte popular, pentru că 
trata studenții cu o solici
tudine părintească. Mă im
presiona scepticismul disi
mulat al lui Petru Andrei. 
Dar ar fi prea mult să-ți 
spun acum tot ce-mi amin
tesc.

— Atunci să vorbim des
pre actualitate, despre ceea 
ce este acum Facultatea de 
filologie (cred că nu e cel 
mai bun titlu) și despre ce 
sînt studenții ei — foști și 
actuali.

— Printre studenții din 
acești ani ai Facultății de 
filologie sînt, ca și în tre
cut, talente și personalități 
în formație, cărora li se 
poate întrevedea un profil 
diferențiat. La fiecare an de 
studiu am satisfacția săi des
copăr vocații certe pentru 
creația propriu-zisă sau 
pentru activitatea de cer
cetare. Marin Sorescu, Flo
rin Mihai Petrescu, Horia 
Zilieru, Corneliu Sturzu, 
Andi Andrieș, Ion Chiriac, 
Corneliu Ștefanache, Mir
cea Radu Iacoban se nu
mără printre foștii studenți 
excelenți ai lașului. Alții, 
din generațiile mai noi, îi 
urmează. Posibilitățile cer
cetătorilor în curs de afir
mare merită de asemenea 
subliniere. De la Mihai 
Drăgan, I. Apetroaie, L. 
Faifer, D. Mănucă, N. Cre- 
țu se așteaptă contribuții 
temeinice.

— Cum luați contact cu 
literatura studențească ?

— Literatura scrisă de 
studenți îmi parvine în 
două moduri : sub formă de 
manuscrise, și tipărită în 
reviste. Multi debutanți 
îmi cer părerea, în special 
poeții. Urmăresc publicații
le studențești.

— Considerați această li
teratură o entitate aparte ? 
Cum o puteți calilica ?

— Literatura studenților 
se integrează, după opinia 
mea, în fluxul general. Nu 
e literatura unei categorii 
profesionale, ci a unei 
vîrste. Viziunea asupra 
vieții e, la unii, nemotivat 
tragică. Intelectualizarea 
expresiei în poezie șe pro
duce în detrimentul liris
mului. Se „filozofează" 
excesiv. Dar e o literatură 
angajată.

— Credeți că există în 
momentul actual suficiente 
reviste literare ?

— Ținînd seama de re
partizarea geografică, da. 
Mă gîndesc și la revistele 
care, fără a fi pur litera
re, includ în paginile lor 
literatură. Opt sute de re
viste literare au apărut și 
dispărut în perioada in
terbelică — dar cîte mai 
interesează astăzi ? Revis
tele sînt documente ale 
creației în mers ; po.t fi în
corporate istoriei literare 
doar în măsura în care re
prezintă realmente creatori, 
stiluri ,idei. Emulația nu 
vine de la mulțimea re
vistelor ; numai valoarea 
rezistă.

— Cîteva cuvinte în le
gătură cu noua editură ie
șeană, Junimea...

— Se pun mari speranțe 
în ea. Dacă o revistă se
lectează și cultivă talente, 
o editură dă pondere. O 
carte e un act intim de 
conștiință, devenit fapt pu
blic. Editura trebuie să 
stimuleze, cu discernămînt 
și curaj, autenticele valori. 
Se tipăresc în prezent cărți 
care, după euvîntul de spi
rit al lui Mauriac, nu nu
mai că nu trebuie tipărite, 
dar nici scrise.

— Ajuns aici, ca să în
chei ,nu îmi rămîne, to
varășe profesor, decît 
imixtiunea în proiectele dv.

— In mape am, termina
te, două lucrări. Un stu
diu critic, ușor eseistic, 
despre Hortensia Papadat- 
Bengescu— pentru Junimea. 
Primul volum al seriei Li
teratura română a secolu
lui al XX-lea e încheiat ; 
va apare în 1970 la EPL. 
Lucrez la al doilea. Adaug 
capitole noi volumului Per
sonalitatea literaturii ro
mâne. Intre preocupările 
majore — monografia Sa
doveanu. Dar timpul pen
tru elaborare trebuie cu
cerit.

— Și cel cuvenit pentru 
un interviu, respectat. Vă 
mulțumesc, tovarășe profe
sor.

George Pruteanu



IțTEATRUL*' Nr. 9
Revista „Teatrul* apare, în

cepi nd cu numărul pe septem
brie, într-o ținută nouă. Pusă 
sub conducerea unui nou cole
giu de redacție, care-i are în 
frunte pe Radu Popescu (redac
tor șef) și pe Florin Tornea 
(redactor șef adjunct), unica 
noastră publicație teatrală și-a 
lepădat — sperăm că definitiv — 
aerul de plictiseală și de pla
titudine cu care ne obișnuise, 
încercînd tentativă, de a deveni 
o revistă vie, prezentă în viața 
teatrală a țării, nu numai ca un 
înregistrator pasiv — cum a 
fost ani de zile — ci ca factor 
de emulație, de. stimulare în 
confruntarea opiniilor. Acest nu
măr este un semn foarte pro
mițător că așteptările noastre 
vor avea un răspuns pozitiv. In 
primul rînd revista a devenit ... 
publicistică. Apoi abordează o 
seamă de probleme de cea mai 
stringentă actualitate în viața 
teatrală, pe care . le tratează cu 
ajutorul unui mare număr de 
specialiști, oameni’ de litere și 
de artă. O substanțială dezba
tere asupra momentului actual 
al teatrului românesc, .susținută 
de prozatori și poeți, critici li
terari, regizori de film, caricatu- 
riști ; interviuri și .discuții cu 
dramaturgi, regizori și actori; 
substanțiale articole semnate de 
Eugen Barbu („Logica, lui 2X2“), 
Al. Bălăci („Nevoia de sinceri
tate"), Mihnea Gheorghiu („Pro
blemele teatrului, • cîte' sînt ?“), 
Crin Teodoreșcu .(.„Regia în sis
tem metric ?“) ; referiri ale di
rectorilor’ de teatru asupra sta
giunii ; în sfîrșit, o piesă de 
îlie Păunescu („Mari a 1714“), ia
tă un sumar- interesant și cu
prinzător, pus în întregime sub 
titlul comun „Totul despre sta
giune".

Nouă nu ne rămîne decît să 
salutăm cu frățească bucurie 
noua față a revistei, noile ei 
bune intenții și să-i urăm suc
ces I

„PE CĂRĂRILE
ÎNCEPUTULUI-

... se intitulează filmul docu
mentar realizat de Studioul .A- 
nima-film', la cererea Consiliu
lui popular al municipiului Iași. 
Un film ce se impune, în con
textul documentarelor realizate 
In ultimii ani, prin cîteva ca
lități evidente : este surprinză- 

! tor de expresiv, de agreabil și 
de funcțional din punct de ve
dere cinepublicistic.

De observat că, din domeniul 
etnografic, pelsagist-descriptlv și 
extensiv explorat de alți docu
mentariști — realizatorii filmu
lui au ales numai una din zo
ne, de un sporit Interes, valo- 
rificind-o analitic șl intensiv.

i A rezultat o încântătoare și 
convingătoare demonstrație a 
genului șl ingeniozității crea
toare a poporului român, do
vadă fiind diverse elemente de 
tehnică și automatizare, unele 
devanstnd cu multe secole idei 
fructificate, in alt plan de gîrt- 

dlre firește, performanțe ale 
tehnicii moderne. Elocventă In 

i acest sens este prezența. In
tr-un muzeu de ia Mănchen, a 
unei exponate în care este pre
zentată o moară valahă — cu 
Jăcale* — precursoare, după 
cum în mod autorizat se spe
cifică, a modernelor turbine cu 
apă I

Filmul explorează succint în
delungi perioade ale existentei 
poporului nostru, extrăgînd măr
turii, începlnd cu imagini de pe 
monumentul de Ia Adam Clisl 
și încheind cu exponate de la 
Muzeul etnografic din lași, de 
la Muzeul Bruckenthal si de la 
Muzeul Satului din București.

: Șî nu o dată probele oferite 
certifică o neobișnuit de ascu
țită intuiție, a meșteșugarului 
român, care a știut imagina șt 
crea, pe principiul sfîrlezei, o 
mașină de găurit, mult Înainte 
să fi, fost inventată bormașina, 
șl a utilizat viitoarea mult îna
inte ca să se fi Imaginat prima 
mașină de spălat rufe.

Exemplele, pot fi înmulțite, cu 
date care vizează elemente de 
automatizare, duclndu-te cu gîn- 
dul la arborele cotit al auto
mobilului modern sau la rudi- 

' mente de.., cibernetică 1
De notat faptul că -scenariul 

(Gh. Bodor șl Aurel Cerbu) a 
oferit filmului nu numai o con
strucție armonioasă și o1 des
fășurare cursivă, ci și un co
mentariu foarte" la .obiect, . inte
ligent,, care interpretează cu un 
binevenit bun simț date și fap
te ce ușor ar fi putut antrena 
accente retorice'. Textul' vădeș
te capacitate asociativă, consi
derare avizată a paralelismului 
dintre meșteșugărie și tehnică, 
llpsindu-i poate o undă de u- 
mor, care s-ar fi potrivit de mi
nune disponibilităților luminoa- 
se ale ..spiritualității- umane in-

De notat apoi remarcabila
plasticitate și expresivitate a
cadrelor, niciodată neutre, ima
ginile fiind nu • numai conclu
dente, dar șl agreabile. Inter- 

. calarea unor mini-peisaje de un
real farmec, precum și armoni
zarea unei cromatici de o plă
cută . discreție a nuanțelor, se 
integrează anasamblului de mo
dalități utilizate, care-1 recoman
dă pe regizorul Aurel Cerbu 
drept un avizat și inspirat do
cumentarist.

De observat, de altfel, că, în 
timp ce alte studiouri., care nu 
se numesc .. it. Anim a-film", fac
publicitate-turistică, „Anima-film* 
face documentare exemplare, in 

' ciuda obișnuitelor sareini pu
blicitare.

Ceea ce ar trebui să stimule
ze pe cei în cauză.

ALECSANDRI Șl...
CUBISMUL!

' Semnatar ' al regiei ' unui spec
tacol cu opereta-comedie ,, Flo
rin și Florica" de- Vasile. Alec- 
sandri, montat , p.e. scena Tea
trului de Stat din Galați, Lu
cian Temelie are nefericita ih- 
:spirăție de a se erija și in . e- 
xeget al operei bardului, de la 
Mircești. Și spune d-sa: ,.Tre
buie să reținem că șl în aceas- 

• tă comedie-operetă, ca și in 
alte scrieri din anii din urmă(!), 
Alecsandri se arată inadmisibil 
de îngăduitor cu reprezentanții 
boierimii, nescoțînd la lumină 
nimic din ceea ce era esen
țial poziției ei sociale de cla
să exploatatoare. De la aceas
tă limitare ideologică a lui A- 
lecsandri am plecat (spune au
torul acestor savuroase rînduri) 
la realizarea cadrului scenogra
fic, prezentînd ograda cucoanei 
Todosia într-o linie cubistă".

Afirmație care ne lasă pur și 
simplu încremeniți I

Las' că „Florin și Florica", fi
ind scrisă în 1863, nu se inclu
de scrierilor din ultimii ani- ai 
lui Alecsandri (care a trăit pînă 
la 1890 I) ; las'că, în perioada 
incriminată, Alecsandri a scris, 
printre altele, „Plugul bleste
mat"; dar cum rămîne cu îngă
duința întemeietorului dramatur
giei românești, cubist corecta
tă de scenograf și regizor ? î 

Vorba latinului : si tacuisses..

„ARTA* Nr. 6
Eseul lui Vasile Florei își 

propune relevarea locului ori
ginal pe care G. Petrașcu — 
de la a cărui moarte se îm
plinesc 20 de ani — îl ocupă 
în pictura românească moder
nă. Iată motivația de început, 
pe care autorul își fundează 
apoi argumentele: ,,Intr-o artă 
ca a noastră, a românilor, în 
care lemnul și nu piatra a re
ținut în primul rînd atenția 
țăranului-artist, iar pădurea, 

frunza, iarba, floarea — leit-moti- 
ve ale unei întregi literaturi 
populare — au descins și au 
cultivat cu predilecție uni
versul vegetal într-o adevărată 
euforie vltalistă, corolar al ti
ne/ sensibilități lirice și al li
nul animism de străveche ori
gine opera lui Pe.trașeu ne
apare ca un fenomen unic 
prin Înrudirea ei cu lumea mi
rifică a cristalelor. Departe de 
a fi unicul criteriu care o sin
gularizează în cadrul picturii ro
mânești, aceasta este totuși o 
însușire esențială ce nu poate 
fi redusă la aspectul exterior 
al facturii, Intrucît afectează în
săși viziunea pictorului, eu dra
matismul ei. cu prooensfunea el 
pentru anumite motive spe
cifice, cu coloritul ei, într-un 
cuvînt cu întreaga suită de- e- 
lemente ce tac farmecul indici
bil al unui tablou de Petrașcu'

Salonul republican de desene 
șl gravură face obiectul croni
cii semnate de Adina Nanu. Re
ținem, de asemenea, ' studiul 
semnat de prof. dr. EduardTri- 
errf< intitulat Sculptorul și ma
terialul său, cu referiri la nume 
ptari ca: Brâncuși, Barlach, Mo
li re, Arp, Gonzales, WoTriibd.

Interviul lui Anatol Mândr’es- 
gn cu pietonii și eseistul Vasi
le.. Varga Bondează actul crea
ției, îndoielile/ și certitudinile 
acestuia!. Ană Severihâariu, ion 

' Gheorghe Vrănearițu și Valenti
na Boș ti hă ■ ;' BÎrit 'artiștii care 
populează de data, aceasta î a- 
țrăgățoarea rubrică A.telier.

Două 'corespondențe, una din 
Franța _ și cealaltă din Spania, 
împreună cu rubricile ’ 'mici ale 
ze/istei, întrețin și /acest jju- 
gtăr. ia înălțimea simeiței antin- 

• țațe la. începutul- anului.. ■■

PERMANENȚELE 
SI CARENȚELE 
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UNUI FESTIVAL
X

TEATRAL
- •

Ne ailăm în plină desfășurare a Festivalului' Național 
de Teatru. Pînă în prezent, s-au consumat fazele zonale de 
la Timișoara și Iași, cărora le vor urma ce’e organizate în 
alte centre culturale ale țării, pentru ca, în decembrie, să 
aibe loc, la București, finala. ■

Fiind deci vorba de o acțiune ale cărei dimensiuni vi
zează, după cite se pare, ihstituționalizarea acestei moda 
lități, ca permanență ■ posibilă a vieții noastre teatrale, cu 
funcții selective și stimulative deosebite, am considerat utilă 
confruntarea punctelor de vedere care au stat la baza aces
tei inițiative, cu experiența acumulată pînă in prezent, pre
cum șl cu punctele de vedere, personale ale unor membrii 
ai juriului, participanți și, implicit, spectatori: Dina Cocea, 
președintă a juriului, Corneliu Sturzu. director al Teatru
lui Național „Vasile Alecsandri" din Iași, Eduard Covali, 
secretar literar al Teatrului Tineretului din Piatra Neamț, 
Ivan Helmer, regizor, Vlad Sorianu. director al Teatrului de 
Stat din Bacău, Dinu Kivu, Mihail Sabin, Victor Parhon, Ște
fan Oprea, cronicari teatrali.

Deci:
• Care sînt, în principiu, permanențele unui festival 

teatral ?
• In ce măsură le regăsim în fazele de la Timișoara șl 

Iași ?
• Cum poate deveni Festivalul Național de Teatru o 

marcantă manifestare, constituită, in timp, ca fertilă tra
diție ?

DINA COCEA: 

„Teatrul roma

nesc, interpret 

al creației 

dramatice 

românești44

Sinteză a momentului tea
tral dintr-o perioadă dată. Fes
tivalul Național al Teatrelor 
dramatice a reprezentat și re
prezintă. cu tot caracterul lui 
efemer, o permanență. Este 
permanența actului cultural- 
artistic, care se vrea a fi con
semnat, confruntat, omologat 
și chiar contestat Este per
manența procesului. de inte
grare a „noului" în structu
rile omogene ale teatrului ro
mânesc. Este, în sfîrșit, per
manența unui ritual, căruia îi 
datorăm regăsirea unor entu- 
ziasme trecute și uitate; des
coperirea unor mituri noi și 
înțelegerea fenomenului tea
tral la un moment dat și în 
perspectivă Iul.

. Prezentul Festival național 
al teatrelor dramatice, propu- 
nîndu-și sa polarizeze cele.mai 
valoroase creații ale drama
turgiei originale, ă determinat 
un impuls general în sfera de 
acțiune ă teatrelor, noastre, 
spectacolele, majoritatea lor, 
fiind gîndite, în spiritul unei 
exigențe . maxime în slujirea 
dramaturgiei românești.

■ Nădăjduiesc rea; astfel ide im
pulsuri să devină', permanențe. 
Iar dacă asemenea impuls va 
favoriza- și apariția unor, mai 
numeroase 'și' măi"-valoroase 
opere dramatice, putem fi si- 

' guri ': căi ne vom1 găsî atunci 

față cu o permanență mult 
sperată și dorită:: Teatrul ro
mânesc interpret al creației 
dramatice românești.

Nevrînd să anticipez asu
pra rezultatelor unui Festival 
care s-a arătat de la început 
promițător și care, în conti
nuare, ne oferă zilnic surprize, 
trebuie să spun, totuși, că 
față de opera dramatică, spec
tacolul se găsește, pînă azi 
într-un net avantaj.

Sperînd ca, pînă la sfîrșitul 
Festivalului, să avem cît mai 
multe exemple de simbioză 
perfectă între text și inter
pretare, doresc totodată pen
tru viitor ca autori, actori, re
gizori și tot ceea ce repre
zintă mișcarea artistică: româ
nească, să știe a promova per
manența gîndulul și simțirii 
românești pe scenă, tot astfel 
cum, în trecut, întemeietorii 
teatrului n^ctro eu știut a pro
mova graiul românesc.

CORNELtU
STEIRZLI:

„Invazie de 
domni, domnițe, 
spătari, feciori 

de casă...44
i ■ Cred că nu mai este cazul 
;șd discutăm: despre necesita
tea unui festival national de 
teatru. Trebuie insă să ■ recu
noaștem deschis că scopul 

, sau scopurile urmărite de pre- 
.zentuj festival. rămin Încă 
ambigue.

Mă refer, in priimil rînd, la 
textul dramatic, NU 'arh nimic 
împotriva pieselor cir subiect 
istoric. Dimpotrivă. Iftsd- mă 

■ trtgriforează această invazie de 
domni, domnite, spătari, fe
ciori de casă etc., fa- drâma- 

turgia noastră, personaje adu
se pe scend cu Un scop mai 
mult sau mai pufin clar și 
aceasta in dauna oamenilor 
vii. a semenilor noștri. Fără 
Îndoială că este mai greu să 
scrii despre vecinul (ău de 
apartament ori despre aspira
țiile și conflictele din viața 
noastră cea de toate zilele. 
Din diverse motive.

Dar cred că tocmai aceasta 
trebuie să-i ambiționeze pe ti
nerii noștri dramaturgi și tea
trele, deopotrivă. Oglindă pu
să tn față, piesa de teatru 
poate sd-i deranjeze pe unii. 
Drumul de Ia masa de scris 
pină la Întruchiparea scenicd 
a unui text este și trebuie sd 
fie marcat de un examen cri
tic sever dar fără false pro
bleme șl spaime de avizare. 
Aceasta se referă atît la piesa 
cu subiect istoric dar, mai 
ales, la cea cu tematied 
actuală.

Din acest punct de vedere 
cred că un festival național 
de teatru poate con
tribui mai mult la promova
rea acelor texte dramatice de 
valoare care se Inspiră din 
contemporaneitate.

La faza de Ia Iași piesa 
istorică — atit cantitativ cit 
și calitativ — a dominat în 
repertoriu. Rămlnem, dincolo 
de bucuriile succeselor și in
satisfacțiile neimpliniriior sce
nice. cu speranța cd poate, 
cine știe. Ia anul...

EDUARD 
COVALI: 

O contradicție 
în termeni!

Nu se poate spune că nu 
avem tradiție festivalieră, iar 
în materie de teatru avem cele 
mai multe festivaluri. Cele
lalte (de muzică ușoară, de 
film), au luat-o însă înainte, 
în timp ce festivalul de tea
tru a intrat într-un anonimat 
nefiresc. Cauzele sînt taultiple : 
lipsa unor criterii ferme în 
lansarea unor asemenea festi
valuri. Din doi în doi ani, au 
tot fost» decada dramaturgiei 
originale, festivalul tînărului 
actor, festivalul național de 
teatru, de fiecare dată schim- 
bîndu-se parametrii și criteri
ile. Dacă s-ar fi instituit un 
festival național de teatru cu 
un profil cert, fără îndoială 
s-ar fi ajuns ca experiențele 
să fie îmbogățite și rezulta
tele mult superioare.

Dar caracterul improvizat nu 
derivă totuși din lipsă de ex
periență I Una din cauzele 
principale este formalismul. 
După: părerea mea, festivalul 
ar trebui să constituie un bi
lanț de activitate și nu un 
examen (de admitere l) pentru 
Care te pregătești la început 
de stagiune. Chiar dacă, după 
cum se știe, competiția repu
blicană începe în decembrie, 
să nu uităm că fazele zonale 

încep în octombrie, iar sta
giunea în septembrie.

O stagiune este inegală ca 
valori. Există însă în această 
stagiune un vîrf. reprezentativ 
pentru ceea ce poate la un 
moment dat să dea un teatru 
mai bun. Prezentarea cu un 
asemenea spectacol, în cadrul 
competiției cu caracter de bi
lanț, este singura modalitate 
care ar putea duce la posi
bilitatea de a trage niște con
cluzii.

Se mai întîmplă un fenomen 
care este paradoxal. Festivalul 
național de teatru nu are un 
caracter sărbătoresc (o contra
dicție în termeni, dar asta e 1). 
De la afișul de prezentare, pî
nă la solemnitatea care i se 
(sau nu i se) acordă, la fap
tul că trupele de teatru nu 
asistă una la spectacolele al
teia, că spectacolele se suc
ced cu o ritmicitate obositoa
re, și că omul cel mai pasio
nat pentru teatru se plictiseș
te prin exces, totul face ca 
festivalul să capete un carac
ter monocord, anonim, auto- 
desfiintîndu-se.

Cred că un festival de tea
tru ar fi foarte interesant la 
sfîrșit de stagiune 1 Cred că 
un singur criteriu ar trebui 
să-l definească — spectacolul. 
Pentru că, elaborată în baza 
unui singur criteriu, de la pro
blemele repertoriului pînă la 
montare, judecata de valoare 
ar fi mult mai clară si mai 
ușor de verificat.

IVAN HELMER: 
„Trecerea in 
revistă—idee 
nefertilă!44

Cred că ar ti bine să existe 
niște (unul — două —- trei) 
festivaluri mal mici, .profila
te", nu neapărat pe o anumită 
dramaturgie, dar in orice caz, 
care să nu aibă aerul de ex
haustiv al acestuia. Ideea de 
.trecere în revistă", care gu
vernează Festivalul Național 
de Teatru, mi se pare nefer
tilă, dat fiind că e vorba de 
un domeniu artistic prin' defi
niție divers și nesistematic.

Festivalul poate Lotuși da 
o ’ imagine a stării dramatur
giei (jucate) la un moment 
dat, în nici un caz ai stării 
teatrului. ; ,

VLAD SORIANU:

Handicapul 
principal

O dezbatere generală des
pre festivalurile de teatru ca
re se organizează la noi nu 
m-ar interesa.‘Cu adevărat u- 
tilă mi se pare una mai „em- 



CRONICA ARTELOR

dar care să dețină da
iele eficienței nemijlocite.

Intr-o discuție cu prietenul 
meu și al Teatrului din Ba
cău, directorul „Naționalului" 
ieșean, Corneliu Sturzu, am 
Întrezărit cheia acestei efici
ente în transformarea fazelor 
zonale din etape „inferioare" 
ale unei competiții naționale, 
în momente distincte ale vieții 
teatrale românești. Cum se 
poate obține aceasta î Numai 
jn parte ceea ce se întîmplă 
acum este o soluție. Handica
pul principal provine din fap
tul că, fiind vorba de un fes
tival al dramaturgiei originale, 
iar aceasta aflîndu-se grevată 
de știutele carențe, cel mai 
adesea regizorii, scenografii și 
actorii se văd judecați pentru 
neajunsuri pe care, cu toate 
eforturile risipite, nu le-au pu
tut recupera. Deci o întrebare 
ar fi: dacă nu e oportună 
transformarea festivalului dra
maturgiei, intr-un festival al 
spectacolului. Pentru a men
ține totuși atributul de stimu
lent al creației dramatice o- 
iiginale, s-ar putea pretinde 
teatrelor să se prezinte în con
curași cu o piesă românească, 
daS^nu numai cu ea. Ar ră- 
mîne deci ad libitum o lucrare 
din dramaturgia universală, po
sibilitate care să îngăduie o 
mai exigentă, dar și mai o- 
biectivă, judecare a valorilor 
scenice, fiindcă altfel se 
naște prea ușor confuzia cri
teriilor de apreciere. Apoi, 
cred că centrele zonale ar 
trebui să acorde, ele însele, 
distincții, care să nu fie tot
deauna aceleași cu ale juriilor 
care selecționează spectacolele 
pentru București. Nu e vorba 
de „premii de consolare”, ci 
de reliefarea unor merite sau 
a altora, care numai arareori 
se pot întîlni la același spec
tacol... (ceea ce, după cît 
sînt informat, măcar la Iași se 
va întreprinde; problema e ca 
premierile făcute la forurile 
„locale" să devină ele însele 
de notorietate națională și, 
mai ales, permanente, nu 
ad-hoc).

Cred, de asemenea, util ca 
juriul național să comunice 
opțiunile sale nu după vizio
narea tuturor fazelor, ci după 
consumarea fiecăreia în parte, 
Aceasta, mal întîi, pentru că 
spectacolele să fie apreciate, 
nu comparativ, ci pentru va
loarea lor Intrinsecă ; în al doi
lea rînd, pentru că astfel s-ar 
diminua oarecum caracterul 
de moment intermediar al fa
zelor, accentuîndu-se latura 
lor de permanență și relativă 
independență ■, în fine, întru- 
cît spectacolele selecționate 
pentru confruntarea finală cer 
indiscutabile plusuri de aten
ție, se extinde timpul trebuin
cios eventualei lor recondiți- 
onări.

DINU KIVU:

Ubi est gloria 

mundi ?

Acest festival, a cărui a 
doua etapă zonală am inche- 
fat-o la Iași, este al treilea 
festival de teatru la care par
ticip în acest an ; m-au .re
galat' înainte cel al teatrelor 
pentru copii și tineret de la 
Piatra Neamf, și cei internațio
nal, de teatru experimental, 
de la Belgrad (BITEF). Spun 
asta nu pentru că aș fi ama
tor de bilanțuri personale, ci 
pentru că începusem — dato
rită celor două festivaluri pre
cedente — să-mi fac o anume 

“Y Idee despre felul în care se 
poate desfășura (și organiza) 
o astfel de maniies'are, și pen
tru că această idee mi-a fost 
destul de flagrant contrazisă 
de modul în care decurge 
Festivalul National de Teatru.

Am senzația curioasă că nu 
ne dăm seama exact ce se 
petrece; că nu realizăm im
portanta și semnificațiile eve
nimentului la care participăm; 
Si — concluziv — că ne cam 
furăm singuri căciula. Nu ne 
dăm seama că — după ce ne 
piîngem toată ziua de ,cri- 

ț za teatrului' — ratăm cu su
perbă inconștiență tocmai una 
din ocaziile cele mai bune de 
« readuce publicul în săli. 
.’□cern doar o dată Ia doi ani 

festival (Național — nota 
bene I) și atunci ii lăsăm să 
se consume in anonimat, ea 
o intimplare oarecare, pasabi
lă. Ne văicărim pe toate dru
murile de spectatori, care au 
uitat că teatrul este un tem
plu, cu slujitori devotați ce 
oficiază un miracol, dar— 
cînd avem motivul ideal pen
tru a le demonstra tocmai a- 
cest lucru — uităm noi înșine 
că sîntem în zile de sărbătoa
re, și admitem ca acest festi
val să se scurgă in haine ce
nușii, indiferente, și acceptăm 
existenta lui ca pe o obligație 
de serviciu sau ca pe un pre
text pentru banale tămîieri 
colegiale.

O, unde sînt trompeții care 
anunțau, la BITEF, începutul 
fiecărui spectacol ; unde sînt 
făcliile de Ia Piatra Neamț ,care 
împodobeau fata T emplului 
pentru a anunța credincioșii 
că înăuntru se slujește ; unde 
este atmosfera aceea febrilă, 
pasionată care depășește cer
cul îngust și neinteresant al 
unui juriu plus cîțiva ziariști 
cu diurnă, atmosfera aceea de 
eveniment — nu municipal, 
sau zonal, sau cum s-o mai ii 
numind — ci personal. ai 
fiecărui cetățean al urbei, al 
țării... înaintea meciului cu 
Portugalia, toate ziarele ocu
pau pogoane de rlndurl pen
tru a chema publicul să-și 
susțină naționala. Unde a fost 
îndemnul — în ziare, la radio, 
pe zidurile de afișai — adre
sat publicului pentru a-și sus
ține, pentru a-și urmări .Na
ționalul' de teatru ? Păstrăm 
tăcere șl avem sentimentul pe
nibil al unei corvezi care tre
buie îndeplinită aproape pe 
ascuns, rușinindu-ne că stin- 
jenim oamenii din acțiunile 
lor cotidiene (masă, casă, 
meci etc.)

Da, sînt sigur că ml se va 
răspunde sever că nu acestea 
sînt sensurile unui festival, 
că importante sînt discuțiile, 
schimbul de experiență, creș
terea dramaturgiei românești 
(nici asta n-am prea observat 
în acest festival, dar replica 
e din altă piesă), sentimentul 
plenar al valorii teatrului 
românesc. Dar mă întreb, și 
întreb ce rost au toate aces
te foarte importante lucruri, 
dacă le observăm numai noi, 
cei cu corvoada, și nu publi
cul 1

Ml-ar place să fiu un pro
fet mincinos, dar tare mi-e 
teamă că acest Festival Natio
nal de Teatru va demonstra, 
în principal (cum spuneam la 
început), cit sîntem de 
pricepuți în a ne fura singuri 
căciula.

MIHAIL SABIN: 
,,Singura reali

tate incontes

tabilă a festi
valului—actorii

și regizorii44

întrebarea .Cronicii' decon- 
centrează. Criterii, permanen
te ... Intr-adevăr, totul se des
fășoară frumos, ca la carte, dar 
în afara criteriilor. Faza de la 
Iași a Festivalului poate fi 
socotită ca un fericit prilej de 
vizionare a unor spectacole 
din teatrele moldovene, însă 
concluzii mai profunde privind 
destinul acestor teatre, confi
gurația repertoriului, perspec
tivele, evident, nu le pot trage.

In primul rînd, de ce nu
mai piese românești? Nimeni 
nu neagă necesitatea de a se 
folosi toate mijloacele pen
tru impunerea și promovarea 
repertoriului original. De astă 
dată însă era vorba de a cu
noaște un teatru prin prisma 
momentului său de vîrf, care 
putea să existe și în piese a- 
parținînd altor dramaturgii. 
Confuzia punctelor de vede
re este evidentă. Prcpunîn- 
du-și prea multe țeluri, (sur
prinderea unor momente ex
presive din viața fiecărui tea
tru, promovarea dramaturgiei 
românești, nivelul artei inter
pretative etc.,) organizatorii 
Festivalului au pierdut, în 
mod fatal, esențialul.

Să ne oprim acum asupra 
titlurilor prezente la Festival. 

Două piese fals istorice: .Cro
nica lui Laonic' de Paul Cor
nel Chitic și .Croitorii cei 
mari din Valahia”, și o piesă 
de actualitate cu valențe de 
dezbatere etică, — ,Un scurt 
program de bossanove", evi
dențiază orientarea spre sen
surile spectacolului polemic. 
Aceasta ar fi o direcție nota
bilă. In rest, o piesă neizbu
tită a lui Horia Lovinescu. o 
piesă polițistă, .Luceafărul' de 
la Botoșani, spectacol — să mi 
se ierte exagerarea — aproa
pe de-o vîrstă cu teatrul, un 
vodevil al lui Alecsandri. de- 
monstrînd. destul de exact, 
cred, marea cantitate de ha
zard care a prezidat reperto
riul Festivalului.

Singura realitate incontesta
bilă a Festivalului rămîn ac
torii și regizorii. Am fost 
bucuros și emoționat să a- 
plaud contribuții interpretati
ve valoroase ca cele ale lui 
Dumitru Dobrin, Mariana Cer
cel, Valeriu Pascu. Anca Cre- 
tu. Am admirat simțul para
bolei la Iannis Veakis și ri
goarea clasică a foarte tînă- 
rului regizor Ivan Helmer. 
Dar aceste momente au fost 
flori solitare, care nu anunță 
decît iluzia unei primăveri.

Poate greșesc eu și aș fi 
fericit să gresesc, pentru că 
faza finală, pe care toți o 
dorim o etapă a artei specta
colului românesc, are posibi
litatea să mă infirme. Aștept.

VICTOR
PARHON: 

între publicitate 

și criterii

Binevenită în structura fes
tivalului din acest an. orga
nizarea fazei zonale n-a reu
șit încă, în etapele Timișoara 
și Iași, să constituie un ade
vărat eveniment artistic pen
tru publicul acestor orașe de 
seculară tradiție culturală. 
Dacă n-a lipsit o oarecare 
bunăvoință a organizatorilor, 
a lipsit în schimb spiritul în
treprinzător și acel minimum 
de fantezie care ar fi putut 
da o coloratură aparte fiecă
rei etape.

A lipsit, cu alte cuvinte, 
personalitatea acestor etape, 
după cum a lipsit și elemen
tul de spectacol pe care-1 
presupune și pe care este 
dator să-l realizeze un festi
val, fie el, să zicem, interna
țional al teatrelor stabile, la 
Florența, al spectacolelor pen
tru tineret și copii, la Piatra 
Neamț, sau numai etapa fa
zei zonale, Ia Iași. Așa se și 
explică faptul că ieșenii au 
trăit zilele trecute cu emoții 
și înfrigurare atmosfera unui 
concurs de mai mică impor
tantă, precum „Cheia orașu
lui', dar au părut să igno
re săptămina de teatru ro
manesc, pe care o găzduiau.

In privința felului în care 
a fost gîndft propriu zis fes
tivalul nostru național de 
teatru, cred că se perpetuează 
o greșeală mai veche ; încura- 
fîndu-se în mod justificat dra
maturgia românească, se pier
de din vedere faptul că tea
trul este fot uși o artă distin
ctă, alta decît literatura.

Dacă se va proceda sl in 
viitor ca pînă acum. festtva- 
lul va continua să rimînă ne
reprezentativ pentru nivelul 
real al spectacolului româ
nesc, față de care are nu mai 
puține Îndatoriri. In loc să 
ofere condiții competitive pe 
picior de egalitate spectacole
lor românești — fie ele cu 
piese românești sau străine — 
festivalul riscă să tradiționali- 
zeze chiar, el însuși devenind 
o tradiție, decalajul existent 
între nivelul real al specta
colului românesc și nivelul 
general al spectacolului pre- 
miabil în festival.

Mai este oare nevoie să 
spunem că succesele interna
ționale ale spectacolului româ
nesc au avut la bază, în ma
joritatea lor, texte ale lite
raturii dramatice universale, 
că el ne-a reprezentat efectiv 
(ca poziție ideologică și dez
voltare profesional artistică) 
indiferent de faptul că a fost 
vorba de punerea în scenă a 
unei piese de Caragiale, Shake
speare, Ionescu, Camus sau 
Biichner ? Că acest nivel al 

spectacolului românesc este 
cel real, că ei a fost recunos
cut, elogiat și consacrat nu o 
dată în competiții internațio
nale dintre cele mai importan
te, ca să merite, în sfîrșit, și 
drept de cetățenie ?

înainte de a saluta ceea ce 
este nou și valoros în actua
la organizare a festivalului, 
inainte de a aborda proble
mele noi. pe care le ridică 
actuala ediție, sau cele parti
culare, ale diferitelor ei eta
pe, nu sîntem oare datori să 
constatăm că adevărata pro
blemă, majoră, a festivalu
lui nostru de teatru, continuă 
să rămînă nerezolvată l

ȘTEFAN
OPREA: 

în căutarea

sensului
După două etape — Timi

șoara și Iași — Festivalul Na
țional de Teatru a intrat în 
conștiința spectatorilor ca una 
din manifestările artistice de 
prestigiu, mai ales prin ceea 
ce ar trebui să fie. Pentru că, 
cel puțin pînă acum, prin sis
temul de organizare și desfă
șurare, dar mal ales prin ca
litatea repertoriului și a artei 
spectacolului, festivalul rămine 
o modestă trecere în revistă 
de moment, ușor convențio
nală, ușor festivă, neconvin
gătoare și oricum pripită.

Ziceam de repertoriu. Festi
valul și-a propus să se înte
meieze pe dramaturgia națio
nală. Sîntem întru totul de a- 
cord cu această idee, în ciuda 
unor opinii contra, exprimate 
de unii colegi chiar în această 
pagină. Este absolut necesar 
ca dramaturgia românească să 
fie pusă în valoare mai mult 
și mai competent ca pînă acum 
și festivalul este un foarte 
bun prilej pentru împlinirea 
unui asemenea deziderat. Nu
mai că lucrurile nu trebuie 
lăsate la voia întîmplării. Este 
necesar să fie dirijate. Ce pie
se s-au prezentat în cele două 
centre î „Michelangelo" de 
Al. Kirițescu, „Oedip salvat" 
de Radu Stanca, .Jianul de la 
răscruce" și .Al patrulea a- 
notimp" de Horia Lovinescu, 
„Lovitura" de Sergiu Fărcășan 
„Viteazul* de Paul Anghel, 
„Procesul Horia" de Al. Voi- 
tin, „Săgetătorul" de Ion O- 
rnescu, „Luceafărul" de Dela- 
vrancea, „Croitorii cel mari 
din Valahia" de Al. Popescu, 
„Cronica lui Laonic" de Paul 
Cornel Chitic, „Un scurt pro
gram de bossanove", de Radu 
Cosașu, „Manevrele" de Deak 
Tamas, ..Florin și Florica" de 
V. Alecsandri, „Un asasin ciu
dat" de Nicolae Stefănescu și 
Camil Ser ban. Predomină, cum 
e și firesc, piesa scrisă astăzi. 
Mai mult, este evidentă una 
din tendințele principale ale 
dramaturgiei actuale: apleca
rea spre istorie (fie că isto

ria este reconstituită, fie că 
e luată doar ca pretext sau 
cadru). Nu e nimic, dar ab
solut nimic rău în asta, dar, 
în același timp, nu trebuie 
să-i scăpăm din vedere pe dra
maturgii noștri din totdeauna, 
pe clasici, pe cei din perioada 
interbelică etc. Am dat, într-un 
număr trecut al „Cronicii”, o 
listă cuprinzătoare (deși in
completă) de dramaturgi din 
opera cărora s-ar putea face, 
și este absolut necesar să se 
facă o selecție judicioasă, ac
tivă, a pieselor care pot ră- 
mîne definitiv în repertoriul 
nostru național.

Este apoi inadmisibil ca 
intr-un festival de asemenea 
dimensiuni să nu asistăm la 
cîteva debuturi, mai ales în 
condițiile în care literatura 
dramatică a ultimilor ani nu-i 
de loc săracă. Teatrele în
drăznesc încă prea puțin, 
nu-și asumă nici cel mat mic 
procent de risc; de aici mi
metismul, suprapunerile, mo
notonia repertoriului. Mai mul
te teatre pun, de pildă, „Al 
patrulea anotimp" de Horia 
Lovinescu doar pentru că au
torul e foarte prețuit și în 
duda faptului că piesa este 
slabe. Altele pun „Manevrele" 
lui Deak Tamas pentru că a 
fost premiată la un concurs 
național, deși pe scenă crite
riul alegerii se dovedește in
suficient sau chiar fals. Ne
cesitatea organizării și dirijării 
repertoriului unui asemenea 
festival apare deci evidentă. 
S-ar spulbera poate în felul a- 
cesta (și prin atragerea celor 
mai buni regizori ai noștri _
care par a se feri de această 
zonă a dramaturgiei), unele a- 
luzii false — puse în circulație, 
e drept cu timiditate, în timpul 
prezentului festival — referi
toare la incapacitatea piesei 
românești de a sta la baza 
unor spectacole de ridicată ți
nută artistică.

Și pentru ci a venit vorba 
de ținută artistică, ne grăbim 
să adăugăm că, deocamdată^ 
nivelul spectacolelor prezen
tate a fost, cu rare excepții, 
destul de modest. „Oedip sal
vat" (Teatrul „Matei Millo” 
din Timișoara), „Săgetătorul" 
(Inși), „Cronica lui Laonic" 
(Piatra Neamț) sînt spectacole 
care s-au impus printr-o fer
mă și originală tratare regi
zorală și interpretare actori
cească ,• în rest nu putem cita 
decît buna profesionalitate a 
spectacolelor Teatrului din 
Botoșani (mai ales „Luceafă
rul"), Bacău („Un scurt pro
gram de bossanove") și Brăila 
(„Croitorii cei mari din Va
lahia) Slabe — șub nivelul 
pretins de un festival națio
nal — cele două reprezentații 
(Bîrlad și Piatra Neamț) cu 
piesa ,A1 patrulea anotimp" 
de Horia Lovinescu.

In general deci, pînă acum, 
raportul dintre umbrele și lu
minile de pe harta festivalului 
înclină în favoarea celor din
ții. Poate etapele următoare 
să schimbe impresia. Dacă ele 
nu o vor face, edițiile din 
anii viitori în mod necesar 
trebuie s-o facă. Altfel Fes
tivalul Național de teatru 
nu-și va găsi sensuL

ÎN LOC DE 
CONCLUZII

Intrucît concluzii defini
tive (și la obiect) pot fi 
trase numai după desfășu
rarea integrală a Festivalu
lui, nu ne rămine, in ca
drul prezentei confruntări, 
decît să reținem cîteva as
pecte oportun subliniate de 
către cei care au avut bu
năvoința să răspundă între
bărilor .Cronicii' (și cărora, 
evident, le mulțumim pen
tru participare).

Așadar :

Deosebit de cuprinză
tor și cu o generoasă fi
nalitate, ca intenție, Festi
valul nu-și confirmă încă 
promisiunile, multe specta
cole stînd fie sub semnul 
improvizației fie sub cel al 
unei banale corectitudini.

“ Unilateralitatea reper
toriului, în care nu sînt 
ilustrate întinse zone ale 
dramaturgiei noastre origi
nale, clasice, moderne, și 
chiar contemporane, redu
ce amplitudinea și caracte
rul programatic al Festiva
lului.

x Ecourile manifestărilor 
incluse Festivalului sînt sur
prinzător de modeste, atît 
în ceea ce privește con
semnarea publicistică a e- 
venimentului, cît și în pri
vința participării publicului, 
nu numai la spectacole, dar 
și la actul de cultură, în
care s-ar fi cuvenit să fie
implicat ca element esen-
țial, sine qua non 1

Este încă timp ca multe
dintre lacunele semnalate 
să mai fie înlăturate. Festi
valul poate cîștiga încă, 
pe parcurs, ca amploa
re, substanță, cuprin
dere și funcționalitate 
în planul vieții noastre ar
tistice. Important este însă, 
credem, ca experiența pri
melor faze șl chiar a între
gului festival să ducă la de
finirea mai clară a acelor 
permanențe și criterii care 
să asigure Festivalului Na
țional de Teatru locul ce i se 
cuvine în efervescenta spi
ritualitate a contemporanei
tății noastre socialiste. Mo
tiv pentru care deschidem 
în continuare paginile re
vistei noastre tuturor celor 
care doresc să participe la 
prezenta confruntare de o- 
pinii.

Anchetă realizată de

Sergiu Teodorovici



VERSURI DE
..........

DAN LAURENȚIU
TOAMNA

Dar acolo unde m-am dus sâ te caut 
cu pasul roșu al soarelui
acolo în adincurile mării 
unde suav și veșnic se aud

cum sună clopotele viscerale 
a trebuit să întîlnesc 
in întunericul albastru 
același înger care mă veghează

cu fața albă de orgoliu 
poetul zboară-n circa veșniciei 
spuneai tîrîndu-ți oasele îndurerate 
pe nisipuri de aur de aur de aur

vai vai vai
trece vremea trece uite-așo 
mai spuneai tu
ce pot să fac ce pot să fac și totuși

acum cind plaje rătăcesc pustii 
în cele patru cinturi si cenușa 
nisipului nu moi ascunde 
nici urma caldă-a unui pas

ci două brațe rupte de statuie 
ieșind parcă din mare vine iama 
te-aud și-acum spunîndu-mi iată norul 
poetul zboară-n circa veșniciei.

ÎNTOARCERE

Cînd te vei întoarce în această casă a nopții 
cu sori iernatici dominind 
zgomotul și furia de altădată 
să nu-ți aduci aminte de mine

întinde brațele albe și reci 
in întuneric și plinsul tău 
sărbătorind o nuntă 
pe crucea boreală a singurătății

o plinsul tău fericit mă va 
rechema între aceste cuvinte 
care nu au pe nimeni 
in sfînta lor pază

NU UITA
. ; v. t

Nu uita că in ocea seară 
vorbindu-mi despre tronul de aur 
al solitudinii care se anunță 
obiect suprem ai contemplației umane

nu uita că in acea seară
arâtindu-mi cu mina albă cerul 
în care se rugau nourii toamnei 
departe de vremea tunetului

nu uita că in acea seară
aveam o privire stinsă 
fără părere de rău 
o nu uita în acea seară 
tronul de aur al solitudinii

ZIDUL LU! HAMLET

Tu ai trîmbiță de argint 
mai adincă va fi această noapte 
îngerul cîntind în lumea întunericului 
este lumina pierdută a ochilor mei 
dar în orbite de marmoră 
o candelă va ride o candelă va piînge 
fericit voi fi prințule 
de această minăstire a nevrozei 
și de soarele nopții veșnice 
ca de fruntea încoronată cu spini 
în care ce trebuie să fie văzut 
numai la candela mea va fi văzut 
în care ce trebuie să fie ascuns 
numai în orbita mea va fi ascuns 
cave mînăstirile nevrozei 
pasărea cintă pe zidul paradisului

dW
Va trebui să dorm tu citește-mi 
dintr-o carte sfîntă 
în acest amurg eu trebuie să dorm 
un ochi se deschide in haos 
intre aceste ghețuri sfinte 
se aprind luminările serii 
acum buzele mele de argint 
vor șopti numele tău Niobe 
noapte de iarnă m-ai legănat 
pe brațele tale cu gheare înstelate 
prunc de o senină inconștiență 
voi fi aducindu-mi aminte 
de turnul unui vis princiar 
fără întristare fără suspin 
nimic nu m-a ferit însă de moarte 
nimic nu m-a ferit însă de moarte 
decît această oboseală de a respira 
în amurgul cu gheare înstelate 
o tigru care îmi citești 
din cartea sfîntă a somnului.

Se trezise fără durere de 
cap, fără gust amar tn 
gură. A fost de ajuns 
să se spele cu puțină 
apă rece ca să-și dea 

seama că adormise cu costu
mul cei nou, că pantalonii 
trebuiau căleați urgent șl cra
vata schimbată, cea pe care o 
avea legată la gît arătlnd jal
nic. Berta nu-și schimbase 
tncă hainele sfințite pentru 
moartea care n-avea de qtnd 
să vină, a Întins seîndura de 
călcat și-a acoperit-o cu o pă
tură veche, arsă tn unele lo
curi, a pus fierul de călcat tn 
priză. Vancea a urcat scara 
Ia el tn pod și și-a dat jos 
pantalonii, l-a apucat de bre
tele șl i-a aruncat de pe bal
conaș tn brațele Bertei, care, 
ca o cioară cu aripile desfă
cute, aștepta jos.

Fluiera pe balconaș legîn- 
du-și cravata, o cravată lată șl 
mătăsoasă, roșie ca vișina pu
tredă, pictată cu roz, galben și 
verde, cu o femeie goală on- 
duttndu-se sub nodul mare, tn 
așa fel înctț părul galben intra 
chiar tn nod, stnii și șoldurile 
roze răsăreau imediat sub nod, 
tar picioarele subțiri la glez
ne ca niște sticle de șampanie 
se pierdeau în verdele unor 
palmieri înfoiați. Fluiera con
vins că era o melodie pe care 
n-o mai auzise niciodată, că 
era propria lui creație, o re
peta înrereînd s-o retină, se 
gîndea să caute pe cineva care 
i-ar putea-o trece pe note, In 
fond nu era prea greu să fii 
compozitor, șapte note muzi
cale reușeau să fie mult mai 
puternice și mai pline de sens 
decît atîtfea mii de cuvinte, 
balconașul podului avea ve
dere spre deal, departe, printre 
perdelele foșnitoare ale pă
durii se vedeau zidurile albe 
ale casei Păunei, aștepta căl
catul pantalonilor în cămașă 

Si în indispensabili, nu mal 
era emoționat, totul era 
bine, totul va merge bine, 
va intra degajat, lumea îl va 
face loc, va auzi tn jurul Iul 
„Asta-i poetul! Asta-i poetul*, 
va zîmbi și va zice „Da. Eu 
sînt poetul. Am onoarea să 
vă salut*, va scoate stiloul 
din buzunar si se va iscăli pe 
cărți. „Cu stimă', „Cu emoție 
și deosebită plăcere*, „Oma
giu*. Și va pleca la timp ca 
să pară interesant. „Mai statt 
cu noii’ vor spune cititorii, 
„Nu pot, îmi pare nespus de 
de rău. prietenii mă așteaptă 
la un ’ banchet" va spne eh 
Picioarele îi ieșeau din indis
pensabili subțiri și strîmbe de 
la qenunchi în jos, jartierele 
erau vechi, una din velvete se 
pierduse și o înlocuise cu o 
monedă de cinci bani, pan
tofii de lac negru, cu botu
rile ascuțite, îi erau mari, îi 
cumpărase cu un număr mai 
mare ca să se simtă din prima 
zl bine în ei, avea laba pi
ciorului foarte lată, șireturile 
abia închideau pantofii dar 
era bine, era cît se poate de 
bine.

_  Filozofezi, domnule Van
cea? Filozofezi? urcă spre el 
vocea mătușii Mătăsica.

El s-a întors și a văzut-o de 
sus, se uita între sinii ei care-1 
făceau să se gîndească Ia 
pepeni, bostani, lubenițe și 
alte cucurbitacee, se uita iq- 
norînd faptul că era aproape 
dezbrăcat și că așa cum era 
nu arăta tocmai bine.

— Da, de sigur, ce-aș putea 
să fac? Berta e foarte amabi
lă și-mi calcă pantalonii.

— O I Puteam s-o fac și eu 
domnule Vancea.

—4 Credeți ? Cum credeți 
c-aș fl îndrăznit ?

—. De ce nu ? Sînteți un 
bărbat singur. Bărbații nu 
știu să-și calce pantalonii

— Unii totuși știu. Un prie
ten de-al meu știe să calce 
foarte frumos. Zice că nu-1 
nici-o filozofie.

— Bine, bine. Dar nu un 
poet, nu un filozof. Ce știe 
un poet ? Ce poate ști un fi
lozof despre problemele vieții ? 
Un poet știe să facă poezii. 
Un filozof știe să gîndească. 
Atît. Am dreptate domnule 
Vancea ?

— Da. Știt'. eu n-am fier 
de călcat. Poate aș fi încer
cat singur, n-aș fi deranjat 
pe nimeni.

Apoi plecase și din poar
tă privise înapoi. Tom îm
brăcase o rochiță cu buline, 
Berta se legase la cap cu 
un șal liliachiu, mătușa stră
lucea diafan ca o aureră bo
reală.

Mergea încrezător, pașii 
îi erau larqi, pălăria îi strîn- 
gea fruntea; în dreptul cas
telului de apă l-au înconju
rat porumbeii, i s-au așezat 
pe umeri și și-au ftlfîit ari

pile în jurul pălăriei. Uitase 
melodia, uitase visul cu peș
tișorul, uitase pepenii mălu- 
șii Mătăsica. Cînd a ajuns 
în piața centrală s-a oprit 

ia ceasornicăria lui Zigler și 
sa tntîlnit zîmbindu-și tn 
oglinda de la intrare. S-a gîn- 
dit pentru prima dată că poa
te cravata nu era tocmai in
dicată pentru costumul pe 
care îl purta, pentru locul 
in care se ducea și chiar 
pentru tipul de om pe care 
dorea să-l reprezinte. Poate 
era cam excentrică. Poate nu 
era bine că pălăria era ver
de și costumul bleumarin. 
Poate. Nu era sigur dar n-a
vea pe cine să întrebe, nu 
trebuia să afle nimeni că el 
putea avea astfel de proble
me. Ceasornicăria era în ca
pătul străzH dinspre piață. 
Avea toată vitrina căptușită 
cu oglinzi în care se reflec
tau cadrane de ceasuri de 
ceasuri de toate dimensiuni
le. Urmau maqazinele cu arti
cole de îmbrăcăminte pentru 
toate vîrstele, galeria de an
tichități a domnului Atanasie 
Bazacopul, cofetăria domni
șoarelor Papp, florăria Lotus 
Amar în care se vindeau co- 
șulețe cu gențiane, flori de 
Dai, tremurici și măzăriche 
sălbatică și goqoșeria „La 
Crîngu". După qogoșerie, LI
BRĂRIA STEAUA cu portre
tul lui Vancea în vitrină.

A intrat Așa cum își ima
ginase, calm, degajat, zîmbi -

— Au înflorit foarte devre
me anul acesta, a spus domni
șoara căutînd cheia tn poșe
tă.

— Semn de secetă. Nu vă 
supără mirosul? Nu-1 prea 
puternic ?

— O, nul Dimpotrivă. Noa
ptea las geamurile deschise 
ca să-4 simt mai bine. Une
ori, cînd nu pot dormi, co
bor tn curte și mă plimb sub 
castani. Mă simt imediat mai 
liniștită.

— Ca fntr-o biserică. Par
că ar fl stîlpii unei biserici 
cu bolta foarte joasă, nu-i 
așa ?

Domnișoara Herbst a zîmbit.
— Poate că da. Eu nu stnt 

religioasă. Bisericile nu mă 
interesează decît ca arhitec
tură. Îmi plac și tablourile 
cu subiecte religioase. N-ai 
văzut că am foarte multe? 
Majoritatea le-am cumpărat 
din Italia . Acolo e o risipă 
de astfel de frumuseți. Cum 
îți place cafeaua, dulce s-au 
amară ?

— Dulce.
— Șl mie la fet
— Ce coincidență!
— Încerci să fii ironic, 

domnule Vancea ?
— Nu domnișoară, se bttbîi 

Vancea. Vă jur că nu, dar 
așa știam că e elegant să se 
spună. Știți, eu nu mă prea 
pricep. La noi acasă nu se 
bea cafea. Educația mea nu 
e perfectă, mai am multe go
luri de umplut.

curtea și seara s-au umplut 
cu „Povestiri din pădurea 
vieneză", Berta, cu hainele ei 
funebre, s-a învîrtit prin cur
te îngînînd melodia j Tom a 
dus patefonul în casă, Berta 
s-a retras în camera ei și el 
singur pe scară, a începui 
să-și taie cravata cu foarfe
cele de tăiat unghii, au că
zut palmierii, șoldurile și si
nii femeii, a rămas nodul 
lat închizînd în el părul pic
tat cu galben de crom. "'X

S-a întins în pat după ce 
și-a scos pantofii și poate că a 
adormit.

Se trezise și prin ușa des
chisă putea vedea o fîșie în
stelată de cer. Ziua trecuse, 
bună sau rea, nu mai avea 
nici o importanță. Stătea cu 
brațele încrucișate sub cap co
pleșit de o plăcută senzație de 
plutire.

Se auzi scîrțîind scara. Drep
tunghiul ușii se acoperi cu si
lueta unei femei care purta pe 
umeri și pe cap fîșia înstelată 
de cer. Vancea nu se mișcă, 
nici nu se miră. Femeia îna- 
intă spre el și se așeză pe 
marginea patului.

— Nu dormi, domnule Van
cea? „

— Nu, doamnă Mătăsic^nu 
dorm. Cred că am dormit dar 
m-am trezit.

— Nici eu n-am somn. E de 
vină căldura asta prea tim
purie. Berta dormea, nu m-a 
văzut cînd am urcat Ce idee.

CORINA CRISTEA

tor, numai că librăria era 
goală cele două vînzătoare, 
îmbrăcate cu halate cenușii, 
stăteau de vorbă cu casieri
ța despre un film cu Char
les Boyer, o fată cu părul 
roșu răsfoia o carte la -stan
dul cu cărți tehnice. Miro
sea plăcut a hîrtie. Nu era 
trist. Domnișoara Herbst i-a 
adus fiori. Doctorul Viorel 
era de gardă la spital. Domni
șoara purta un pardesiu ne
gru și-o pălărie cu voaletă 
scurtă. El i-a oferit, un sca
un și o carte pe care ea a 
privit-o îneîntată. Au plecat 
Împreună, au ocolit, pe la 
Cercul Militar, au stat pe o 
bancă În parc, au traversat 
piața și-au început să urce 
strada Castelului, inundată 
de roșurile apusului.

— Ce-i oare apusul soa
relui ? a întrebat Vancea.

— O moarte, a răspuns 
domnișoara Herbst.

— Poftim ?
— Am spus, o moarte.
— Cred mai curînd că e o 

pace. E vestirea unei liniști, 
unei odihne. Nu credeți ?

— Poate că e o vestire 
zilnică, neîncetată a dispari
ției lui definitive. Și apoi, 
moartea nu înseamnă pace ? 
Somnul nu-i o liniște? To
tuși ne face să ne gîndim 
la moartea care va veni, pe 
care ne-o închipuim ca pe un 
somn, ca pe o liniște,, ca pe 
o pace.

— Bine dar, soarele răsare 
mereu, din somn ne putem 
trezi. Cu moartea e cu totul 
altceva. La ce putem aspira 
după moarte ?

— Poate la o altă întrupa
re, la o regenerare, la tot 
ceea ce sîntem în stare să 
aspirăm și în timpul vieții.

— Sînteți o naivă domni
șoară. Judecați .ca un copil.

Domnișoara Herbst a roșit 
șl-a lăsat ochii în jos, treeîn- 
du-i mai tntîi pe cravata lui 
Vancea. în fața porții s-a 
oprit si l-a invitat la o ca
fea. Poarta se deschidea în- 
tr-un gang boltit, în dreapta 
era casa de cărămidă cu trei 
geamuri spre curte și casa 
scării care ducea la etaj. Ia 
cele două camere pe care le 
ocupa domnișoara. La capătul 
gangului, ținînd veșnic în 
umbră ferestrele de la parter 
în care dimnișoara păstra 
mobilă veche și cărți pe care 
de mult nu le mai folosea, 
începeau castanii. Creșteau 
mult prea aproape unii de 
alții ca să poată îneînta o- 
chiul ca alee dar luminările 
florilor se aprinseseră roșii, 
parfumul înțepător și greu 
era copleșitor.

— Nimic nu e perfect, dom
nule Vancea. în două minute 
e gata cafeaua. Mă scuzi că 
le las singur dar putem vor
bi, din nișă aud totul.

A dispărut după perdeaua 
brodată cu fir de argint, o 
clipă turnurile și minaretele 
Istambulului tesut și-au frînt 
siluetele.

— Natura e desăvîrșită, 
domnișoară.

— Nici cu asta nu sînt dea- 
cord, domnule Vancea. Stig
matul imperfecțiunii e purtat 
de întreaga natură. Uite, as
tăzi soarele a ars prea tare 
Castanii au înflorit prea de
vreme. S-a stricat o armonie.

— Spuneați că vă plac. Au 
înflorit mal devreme ca să 
creeze mai devreme o „fru
musețe".

— N-ai spus chiar dumnea
ta că e semn de secetă ?

A așezat tava de ârrfint pe 
o măsuță cu trei picioare. 
Avea mîini subțiri, cu degete 
lungi și încheieturi delicate.

— Sînteți frumoasă, domni
șoară Herbst. Iertati-mă că 
îndrăznesc.

— Complimentele bărbați
lor nu m-au emoționat nicio
dată, domnule Vancea. Și 
apoi, eu aș putea să-ti fiu 
bunică. Știu că n-ai avut in
tenția unei obrăznicit nu-și 
avea rostul.

— Nu știu de ce, dar simt 
dorința unei promisiuni. Vă 
promit că am să mă tin seri
os de franceză

—■: Ești amabil să mai îmi 
promiti și altceva ?

— Cum nu? Spune-ți!
-— Am să te rog să nu mai

porți cravata pe care o ai
acum.

Bănuise că e o cravată no
potrivită. Se întreba cum de
o cumpărase.

A traversat strada i-a dat
o carte lui Berta și una lui
Tom pentru cînd va fi în sta
re s-o citească, s-a așezat pe 
scară învelit de întuneric și-ar 
fi vrut să mai fi stat de vor
bă cu domnișoara. Ea știa să-i 
răspundă la întrebărt o făcea 
cu tonul cel mai simplu, nu-1 
considera nici țăran, nici idiot, 
nici măcar bărbat. Dar a tre
buit să plece, se făcuse tîr- 
ziu, nu era politicos să mai 
rămînă.

A venit Tom și s-a așezat 
lîngă el pe scară El l-a po
vestit cum a fost, cîtă înghe
suială, cîtă enervare, cîte is
călituri a pus pe cărți, cîte 
felicitări și invitații primise. 
Tom a adus patefonul în cur
te, l-au așezat pe una din 
trepte, Vancea a învîrtit de 
manivelă și a potrivit acul,

să-ți pregătești dinainte îmbră
cămintea pentru moarte I Mk 
Îmi place să fiu elegantă 
fericită cît trăiesc. Acuma, 
exemplu, se poartă „la redin
gote decontractee" și mor da
că n-am să am și eu.

— Ce e viata, doamnă Mă- 
tăsico ? Poți să-mi răspunzi ? 
Te-ai gîndit vreodată ce e 
viata ?

— La ce să mă gîndesc? 
Eu iau viata așa cum e. Ce 
pot eu săi fac ? Pot să mă în
tind lingă dumneata?

— Desigur, te rog. Viața, 
doamnă Mătăsica, și tot ceea 
ce e legat de ea, inclusiv re
dingota dumitale, nu-i decît 
o etapă între trecut și viitor. 
Intre infinitul trecut și infini
tul viitor. Iar moartea e mie
zul, miezul dulce.

— Mă sperii, domnule Van
cea?

— Nu, nu. Moartea, fiți a- 
tentă vă rog, e centrul de în- 
tîlnire al trecutului cu viitorul, 
este miezul unei eterne per
petuări.

— Poate din punct de ve
dere filozofic, dar în viata 
de toate zilele, viața nu-i de- 
cft sculat, spălat, cumpărat, iu
bit și iar spălat, dormit și așa 
mai departe. De ce te-ai culcat 
îmbrăcat?

— Ai venit să stal mal 
mult, sau numai pentru o 
scurtă vizită?

— Depinde de dumneata. 
Am impresia că dumneata 
ești idealist iar eu sînt op
timistă.

Vancea simți că era foarte 
îneîntată de ceea ce spusese.

— Ciudate amestecuri de 
cuvinte și idei mai sînt și-n 
capul dumitale. In capul du
mitale mic și dulce. Să te 
sărut?

— Cum vrei.
— De ce ai venit tocmai aș-s 

tăzi? Ne cunoaștem de atîta 
vreme...

— Mă întreb șl eu, de ce 
n-am venit pînă acum? Doar 
erai așa de aproape... Mi-a 
spus Păuna: „Nu-1 căuta de
parte! E aproape". Dar nu 
m-am gîndit niciodată la 
dumneata. Astăzi...

— Astăzi?
— Cartea, costumul nou. 

Tî-am văzut și poza la librărie. 
Ești mai drăguț în realitate. $1 
Tom zice la fel. Ține foarte 
mult la dumneata.

— închidem ușa?
— O, nu! îmi place să mă 

uit la cer.
— Și mie.
— Atunci hai să ne uităm' 

amîndoi!
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-0 CONDIȚIE A POEZIEI-DEPĂȘIREA
„SPIRITULUI GEOMETRIC

De?> planează asupra 
noastrd discreditul posibil 
al aserțiunii cdlinesciene 
(„speculațiile pe tema cri- 
ticd-creație le-am conside
rai totdeauna divagație 
pttră' — Principii dfe este-
ticd, ÎS6S. p. 206), ne vom 
reteri totuși ia o anume po
ezie, aceea a criticilor, pen
tru simplul motiv că feno
menul este prezent și 
vrind-nevrind, critica (ia
răși critica I) are ingrata 
misiune de a consemna și 
descifra sensurile iunda- 
mentale, ca și pe cele 
colaterale, în epoca sa
literară. Apariția volu
melor de versuri ,Sa-
basios* de I. Negoițescu 
și „Semn" de Matei Căli- 
nescu a surprins poate pe 
obișnuifii eseului și ai În
semnărilor critice, relevtnd
disponibilitățile poetice, 
(cel puțtn aparente,) ale 
autorilor. Vom izola, în a-
parenfă desigur, personali
tatea rafinatului coiumb în 
straturile vuicanismului pri- 
migen eminescian, ca și
iormatia viguros-lntelectua- 
lă a celui de al doilea, Ia 
iei de pasionat cercetător 
al hrcealărului poeziei ro
mânești, — de poezia din 
cele două volume, sublima
re artistică a unor puterni
ce Vocații critice. Izolarea 
de care vorbeam este fi
rește convențională. întru- 
clt poezia-structură, sufici
entă sieși, este organic le
gată și subordonată struc
turii '■ intime a creatorului 
ei.

Element de modernitate 
In literatura și arta anilor 
din urmă, această sinteză, 
dedublare pină la un punct 
fin alt sens decft acela

proiesat de Saini-John
Perse — „am practicat în
totdeauna cea mai strictă
dedublare a personality -
ții"), a creat tipuri origina
le, bipolare de artiști — 
poetul-esetst critic și ese
istul — criticul poet — 
(tune(ie de dozaj Intre ce
le două umorii). Așa fiind, 
revolta predicatorului mis
ticei creștine in artă dobîn- 
dește semnificație și con
sistență abia in momentul 
cînd analiza critică stabi
lește disonanțele sensibile, 
hibridul, inesteticul in crea
ția mai-sus amintitelor ti
puri bicefale. Ca orice 
bipol, și cel definit anteri
or rămine un aliaj amorf, 
dacă din cuplul de forțe 
creative nu țișnește crista
lină rezultanta sanctificată 
de veacuri cu un cuvint ca 
și magic — poetul I (pen
tru că orice s-ar spune, ori
care ar fi sensul ecuației, 
fructul oprit, rlvnit și de 
unii șl de alții este același 
— poezia).

Sintem așadar cititorii u- 
nei poezii tehniciste, scrise 
la modul poeziei academi
ce (vezi cele patru moduri 
călinesciene), ale cărei sim
boluri se încheagă distila
te in „planuri raționale". 
Un semn indefinit (pretins 
sibilinic), o sete obscură 
in sine consumată, dirijată 
abil (logic I) în spasme, 
trenează asupra versurllor- 
eseu, ale lui Matei Căli- 
nescu, alcătuiri seci, încas
trate, nici cerebrale, nici 
lirice, ci pur și simplu un 
ingenios exercițiu de poe
zie aseismică, atonală. Ima
ginile sînt afirmate cu iz 
de jurnal intim („nommer

un objet, deșt supprimer 
Ies trois-quart de la jouis- 
sance du po^me. qui est 
iatle de deviner peu ă 

peu'~. — Maliarmâe), iar 
sugestiile impuse frust, pre
luate comod din reperto
riul clasic (atît de uzitatul, 
epuizatul de fapt, simbol al 
cuplului Orfeu-Euridice re
vine în numeroase rînduri), 
așa Incit se pare că mo
dul poetic cultivat de au
torul „Semnului", se refu
ză finalmente unei circum
scrieri. ..

Criticul I. Negoițescu 
lansat Intr-o aspră aventură 
cerebrală în zone mallar- 
meene de penumbre extirpă 
de la bun început nucleul 
liric, poemul transiormin- 
du-se de la sine într-un 
cifru. Satisfacția estetică 
este dată prin excelență 
de fascinația ideilor și a 
conceptelor pure. Dens în 
categorii filozofice, volu
mul „Sabasios" este un 
„ospăț" arid, I. Negoițescu 
împrumută cu obstinație 
„spiritul geometric" suflul 
hipnotic al axiomelor exis
tențiale (piesele volumului 
sint saturate de aluzii 
gnostice de profunzime). 
Esesistul-poet (aflat, mate
matic vorbind, într-un ra
port de osculație fată de 
poezie, in vreme ce la 
Matei Călinescu relația este 
de ocurență), vrea să fie 
ca și altădată Charles 
Maurras, un „restaurator al 
helenismulul". In adevăr, a- 
finltățtle lui I. Negoițescu 
vizează un anume neoclasi
cism literar, amintind de 
autorul poemelor din „La 
musique interieure'. Neolo

gic. pedant, ertticul-poet 
încetează (rjei n-a Intențio
nat, cu siguranță) sd co
munice sentimente 1

Roii ornamentul călinescl- 
an. după care „dacă vibra
ția lirică este absentă, ori
ce sforțare formală este 
inutilă, stilul fiind atunci 
o tencuială pe sticlă", 
sancționează sever aseme
nea naturi poetice sesizate 
In volumele celor doi. Dar, 
cum alături de simfonismul 
beethovenian sau wagneri
an, dodecafonismul lui 
Schonberg și Siravinski au 
creat valori Ilustre, și mo
durile poetice sînt diverse 
și se diversifică mereu, a- 
dresindu-se multiplelor fa
cultăți ale spiritului. In 
perspectivă filozofică se re
alizează opoziția dintre 
„spiritul geometric" șl 
„spiritul de finețe", primul 
dezvoltindu-se independent 
în raza cunoașterii științi
fice (referind la artă avem 
In vedere critica, eseistică, 
istoria artei etc.), iar cel 
de al doilea putîndu-se Ivi 
și dezvolta numai conex 
primului, ca o mutație In 
evoluția existentului mate- 
riallzlnd In artă, definiția 
poetului, a artistului în ge
neral). La esențele lirice 
se ajunge ca urmare a 
transcenderil spiritului geo
metric In spațiul diiuz al 
spiritului de finețe. Si cri
ticii pot scrie, așadar, poe

zie, condiția fiind cea e- 
nunțată. Automat (!) criticul 
poate deveni poet, printr-un 
act de transcendere a unei 
condiții sancționată a fi 
prea terestră ...

C. Costin

Cuao*cuta pubficxztă Bcxterin* 
Oproiu urs*aiou-
rM obeervzue * cetar
■uu popwxre rubrxi dxa presa 
&>zztrA o G<a sesnnat&ni *or. 
Cod âMcÂMÎeM por anul-
autocu m laCrețKKa — groaț 
cAtre .Cracai opuaistului*. nu 

cA fefi 1 optim iBtuIni, ci 
peocrs cA e« * hu George Că- 
uneecn**. Latf nievAr, in publi- 
occca noastră au existat H v 

csr« u-*eanmă pnn 
e»e Inseia peatra publicul ci- 
Utoc Kiev Arata garantu. E*te, de 
Jap*, o încredere verificați și 
exțugalA de-a lungul anilor, de- 
cenu^cc, de câtre ace* cițiva 

»A descopere in noia
nul de fapte <nn viața Incoo- 
jurAtoare zemxuficafivul, să a- 
ducA in acenA e*e*neotele spec
taculoase menite sâ indigneze, 
»ă bucure, să doară sau să 
curețe In sensul catarnisului de 
c ire vorbea filozoful antic 
Printre acești chemați se află 
s^indotoe Geo Bogza. La fel 
cusa pe vremea «Cronicii opti- 
rvsixlu.*, ci t2 torul se îndrepta 
glonî. spre crsxuca semnată de 
Oinearr tot asa facem și a- 
exa îndrept! nda-ne glonț spre 
colul dm dreapta al revistei 
..Cosuafwtao.* 1« întîlnirea 
săptăJDJnală cu Geo Bogza.

Poesseie, ‘a versuri, al
teori In prozA. aie iui Bogza 
slot scrierile unuia dintre cele 
mii distinse condese sub care 
metafora născută din cele maz 
neașteptate asociații si lirismul 
ce se revarsă In efluvii reu
șesc să ne insufle norul uoe: 
poezii de o incontestabilă ele 
rație, încărcată de sensuri a- 
dinei, fiorul propriu structurii 
unui mare poet a cărui neli 
niște existențială trădează o sen 
sibilitate cu totul aparte. Pre
sent mereu în tumultul vieții 
cotidiene, Geo Bogza lămîne cu 
fiecare rind ieșit de sub pana 
sa același meditativ din «Car
tea Oltului* și «Țara de Piatră", 
același liric și stilist neîntrecut. 
Evenimentele de seamă ale vie
ții social-politice, personalități 
marcante ale culturii, artei ro
mânești și universale, come

morări ale unor mari spirite 
și opere, peisajul natural si u- 
man al patriei îl conduc pe 
autor la reflecții seducătoare 
pentru cititor, exprimate ade
sea în fraze memorabile cu
caracter de sentință. In genere 
aceste poeme-eseuri sînt niște 
miniaturi filozofice și muzicale 
în care nota este cuvîntul cu
multiplele sale valențe seman
tice si artistice, iar armonia 
este dată de o topică deosebit 
de originală și sugestivă. Ade
vărat scriitor-cetățean, Geo Bog
za este alături și de vremea pe 
care o trăiește, dar ceea ce 
scrie el depășește net dimen 
siunile ocazionalului si condiția 
a ceea ce numim îndeobște efe
meride de ziar.

Nu mulți sînt acei care au 
scris atît de frumos, atît de 
sintetic și tulburător ‘ într-o 
pagină de revistă ca Geo Bogza 
despre Eminescu sau Bălcencu, 
despre Luchian sau Brâncuși, 
despre Enescu sau Arghe- 
zi. Artist autentic, autorul 
.Cărții Oltului" se dovedește în 
fiecare. săptămînă un condei 
proaspăt, mobilizator, capabil să 
entuziasmeze și să îndemne la 
prețuire si respect față de va
lorile materiale și spirituale o- 
menești, fată de mărețele înfăp
tuiri la care participăm cu 
toții în acești ani luminoși ai 
socialismului.

Eseurile-noem ce onorează pri
ma pagină a , Contemporanului" 
sînt sugestive și admirabile me
tafore țîșnite prin pan« lui 
Bogza din realitatea cotidiană a 
ttt de bogată în sensuri și 
fapte.

Reunite în volum, aceste pa
gini săptămînale boqziene ar pu
tea constitui o carte de poezie 
rară, de înțelepciune și de pro

E
fund umanism. In așteptarea n- 
aui atare eveniment editorial, 
pe care l-am dori cit mai grab
nic, ne rămîn în continuare zi 
lele de vineri, zile cînd ne în
fruptăm nesățioși din marea lec
ție de conștiință civică și az- 
fistică pe care ne-o oferă Geo 
Bogza și pe care ne-o mijlocește 
cu amabilitate revista „Contem
poranul**.

CONSTANTIN COROIU

STIL CLASIC-* ?
infantilism es- 

de asemenea, 
avem vreun 

ermeti- 
tot ce 
trebuie 

termenul 
cîteva din

N-am vrea să fim acuzați de 
opacitate sau de 
te tic, n-am vrea, 
să se creadă că 
dinte Împotriva poeziei
ce. Știm și noi că nu 
nu pricepem in poezie 
acuzat numaidecît sub 
de confuzie. Totuși, 
poeziile semnate de Nichita Stă-
nescu în Luceaiărul (nr. 41)
ne-au aruncat într-un labirint 
mai întunecat de cit cel minoic, 
fără să ofere cit de cit un fir 
salvator receptivității noastre.

Căci, alături de apreciabile zba
teri ale ființei sale interioare 
din Chiar nici vremea sau de 
intuiția de adincime care 
dează spații 
Invizibilul zoare, 
versuri care 
în nici un 
tre hotarele 
frizează 
chiar i 
farsă admiratorilor 
cînd scrie: 
moașă cum 
pe care-1 țin Întins sub zborul / 
păsării 
sînt ,- / deși 
aș fi 
timpane 
deși viața mi s-a 
deși locuiesc pe 
ou14 etc. (Serialul 
astfel infinit). Nu 
luăm în 
poetului 
blicate 
de un 
ajunge 
citească 
nu s-a 
noapte, 
noapte", adică, mal direct spus, 
nimeni. Ținem să-i atragem to
tuși atenția că scoaterea cuvin
telor din sac este un procedeu 
demodat și pe acest drum ris- ’ 
că să ajungă, anacronic. Spe
răm însă că autorul se află doar 
într-o temporară criză de fofrinâ.

sale
vremea 

adinei me care son- 
transcendentale din 

ne întimpină 
se structurează 

rămînînd fn- 
verbiaj ce 

Bănuim 
încearcă o 

săi totali 
.Deși nu ești f ru
es te piciorul meu /

nu 
chip, 

unui 
1 ridicolul, 
pe poet că

verișoare 
miros 

iubit / deși 
prietenii

cu ceea ce 
ca și cum 
îmi bat Ia 

imaginari / 
du« dracului, / 
suprafața unui 
deși poate fi 
vrem deci să 
presentimentul 

sale, pu-
serios 

că versurile 
în paginile unei reviste 
oarecare tiraj, nu vor 
la cititori: ,,O să te 
și pe tine / cel care 

născut azi noapte, mîine 
altă noapte, altă pururi 
adică,

Ținem

TELE-MATIIIIEll
Un recital de poezie, susți

nut de un grup de poeți oră- 
deni și de actori ai Teatrului 
de Stat din Oradea (aceștia din 
urmă citind din versurile ce
lor dintîi), iată o tele-emisiune 
care se cuvine remarcată pen
tru simplitate, seriozitate și ex
presivitate. Calitcji care, din 
păcate, uneori sînt desconside
rate, preferîndu-li-se altele, 
cum ar fi calofilia imaginii, pre
zentării, poate și versurilor. De 
astă dată, în prim plan a. stal 
nu cine știe ce caligrafică : ar
monizare a montajului, ci pur 
și simplu matineul literar, con
siderat, pe bună, dreptate, o 
manifestare suficient de intere
santă, pentru ca la numărul obiș
nuit al participanților să-i fie 
adăugat numărul remarcabil de 
cuprinzător al tele-spectatorilor.

Nu ne rămîne deci decît să 
organiza, în cadrul adecvat al 
salutăm inițiativa . orădeană de a 
foaierului teatrului, asemenea 
mătinee, precum și inițiativa te
leviziunii de a include în pro
gramul ei transmiterea, In di
rect, a unei asemenea manifes
tări. Ambele' inițiative conju- 
gîndu-se, în mod notabil, în pla
nul unor oportune acțiuni de 
lărgire a ‘ auditoriului poeziei 
contemporane si de diversifi- ■ 
care a modalităților de comu
nicare a cititorului cu jk>ezia.

CIOIN T R|A 
puni0

Grigare Hagiu:
..SPAȚIILE SOMNULUI"

Intre Spațiul Somnului și Spai
ma de liniște se configurează con- 
cep fia poetică a lai Gr. Hagiu. Au
torul ’ preia formula interogativă o 
autocuaoaș terii din volumele ante
rioare, dîndu-i o notd gravă și ele
giacă. Spaima de liniște este la iei 
de obsedantă ca șl zbaterea pendu
lului, conducind destinul uman câ- 
tre tărlmuri mereu schimbătoare, 
de unde și viziunea alegorică a 
marilor spatii. Poetul este un dam
nai asemenea lui Lucifer, cu inves- 
tiiura de a contempla într-o se
cundă eternitatea șl infinitatea cos
mică. El are revelația lumii prima
re „cînd visuJ singur se cutreiera 

sine" (Să revenim), amintind de 
un bine cunoscut pasaj eminescian 
unde .ochiul suprem" avea viziu

nea luminilor ce urmau să se nas
că. Aici timpul nu are lilnfă, nici 
lucrurile cont/iruri. Omul însuși, în 
stare, de pupă vegetativă, este im
plicat Intr-o ciudată alchimie a e- 
lementelor primare, nehotărîndu-se 
pentru chipul de pasăre, salcie, iar
bă. Aici golul din ilntîni devine 
auditiv, umbra sonoră, întunericul 
atlrnă de nori, păsările se izbesc 
de fantoma codrului dispărut, sau 
,,se vine fără amintirii și fără 
glnduri / despre trecut și viitor* 
(Sfera născătoare).

Dar intrat In timpul sensibil, 
desprinzlndu-Se din universul pri
mordial și familiar (Zid), cînd se 
afla deopotrivă In vecinătatea ier
bii și a stelelor, poetul mal păs
trează doar amintirea tragică a si
luetelor de altădată, dezvâluindu-i 
efemeritatea și perspectiva reîntoar
cerii. Este un ritual al vieții cu 
legi dictatoriale. Atunci se naște 
ca o parabolă șl deslegare de sen
suri Spațiul Somnului, ipostază 
noud a aceluiași destin, metaforă a 
eternității. Așa se explică o anu
me dramă a spiritualizării care ca
pătă la Gr. Hagiu o deosebită în
cordare. „Creerul se are numai pe 
sine I nu mai poate gîndi I el e gîn- 
dițea însăși / pîlpîitoare marmoră I 
și in cerul / cu trupuri lipsă mult 
mal larg / privește albastru pînă 
cînd leșină". Și cazul nu este sin
gular, ci revine șl In alte locuri, 
de pildă în Numai cuvînt, unde

abstracțiunile substituie lucrurile fi
zice după cele mai bune legi ale 
metaforizării.

Ceea ce pare însă ciudat la a- 
cest poet este generozitatea Îngrijo
rătoare cu care Ișl adună poeziile 
In volum. Căci din peste 70 
nu slnt mai mult de zece cu 
adevărat selectabile șl chiar sur
prinzătoare, după cum am văzut, 
prin ineditul lor. In rest este o 
mare aglomerare de versuri infor
me, de imagini' obscure, de unifor
mitate de concepte ceea ce produ
ce dezamăgire pentru cel nevoit să 
străbată multe desișuri sumbre pen
tru cîteva străluciri solare.

Mihaela Hașeganu
„ÎNTREBĂRI pentru

EXAMENUL DE
MATURITATE i 4

Mihae-la Hașeganu a avut doar am
biția șă debuteze la o vîrstă foarte 
llnără, căci, în afară de aceasta, pu

ține lucruri ar mai putea ft reținute 
în privința volumului cu titlul desuet 
întrebări pentru examenul de matu
ritate. Multe piese sînt încă bruioa
ne șl dovedesc că momentul tiparu
lui trebuia arnlnat pentru vremuri 
mai bune. „Vreau sd fug prin iarba 
necosită Încă, / să clnt clntece ama
re, I ea floarea macului de prin cîm- 
pii (Dorință). Așa scria și Alice Călu- 
găru. Un ciclu întreg. .Cînd fetele 
îndrăgostite rămîn singure", aduce 
note adolescentine, de oarecare vi
brație, dar nu depășește interesul 
furnalului intim Uneori sentimentele 
de puritate, invocate mereu de poetă 
prin transfigurarea unor elemente de 
natură ca penaj cromatic al schițelor 
erotlee, sînt trădate de imprudențe 
melodramatice. Dragostea este nebu
nă, iubitul diavol, fata se crestează 
ia un deget și declară neted: ^Dar 
cînd viața înseamnă dragostea ta, / 
rod șl oscioare, / căci viața e mai 
tare" (In întuneric). Autoarea cultivă 
alteori amănunte ale cotidianului și 
cite o dată o prind bine gesturile 
de un infantilism cuceritor, dar din 
păcate răsar în mintea cititorului si
militudini cu al ți scriitori șl se în
țelege că impresia nu este deloc plă
cută. Atunci cînd părăsește aliura 
confesională, Mihcela Hașeganu în
cearcă zboruri poetice, în lumea unor 
plăsmuiri originale șl interesante, mal 
ales cînd este vorba de peisajele e- 
xotice, dar volutele rămîn suspendate

șl autoarea recade în proza teres
tră. Debutul, mai ales în cazul unor 
tineri nerăbdători, are riscurile lui 
care pot fi fatale atunci cînd autorul 
se gîndește prea repede și la al doi
lea volum. De aceea, ne asociem pă
rerii lui Titus Popovici, exprimată în 
cuvîntul de prezentare a cărții, că 
se întrezăresc doar .promisiuni pen
tru împlinirea de mai tirziu".

Ion Caloria:

„SPIRITUL PĂM1NTULUI"
Autorul volumului Spiritul pămin- 

tului este doar un versiiicator care se 
străduiește să nu facă osonanțe, ce
ea ce dovedește că metrica pentru 
dînsul nu este o dificultate, dar fără 
a convinge pe nimeni că aceasta în
seamnă și poezie. Cititorul nu des
coperă nimic inedit în aceste pagini. 
Un peisaj sau o secvență din tre^ 
cutul istoric, un motiv folcloric sau 
o scena erotică par file cunoscute

din albume. Autorul dă impresia că 
Ie decupează conștiincios, la o sca
ră normală, respeclînd toate condi
țiile modelului. Epitetele sînt curate, 
versurile corecte și poezia poate să 
fie parcursă plnă la capăt în cea 
mai perfectă monotonie căci nu pro
duce nici un eveniment emoțional. 
Corectitudinea este uneori chiar e- 
nervantă. In Năframa, fata ardeleană 
este „gingașă" în podoaba " ei„ din 
strămoșie" și se bucură de compa
rații ca „apă viorie", „lumină, „fhi- 
ture", aripa lebedei suavd", iar bro
deriile sînt „nu lacrimi ci cin tare". 
Pentru efecte poetice complementare 
Ion Calovia rimează ajur cu azur, 
lină cu opalină, Ariei cu el, arc cu 
parc etc. In Ibovnica șerbului Țur- 
loaie o fotă de vornic are o aven
tură cu un șerb, în timp ce părinții, 
care „vor să-mperecheze averi", o 
Juruiesc, ca la Coșbuc, altuia bogat. 
In poezia Pe țarina nopții Ion Ca
lovia încearcă divertismente erotice 
șl peisagistice amintind de însemnă
rile tăcute pe monumente sau de 
caietele cu amintiri ale liceenilor : 
„Pe fiece colt din Inima mea ai 
Încrustat j Numele tău / Pe care 
1-al îndemnat curat / Făptură cu
minte, făptură fragilă j Să umple o- 
meneasca mea amforă f De argilă I 
Cu miresme suave". Citabilă este 
doar Vis și alte cîteva la fel. Dar 
cu o floare ...

Magda Ursache
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VIRTUȚILE POVESTIRII: 
ION ISTRATI

S-a spus că atunci cînd e- 
vocăm propria noastră viață, 
trecutul devine sursă de poe
zie. „Poezie și adevăr”, — 
preciza Geothe. Lucru explica
bil, intr-o măsură : distanța în 
timp, detașarea de realitățile 
mai vechi creează condiții pen
tru resistematizarea unui u- 
nivers nou, veridic poate, dar 
diferit de cel de odinioară. 
La Creangă și Sadoveanu u- 
'niversul copilăriei stă sub 
semnul surprizei spirituale i 
retrospectiv, micul fapt divers 
de atunci ia proporțiile unui 
eveniment, căruia i se găsesc 
semnificații tardive. Cuceri
toare prin inocentă, la alții 
vechile reacții etice și psi
hice reapar în memorie, ca 
niște focuri în noapte, cu a- 
tît mai pline de mister cu 
cit sînt mai depărtate. Ion 
Istrati vorbește chiar de un 
„foarte odinioară”. Insă liris
mul său („dulce înfierbintare”, 
„un fel de lîncedă sfîrșeală”) 
e cenzurat de rațiune, încît 
relatările, faptele reconstituite 
nu atenuează laturile grave. 
In Lumea lumilor mele (care 
nu e un roman, ci volum me
morialistic), evocarea copilă
riei nu devine o dramă gen 
Dickens, după cum, sub vălul 
fin al fanteziei nimic din ceea 
ce a fost suferință în „neagra 
țărănie”, nu se transformă 
în basm frumos.

Temeritatea metodei la care 
s-a oprit Ion Istrati e de a 
înfrunta comparația cu Crean
gă și Sadoveanu, aci convo- 
cațl anterior. Obiectul evocării 
(copilăria), climatul etic-sociaL 
materialul lingvistic la care 
recurge Ion Istrati, prezintă, 
în ciuda deosebirilor de e- 
pocă, analogii inevitabile. In
tre realitățile rurale din a- 
mintirile lui Creangă și lu
mea rurală a copilăriei Iul 
Ion Istrati (născut lîngă Do- 

rohoi) deși despărțite geogra
fic, deși separate prin scur
gerea unui secol, contactele 
sînt multiple. Timpul, pentru 
rurali, s-a mișcat lent, pe a- 
luviunile unui trecut de ig
noranță și oprimare. Stilul 
de viață n-a încetat de a se 
baza pe repetiție. Superstiții, 
izolare în limitele unei cu
noașteri primitive, reacții spi
rituale pe măsura umilitei lor 
vieți, sînt însă categoric mai 
accentuate la țăranii din nord, 
la care se referă Ion Istrati. 
Din acest perimetru provin 
dealtminteri și bordeieniL 
făpturi cvasi-mitologice, miș- 
cîndu-se, sub privirile uluite, 
pe sadovenianul tărîm de la 
Jijia, de o tristețe stranie.

Diu perspectiva sa de ob
servator lucid, la Ion Istrati 
idilicul e respins ca incom
patibil cu cadrul evoca:. În
tregul volum se constituie, 
așadar, într-un amplu film do
cumentar, cu zeci de secven
țe, în care oameni și fapte 
configurează o ambianță so
cială, etnografică și etică. Pro
zatorul excelează în decupa
rea fragmentului elocvent E 
cînd erou, cînd martor, cînd 
cronicar. Privirile alternează 
de la inocentă și umilință la 
sfidare. Consonanța cu ofen- 
sații, puternică, decisivă, face 
din Ion Istrati, scriitor realist 
un militant Se simte în orice 
fragment sentimentul de soli
daritate etică. Părinții, frații, 
rudele care vin în contact cu 
familia, figurile diferen'iate 
ale satuluL mediul școlar 
toate dobfndesc în memorialis
tica lui Ion Istrati acea notă 
de autenticitate pe care o 
înt finim la putini evocatori 
ai satuluL Moldovean, dar nu 
dominat de lirion, observa
tor al trecutului dar nu paseist 
prozatorul e funciarmente 
povestitor, un martor de real 

talent, înscrlindu-se prin a- 
ceasta în familia creatorilor 
moldoveni, mai puțin atențl 
la compoziție, cît la farmecul 
stilului. In fond Lumea lumi
lor mele (versiune revăzută 
a unei lucrări de succes) re
prezintă o formă de expunere 
în care tot interesul ține, ca 
la Creangă, de personalita
tea naratorului. Nu întîmplă- 
rile în sine, succedîndu-se ca
pricios, ci optica, perspectiva 
din care sînt reconstituite, le 
face interesante.

Numai cine cunoaște de a- 
prc-ape climatul sufletesc de 
scris de Ion Istrati, cu 
particularități umane de 
neconfundat, își dă seama 
cu cită acuitate a pă
truns in psihologia regiunii. 
Naivitatea și inteligența, scep
ticismul si voioșia, muțenia 
și locvacitatea definesc pro
filuri felurite, contrazicînd 
prejudecata despre un mediu 
rural uniform. Colecția de fi
guri cu psihologie diferenția
tă este realmente impresio
nantă. căci între hotarele sa
tului de acum patruzeci de 
ani pot fi descoperite tipuri 
și realități caracteristice. Iată 
vechilul bețiv și jandarmul, 
apoi citiva meșteri, iar în ma
sa țărănească oameni tăcu ti 
sau arțăgoșt La apariția hul- 
tanului .toate glasurile izbuc
nesc în strigăte mînioase■, 
comportarea dubioasă a unei 
fete alimentează curiozitatea 
satului; o ploaie cu cenușă 
vulcanică dă curs unor pito
rești comentarii. Excelent sînt 
fixate cîteva momente în ca
dru școlar ! de reținut în spe
cial figura elevului Bordeia- 
nu. un fel de Oșlobanu gur
mand. Absența lui de la lecții 
e motivată savuros: „Mă 
rog matale, doamnă învățătoa
re — reîncepu să explice a 
lui Caprariu, — Bordeîanu Du
mitru a zis că se însoară cu 

mine și așa că el îi dus la 
primărie să pornească hîrtii- 
le". Memorabil între toate, e 
însă portietul profitoarei Ti- 
ca, absolventă a patru clase 
gimnaziale, intrigantă, iscodi
toare, rudă „protectoare” ști
ind să beneficieze de orice 
situație. „Cel puțin la noi a- 
casă veșnic, de cîte ori ve
nea, turna piper peste sare 
și ieșea un scandal, un dîrnic, 
cum s-ar mai spune, că nu 
rareori se isca între tataia 
și mamaia o dușmănie, de nu 
mai vorbeau unul cu altul 
cîte trei-patru zile’.

Lucru cert, originalitatea 
lui Ion Istrati provine cu pri
oritate din foarte serioasa cu
noaștere a limbiL Dintre pro
zatorii de astăzi din Moldo
va, nici unul nu are în ace
lași grad calitatea pe care cei 
vechi o numeau „usus lin
guae". La începutul cărții, pio- 
zatorul face elogiul lijr.bii și al 
pîinii (asociere semnificativă), 
subliniind cu emoție posibili
tățile graiului moldovenesc. 
Limbajul prozatorului însuși e 
acela al personajelor evocate, 
transcris uneori cu preciziunea 
unei stenograme. Domină așa
dar stilul oral, mai nervos 
decît la înaintași; nu e ritmul 
molcom, limba „ca mierea”, 
ci o vervă adesea plină de în
țepături, pigmentală de iro
nie. Preocupați de grave pro
bleme materiale, țăranii lui 
Ion Istrati privesc lucrurile de 
pe versantul inteligentei tre
ze. dînd utilizare largă pro
verbului și cuvîntului de duh. 
La Sadoveanu țăranii sînt de 
cele mai multe ori taciturni, 
împietriți; dacă vorbesc, a- 
tunci povestesc de unul sin
gur, monologînd; chiar și 
profilurile episodice, schițate 
în cărbune, se definesc la 
Ion Istrati în dialog. Verbe 
frecvente și exclamații pro
bează că avem de-a face cu 
oameni de acțiune. (Reticen
ta, la unii, implică necesita
tea hotărîrilor chibzuite). 
Tranzițiile de la gravitate la 
umor, ruptura tonului, acțio
nează realist în vederea evocă
rii unui climat nu atît de 
simplu pe cît pare.

Deși tradus în franceză, se 
ridică întrebarea dacă echiva
lentele la proza din Lumea 
lumilor mele sînt posibile. în
doielile rămîn mari. Dintre 
toate volumele publicate, Lu
mea lumilor mele, carte de 
incontestabilă originalitate, îl 
reprezintă pe Ion Istrati mal 
mult decît oricare.

Const. Ciopraga

corespondență literară

Haralambie Moraru — Rădăuți- 
Prut : Pentru cititorii de poezie 
drama de familie a „unchiului" 
rămîne, din păcate, un fapt di
vers oarecare. Și aceasta pen
tru că poezia nu e reductibilă 
la versificarea stîngace a unei 
Intlmplări din viață, fie chiar 
tragică.

Ion Ionescu — Iași : Ne ab
ținem să clasificăm cum ar me
rita plagiatul dvs. după Blaga. 
Și ne mai invitați să fim sin
ceri. . .

Dinu Izvoreanu — Iași : „De 
ce adlncurile totuși / îmi ră
mîn ascunse ? / Prea le Încerc 
la suprafață'. Intr-adevăr, su
perficialitatea constituie nota ge
nerală a versurilor trimise. Re
mediul îl găsiți tot dv. : „Fa
cerea punții pe care voi trece/ 
cere o muncă asiduă". Mai tri
miteți după o vreme.

Bogdan Ghi(ă Ulmu—București: 
Deocamdată sîntețf pentru poe

RĂSFOIND VECHI REVISTE IEȘENE . 

LITERATURĂ DE ANTICIPAȚIE...

Cine a spus că intre moda vestimentară și li
teratură nu e nici o relație ? Un poet Întrevedea, 
în 1912, apariția modei mini-jupe.

Vizionarul e Gheorghe din Moldova. Revista în care 
publica versurile : Viata românească.

FEMINISM
.Poale lungi și minte scurtă*. 
Ce mai proaste, seci cuvinte ! 
Azi femeile merg Iute: 
Ne vor trece înainte.

Zi cu zi, văzînd cu ochii, 
Către noi înaintează: 
Mintea tot li se lungește. 
Poalele se tot scurtează.

zie un Jcar nechemat*. *Ca- 
baret" este o imitație dupd Ba
co via, iar In rest — nimic con
sistent.

I. Corinescu t Aceeași pendu
lare între simplism („nori se 
lipesc de vîrfuri / de brazi Bpre 
seară') și obscurixare voită, ca 
pe podul lui Păcală ; o căjcă- 
fură moale, alta tare.

Clitus Constantinescu: -JJn
proces de pornind la Iași* este 
o întimplare amuzantă, de spus 
într-un cerc de prieteni și cam 
atît.

M. Drăgănescu : Textul trimis 
ridică o serie de nedumeriri t 
de unde știa eroina că lichidul 
care curgea din paharul vărsat 
în earner a de alături era cog
nac?! de unde siguranța tatălui 
eroinei că aceasta va ajunge 
mare vedetă pentru că „refu
zase un rol de film idrd sd se 
gindea8că“?. Cît privește nedu
meririle de ordin artistic, ele 
sînt pe dată spulberate după 
lectura comentariilor Corei, a- 
llată In situația penibilă de a-1 
surprinde pe Nick cu o femeie: 
„Și șoferul ăsta atît de lipsit 
de fantezie I Nu dă nici în zid, 
nu conduce în așa fel Incit să 
mă izbesc de toate părțile me
talice ale mașinii, nu se încur
că în culorile de toate felurile 
ale stopului în așa fel incit 
să palpiți ca și cum mașina a.j 
merge cu viteza luminii și ec 
m-aș tîrî pe scară simțind'. . . 
eia. etc. Hotărît, nici un per
sona] în carne și oase n-ar re
acționa la modal acesta.

Mircea Popescu : Deși piesa 
dv. sfîrșește cu doi morți, ®u 
vă putem lua în serios.

1. C.

CONSTANT TONEGARU: STEAUA XTNEREL (Ediție 
Îngrijită și preiafată de Barbu Cioculescuj. Toate filiațiile 
care se pot stabili in legătură cu poezia lui Constant Tcne- 
garu nu anulează cu nimic fondul autentic al liricii sale. E 
un flux dintr-un Mi nul eseu violent, polemic și ermetic, o 
tristețe autumnală din Bacovia. o provincie saturată de 
plictis și banalitate ciclică din Demostene Botez, multe ca
ligrafii fine așezate pe sticlă din Adrian Maniu. Totul e 
numai la suprafață, numai imagine vaporoasă căci in pro
funzime ascultăm vocea poetului: un romantic, un inadap
tabil, un sentimental ironic, o conștiință de artist și un boem 
de vocafie (alături de Dimitrie Stelarul. Poezia sa e rodul 
unei sensibilități nereceptive ia tinguiri sau revolte lnirlnte. 
E o poezie socială, eruptivă, un fipăt și totodată o elegie a 
unui spirit neliniștit cu toate că poza, spectacolul, fronda nu 
sînt absente. Constant Tonegaru spune cu toată sinceritatea 
ceea ce descoperă ca sentiment al viefii, al realului imagi
nat, trăit. Expresia e totdeauna nudă, deschisa oricărei com
pletări, in așa fel ca accesibilitatea, înțelegerea ideilor, per
ceperea sonurilor să fie nemijlocită. Limbajul e dur, necăutat 
și asociațiile de cuvinte izbesc prin nepotrivire ca la supra
realiști. E un truc, un mijloc de a scoate efecte și de a dina
miza imaginile. Poezia e in relație cu limbajul care o repre
zintă, prin care există și prirt care iși comunică semnificațiile, 
emofia. Constant Tonegaru creează poezia ca limbai și con
fesiune, iar uneori ca jurnal, document, iapt biografic, ca in 
această mărturisire minuiesciană: „Am iubit la Brăila o mula
tra. I M-a iubit L.. M-a minfit ? / Vedea — cine știe — in 
mine un altul ? / Avea sini fierbinți și mini reci de ghiață. / 
Era prin noiembrie. Pe Dunăre dospea ceafă. / în port la 
lumini de fanare / robii descărcau un vapor cu lignit" (Femeia 
cafenie). De la o poezie a sentimentului erotic poetul trece 
la una socială (Flămînzii, Retrospecție). Autorul dezvăluie 
și condamnă „crimele burgheze", le trece în dosare. Constant 
Tonegaru e poetul revoltei. El nu se complace în tristefi în
chipuite, intr-o falsă ipostaza de răzvrătit. Poezia se recom
pune dintr-un sentiment al inadaptabilității structurale. Tot ce 
ține de monotonie, de inconsecventă, de constringere e res
pins, înlăturat. Aripile romanticului Tonegaru bat cu putere 
și de un repaus ai lor nu poate ii nicicind vorba. Intr-un stil 
minulescian, discursul său poetic crește ca un reportaj din 
miezul faptelor : „Domnilor, / am avut să scriu ceva și despre 
toamnă, / dar toamna aceasta a fost banală / căci toate toam- 
nele-s la fel / și vă asigur / Nici una n-are temă originală". 
(Conspect de toamnă).

Poezia lui Constant Tonegaru ar putea fi definită șl ca 
un documentar liric al unei existențe. E cam tot ce se mai 
poate spune despre ea dacă vrem să-i traducem exact esența. 
La concertul pe care poetul și-l regizase singur nu lipsește 
portretul său: „In tezaurul metafizic mai păstrez un fagot / 
luminat de torte pe panoplia ce-1 suporta / ca și cum ar fi 
spiritul muzicii închis in retortă I scofind cu fantezie de pro
fan peste tot / suspine profunde undeva din aortă. / / latd

PATRU POEȚI
doamnă acum începe un concert / și-fi vei trece talia prin
tre melodii curioase / cu peria de gală despre care scoicile 
mă vor descoase / clnd luminos legănindu-mă în frlnghie 
cert / vîntu-mi va lntefi și mai tare fosforul din oase".

EMIL ZEGREANU : SONETE. Tehnica impecabilă a sone
telor lui Emil Zegreanu a îndepărtat erupția spontană a sen
timentelor. Poetul e un spirit sedus de formele clare, iar emo
ția din poezia sa e închisă ca într-o carapace. Versul clasic 
și rigorile sonetului nu au totdeauna posibilități de a restitui 
valori poetice dacă putinfa de a regindi, a sensibiliza senti
mentul, este redusă. Emil Zegreanu descrie fluctutiile unei 
biografii în care timpul moral se confundă cu unui fizic. Po
etul vrea țu tot preful să Introducă în sonet viața i „Și-l hră
nesc cu vis, nu cu iluzii, / Și-n el, cu forma-n marmoră scuip-

tată, I Eu inima mi-o-îngrop, în piept să-i bată" (XXV). In
tenția se reduce la rememorări și astiel sonetele se transforma 
într-un jurnal nu o dată banal. E de vină și insuficiența lim
bajului, în mare parte stereotip. Ciclul Călătoria e un jurnal 
de turist prin Italia, văzută decorativ, in care capcanele re

toricii și platitudinile cresc nestingherite. Entuziasmul în fața 
antichităților romane e fals. Sinceritatea estetica e de împru
mut și sonetele lui Emil Zegreanu rămîn simple exerciții.

ION POP: BIATA MEA CUMINȚENIE. Poezia ca notafie 
a stărilor de spirit nu refuză contemplația și relafia care se 
statornicește între poet și lucruri are nevoie de o însumare, 
de numire. Ion Pop o realizează într-un stil voit prozaic dar 
care recheamă „contururile lucrurilor” la forme precise. Cum 
remarca Dumitru Micu poetul nu e un clasic. Perfecțiunea 

versului clasic e înlocuită cu una a versului liber. Poezia se 
comunică cu simplitate și deschiderea ei către ermetizări inu

tile e absentă: „Vorbim, prietene, despre oameni cum vom 
ti, / La masa asta veche, lîngă sfeșnicul tău într-o rină, / Cu 
luminarea ce curge-n liniște, ascultînd / Geamătul Întuneri
cului prăbușit în ziduri / Sub secera fosilă a lunii ruginind / 
Pe aburi moi de somn peste griul pămîntuiui*. Poezia sa are 
o structură, idei și uneori... teribilisme. Ceea ce comunică 
poetul are o semnificație clară: „In noaptea asta în lume 
cade zăpadă multă, / Lipsește bastonul stelei de nord, / lai 
dacă Încerc să caut răsăritul, s-ar putea / Să-țf nimerești cu 
degetul o rană. / Vine pe vînt un dor de ia părinți, / Mi
resme tari de scînduri și de ierburi, / De ceva ars Intr-un 
meteorit, / Se prelungește o grindă grea / Pe stilpul tău de 
vorbe încrucișate". Pe lîngă versuri autentice, se strecoară 
nu o dată și mici plantații de vorbe imposibil de acceptat 
Intr-o poezie ca Martorii, Ion Pop e de o platitudine îngri
jorătoare. Furat de cuvinte el alunecă într-un vers de-a drep
tul ratat: „Capul său se rotește pe cea mai înaltă vertebra 
a șirei spinării" (I I). E ciudat cum un critic oa Ion Pop, exce
lent cunoscător al poeziei clasice și moderne poate să pro
ducă astfel de... perle I Conștiinfa poetică a cedat in acest 
caz improvizației, unui joc năstrușnic, evident, în afara poe
ziei adevărate. O altă altă poezie, Șah, nu e altceva decît o 
variantă a unei poezii a lui Marin Sorescu.

MIHAI GAVRIL: RĂDĂCINĂ ȘI CER. Simplitatea expre
siei poeziei nu e egală cu superficialitatea, cu mimarea unor 
modele ilustre. Versul limpede, lucrat cu răbdare, neîncefoșat 
produce satisfacții. Mihai Gavril e străin de orice ermetism, 
confecționai sau preluat de gata, de aiurea. El se confesează -f 
cu toată sinceritatea. De la „rădăcină și cer" poetul cfntă 
acest pămînt, locurile natale, rîurile pe care le străbate. E un 
drumeț liric nelivresc, un poet al cimpiei și al munfilor. Mu
zicalitatea versurilor Iui Mihai Gavril e discretă: „Treclnd 
cu luntrea-n larguri, să caufi vraja rară, / în unice și neu
itate clipe, I trăgea tutun din barba unei pipe / cu gura ta 
tăcută și amară ; // lopefi băteau, pe valuri, ca niște lungi 
aripe, / de lebădă ce trece pe ape solitară, / iar trestia ple- 
cîndu-și arcușul de vioară / pe ape cint fantastic pornea să 
îniiripe. / / Apoi, în legănare, pe-a lacului tăcere / înfeiegind 
că taina purtată doar furtuna / pămîntuiui stratificat In ere i 
t j porneai in zbor, năluca, din undifă, cu struna —, părea 
că-și poartă cerul serii luna", (Părea că-și poartă cerul — A- 
mintirli lui Brătescu-Voinești).

Zaharia Sângeorzan
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ILUMINISM
IEȘEAN»

Alexandru Clorănescu, istoric literar comparatist de 
reputație internațională, compatriotul nostru, profesor la 
universitatea La Laguna (Santa Cruz de Tenerife, Spania), 
ale cărui Principia? de literatura comparada (1964) le-am 
prezentat recent in Ramuri (nr. 9/1969), mi-a oferit cu 

^deosebită amabilitate citeva din publicațiile sale, dintre 
care ana interesează în mod direct istoria culturii noas
tre inclusiv studiul mediului Intelectual ieșean de la În
ceputul secolului trecut. Este vorba de o erudită și ele
gantă ediție: Coirespondance de Daniel Demetrius Phi- 
lippides et de J. D. Bărbie du Bocage, 1794—1819 /Salo
nic, Institute for Balkan Studies, 1965), integral inedită, 
neprezentată încă se pare, în publicațiile noastre, reve
latoare pentru mentalitatea și orientările tipic iluministe 
ale lui Daniel (Dimitiie) Philippide (1770? — 1832), pro
fesor de matematică și fizică între 1803—1808 la școala 
Domnească din Iași, figură puțin cunoscută, revelată an
terior doar prin unel° contribuții documentare semnate 
de C. Erbiceanu, Al. Philippide (descendent din 
familie) și mai ales N. Bănescu.
. Grec, originar din Tesalia, cu bune studii la Padova 
și Paris (1790—1794), Daniel (Dimitrie) Philippide, monah 
șl profesor cosmopolit, ajunge la Iași în 1796, unde 
angajat ca profesor particular în casa boierului Gh. 
mare vistier. Instalat în capitala Moldovei, căreia — 
cizează el — localnicii „îi spun Eși (Eche) și nu 
(Ias^", Philippide va ii animat toată viața de două 
pasffnl : una mesianică-sentimentală, foarte dis.

aceeași

este 
Balș. 
pre- 
Iași 

mari 
pasffni : una mesianică-sentimentală, foarte discretă,
pentru patria sa pierdută și Muntele Pelion, cealaltă ideo
logică, publică, și desigur foarte incomodă, pentru filozo
fia epocii, științe, cărți și lucrări proprii, despre care 
aflăm numeroase detalii în corespondența pe care o în
treține cu prietenul său, elenistul, geograful și carto
graful francez Barbie du Bocage (1.-69—1825).

Sub acest aspect, mesajele sale epistolare relevă un 
spirit de o mare tenacitate și ingenuitate abstractă, ob
sedat de tratate și instrumente științifice, de enciclopedii 
și texte de ideologie, pe care le cere cu insistență, după 
liste amănunțite, la Paris. Admonestează brute 1 cind se 
fac greșeli de expediție, trăiește o dramă întreagă cind
i se pare că i-au fost sustrase... 2 volume. A comandat 
220 și n-a primit decît 218 ! Panică ! In cele din urmă lu
crurile se lămuresc, dar cu cită înfrigurare erau aștep
tate coletele următoare ! Această impaciență amuză 
intr-un fel pe Barbid du Boccage, însă Philippide are răs
punsul pregătit : „După toate aparențele dv. judecați la
șul după Paris" Pe atunci cărțile erau rare, scumpe, greu 
de procurat și în izolarea sa „scitică" Phi'ippide face 
complexul claustrării intelectuale. Era. de altfel, se pare, 
de temperament destul de dificil, fixat în convingerile 
sale, aproape fanatizat de spiritul .luminilor", moralist • 
intransigent și deci ... antipatic: .Sînt un stoic rigid 
față de toate relele care vin de la natură, dar nu sint 
deloc stoic față de relele morale, care sporesc mult pe

naturale*.
Nici nu se putea ca o astfel de fire să nu vină în 

conflict cu unele autorități locale, care-1 combat și din 
rațiuni de concurență. Profesorii greci de modă veche
ii fac atmosferă ostilă, îl denunță la mitropolie de... 
„ateism". Ce-i drept, cultura franceză a lui Philippide 
era din cele mai .subversive* : corespondența sa este 
plină de Voltaire, Condillac, Mably, Rousseau, abatele 
Barthdlemy. In 1801 comandă pînă și... Constituția 
Statelor Unite ! Pe deasupra, el mal face imprudența 
să traducă, în grecește. Logica lui Condillac (Viena. 1801), 
ba chiar șl o Astronomie, după Lalande (Vlena, 1803,de
dicată voievodului Alexandru C. Moruzi). Motive mai 
mult decît suficiente de suspiciune șl presă proastă.

Convingerile sale sînt integral iluministe, în forme 
din cele mai pure • raționaliste (.rațiunea este fructul 
meditației bine conduse"), umanitariste (.războiul este 
flagelul umanității"), criticiste (.ignoranța se răscoală 
din toate părțile împotriva rațiunii divine”), rousseauiste 
(.sociabilitatea, care trebuie să facă fericirea omului, 
nu-i face adesea decît nefericirea*). Era convins că : 
„Egoismul și fanatismul fac viața pe pămînt un adevă
rat infern*, că nu poate exista o adevărată solidaritate 
decît intre „prietenii umanității". Acest spirit sistematic 
și abstract trebuia totuși să se declare, în limbajul epo
cii, un suflet sensibil, „om al sentimentului”, capabil de 
exaltare cind află că s-a descoperit o nouă planetă. 
Imploră 
să i se comunice toate descoperirile științifice. „Filo
zoful 
pana doar Ia sfera națiunii sale, el trebuie să se con
sacre umanității întregi : Enciclopedia este o carte care 
privește toate națiunile*.

Proiect unic in țările noastre la începutul secolului 
trecut, care va fi reluat în felul său doar de Eliade, 
Philippide, mare cititor al Enciclopediei metodice a edi
torului Panckoucke, concepe planul unei lucrări simi
lare, in care urmau să iigureze, pe lingă operele amin
tite, șl numeroase traduceri de tratate științifice (mate
matici. fizică, chimie), și texte originale. Dintre acestea 
a tipărit, in colaborare, o Geografie modernă (1’791) 
Și — ceea ce ne interesează și mai mult — o Istorie 
a României (Leipzig, 1816, în două volume, vol. II: 
Geografia României), notabilă în primul rînd prin faptul 
că Philippide este probabil primul autor care folosește, 
in scrierile sale, cuvîntul La Roumounie (p. 133, 134. 
136), înaintea lui J. A. Vaillant și al altora, detaliu des
tul de puțin cunoscut. In această direcție, mai ales, 
iluministul nostru a avut o intuiție excepțională : cu
vinte! a fost creat și. ș-a...impus.

In schimb, alte inițiative se dovedesc destul de ris- 
Ajcate, de simplă fantezie ideologică. Bestia neagră a lui 

Philippide a fost toată viața „pedantismul1' vechiului 
sistem de educație, combătut cu violență extremă, pam
fletară. în toată corespondența. Tnvățămîntul său milita 
pentru impunerea limbii grecești vii, moderne, pentru 
reforma integrală a limbii eline.. Această pasiune peda
gogică. grefată pe metoda'analizei ideilor prinsă de Ia 
Condillac, devine la bățrînețe marotă iluministă a lim
bii universale, proiect căruia îi consacră toată energia. 
Philippide concepe deci o limbă artificială, „metodică, 
filozofică, naturală, rațională*, monosilabică, monose-' 
■mantică, monosemn, etc.- etc. Acest proiect utopic este, 
datat .1898, janvier 31 (19) Iassy*. De unde se vede 
că filologii ieșeni au in persoana lui Daniel (Dimitrie) 
Philippide un precursor nu numai fantastic dar șl... redu
tabil., • ■ ■

In înspăimântătorul pustiu in care mă aflu

teoretizează el — nu trebuie să-și restringă

lirică 
universală

INGEBORG BACHMAN
DUPĂ MULȚI ANI

Săgeata vremii cdaarme-n orc de soare. 
Cine lin irupe ogave dintre stînci.
In foța-i inima ta-n vini tresare 
Zvicnind in pas cu orele odinci.
O umbră trece-n zbor peste Azore 
Și-o rodie-n murmur viu Dește al tău sin 
lor dacă moartea surd izbește-n ore 
Ești tu ținta-n spre care ele rămin.
Și marea chiar, cum tainic strălucește 
înalță oglindo spre ochiu-i sugerat 
După mulți ani agave înflorește 
Sub paza stincii lingă malul beat

NORD Șl SUD
Tirziu opriți la splendida grădină 
in acel somn, de care știm doar noi. 
printre măslini doream neaua să vi"ă. 
printre migdali visam — îngheț și p!oi.
Dar cum va supraviețui palmierul, 
dacă tu sfișii al său cald frunzar. 
Cum umbra lui s-o mai ivi sub ceru! 
cu neguri, cind manta de ploaie iar
Fți rai ? Nu știi, cum ploo:o te-nfricose. 
cind ți-oferisem clbul evantai ?— 
Tu l-ai închis. Și timpul tău plecose. 
de cind, acvilâ-n vint. mo ridicci.

HEINZ RUSCH

POEMA MEA
Spun multe cuvinte pe zi
Și noaptea scriu poema mea 
neodihnit.

Pe alt continent 
cade o viață-n fragmente, 
o piele neagră singură pe pavaj.

Intr-o casă-n vecini se va naște un copil. 
Mama ascultă, de stă liniștit.
Eu scriu.

Pe antene vin păsări sumbre, 
croncănind viermănoase minciuni. 
Eu cînt.

Cint eu oare-n ceruri ? 
înghite pămintu! poema mea ? 
Cit timp sînt surde voci, voi striga.

Scriind strig 
Iubire și
Pîră
In ziua ce crește.

ULRICH VOLKEL

FATA DIN TIMPUL VERII
Cu vara am dormit.
Era otit de cald, incit mă dezbrăca!.
El cobora pe riu
Și-mi înfășură părul.

Mi-a oferit și fiori. Care se ofilesc.
A copt și grlu. Și l-am gustat

Ca plinea.
A vindut și soare. A vindut ieftin.
Și m-a iubit Asta rămîne
Și-a plecat

In românește de Al. Husar

MILAN KUNDERA
Aesscrcabrid uu ținti v* Secolu- 

tai 2» (*r. 5JB9) de a ne o- 
feri, ia versraaea pasionatului 
traducător cere te aumejie Jenn 
Gronu. seveie .ta Miloa Kun- 
d-*r« Glosa (zi ae «auatiai ci 
aceiași Jecn Grotu ne-a inlee- 
a.t cuaoosterea uaetf cite po
vestiri a ."■/ Kzzndera. N'inteni 

t< ride. Ia Secolul 20 nr.
Roetcnai Gin** e cuaos- 

evf os WTr succes la Ceâo- 
sova.-.s - .'X 909 de exeatp.ore 
la clîevo sdprladaQ ji ia alte 
tdri fin Emnia c chirul pre- 
lefei de ArspoaJ. .Muricioa Si 
por: ia priasa ruerefe. exrep- 
froarf xxferpret Ia ceM <1 ver
sorilor htf ApollnsMre. Kcndera 
e pi bk prosefer de atari re- 

aurae. eiiad une: necruțătoare 
vizNxni asepr- renhtățif ua MB 
Mtar. edhHibref. dar cu ne- 
b&rujfe vafențe lirice sau. dim

ironice „Aș vrea, eo 
roarcnc:er. declara el intr-un 
interviu. «* acria niște cărți cart 
să fie sinteza romantismului nos
tru cu spiritul de ancliză, de 
observație exactă a lumii ase 
cuai e ea. de scepticism rece" 
Dar acest scepticism nu e. ci
turi de puțin, nihilism seu de
fetism. Avem nevoie de un 
ncepticism militant, care si 
pană întrebări înainte de a fi 
ois:* răsoansunle. de un scep
ticism stnâtos care să se o- 
pmă ade-căratufai nihilism al 
pseudo-ozt susmu^ui dogmatic 
fanatismuhn nchem-Urmf. Dez- 
bztete gravă fe drept, punctată 
de na umor amai) si respon
sabilă asupra destinului uman, 
făcută cu o exemplară pasiune 
a adevărului total. Gluma afir- 

un scriitor de marcă, repre
zentant al unei freze dominată, 
alături de geniul tutelar al lui 
Hasek. de umbra neliniștitoare 
a lui Kafka.

som. aasendindu-1 pe Rfcbards. 
propune conceptele de structură 
(argumentul. logica poemului 
principiul său organizator) șj 
textură (particularitatea concretă 
a poemului, materialul abundent 
ce pune obstacole structurii, o 
Întoarce de la scopul ei simplu 
și utilitar). Ceilalți ^new-critics*. 
în frunte Cl. Brooks, tind mal 
ear'nd către un , monism cri- 
tic", considerînd poemul un u- 
nivers închis, imposibil de pa
rafrazat, un organism cu pro
priile sale legi t cuvîntul cri
tic va fi mai mult explicitare 
decit explicație, se va concen
tra asupra descrierii structuri
lor, a mijloacelor de organi
zare si ^convingere". Conco
mitent sînt respinse critica bio
grafică, psihologismul. aprioris
mul ideologic, determinismul is
toric sau sociologic. Prin con
cepția lor asupra limbajului poe
tic fi prin teoria .ironiei' (sau 
a .tensiune!") noii critici au 
aeaoarat mult timp interesul ti
nerilor cercetători. Acum Insă 
se pune accent pe alte aspecte 
ale operei literare : funcția sa 
socială, mitică sau ludică. Pe 
lingă influența crescindă a u- 
nor G. Lukacs, W. Benjamin sau 
Th. Adorno, structuralismul mi
tic (.arhetipal") al iui NorthroD 

Fruve reprezintă tendința cea 
mal marcantă în anii din urmă. 
Sintetic și. adesea, polemic, e- 
seul lui Peter Brooks e o bună 
introducere Intr-un domeniu pe 
care, din păcate, 11 cunoaștem 
mult prea puțin.

AL. C.

MUZICĂ SI»

POEZIE

Adrian Marino

NOUA CRITICĂ
AMERICANĂ

Un eseu al lui Peter Brooks 
(Nouvelle Critique et Critique 
nouvelle aux U.S.A. In N.R.F. 
sept. 1969) încearcă să facă bi
lanțul șl să stabilească direc
țiile principale ele evoluției cri
ticii americane contemporane. 
După ce constată, insinuant, că 
o parte a noii critici france
ze — aripa formalistă a struc
turalismului — se aprepie din 
ce în ce mai mult de dome
niul în care activează de circa 
30—40 de ani noua critică ame
ricană, Peter Brooks notează că 
— deși acceptă și ei specifici
tatea literaturii șl a limbajelot 
acesteia — criticii francezi sînt 
mai sistematici, mal teoretici, 
mergînd spre literatură prin ling
vistică, în timp ce confrații lor 
de peste ocean pleacă de la 
stadiul empiric al textelor poe
tice. Interesant e că tinerii u- 
niversitari șl studenții americani 
au ajuns să conteste noua cri
tică, ce se transformase în ul
tima vreme din erezie în orto
doxie, In metodd de lucru .o- 
ficială" In universități. Relulnd 
și reconsiderlnd anumite idei 
ale lui Mallarmâ, T. S. Eliot, 
Ezra Pound, J. A. Richards, Wil
liam Empson, mișcarea „The New 
Criticism" (John Crowe Ransom, 
Alleu Tate, Cleauth Brooks, Ro
bert Penn Warren etc.) și-a 
concentrat mai întîl atenția că
tre reabilitarea retoricii (înțe
leasă ca .sistemul de comunica
re stabilit de un poem, tot 
eeea ce e folosit de către scri
itor pentru a-și organiza sem
nele intr-un context total"). Ran

Sub egida Catedrei de limbi 
și literatură germană din Iași, 
și cu concursul Ambasadei Re
publicii Federale a Germaniei în 
Republica Socialistă România a 
avut loc la Casa Universitarilor 
din Iași o seară de muzică și 
poezie romantică germană. După 
cuvîntul introductiv rostit de dr. 
Klaus Steinke (R.F.G.), a vorbit 
prof. dr. doc. Hertha Perez, 
șefa Catedrei. A urmat un pro
gram de sonate și lieduri ro
mantice germane, susținut de 
soliști și instrumentiști ai Fi
larmonicii din Iași, iar studenți 
ai Facultății au recitat poezii 
din romanticii germani. Au par
ticipat numeroși oameni de cul
tură, scriitori, cadre didactice, 
studenți. Serata s-a bucurat de 
lin remarcabil succes.

LUNA
Editura franceză Payot a scos 

de curînd un Atlas al cuce
ririi Lunii. Imensele fotografii în 
culori cit și textul care le în
soțește fac din acest volum o 
carte pe măsura evenimentului 
din iulie 69. După afirmația au
torului, Patrick Moore, e o carte 
„pentru tinerii între 10 și 90 de 
ani". Și sub și peste, credem 
noi.

SOMNUL
Doi cercetători americani, Gaer 

și Segal au publicat un volum 
de peste 500 de pagini, Somnul. 
Reievînd aspecte particulare și 
inedite asupra raporturilor din
tre conștient și inconștient în 
timpul acestei .scurte morțl', cit 
și asupra rolului său în con
servarea individului, cei doi 
autori evidențiază că Jără pic 
de mîncare încă se poate trăi, 
fără pic de somn — de loc**. 
Somn ușor.

ISTORIE A LITERATURII UNIVERSALE IN IMAGINI: Mormîntul lui Chateaubriand (Saint-Malo)



n perioada 12 octombrie — 4 noiembrie, se desfășoară 
*la Palatul Culturii din Iași, cu aplicații practice în 

toate județele Moldovei și cu vizite în județele Mara
mureș și Clui, un amplu instructaj vizînd îmbunătăți
rea pregătirii personalului științific și tehnic de spe

cialitate din muzeele cu profil etnografic și de artă popu
lară din întreaga țară. Organizat și condus de către Comi
tetul de Stat pentru Cultură și Artă, Direcția muzeelor și 
monumentelor, acest instructaj a reunit la Iași circa 80 de 
participanți de la toate unitățile muzeale.

Am profitat de acest prilej pentru a organiza o masă 
rotundă, la Care au fost dezbătute problemele activității 
muzeistice din specialitățile respective, bineînțeles cu per
manente referiri la evoluția și stadiul contemporan al sa
tului românesc.

Invitații noștri sînt:
Nicolae Ungureanu — inspector general în C.S.C.A. — 

Direcția muzeelor și monumentelor i George Anania — in
spector în C.S.C.A., Direcția muzeelor și monumentelor » 
Boris Zderciuc — cercetător științific principal la Institutul 
de psihologie al Academiei; Karoly Kos — șef de secție 
Ia Muzeul etnografic al Transilvaniei (Cluj); Vasile Novac
— director al Muzeului viti-pomicol din Golești (Argeș) » 
Gh. Bodor — director al Palatului Culturii din Iași ; Petre 
Cazacu — șef de secție la Muzeul etnografic al Moldovei
— Iași.

Introducerea succintă în temă a fost făcută de tov. 
N. Ungureanu:

Instructajul se înscrie în programul anual al C.S.C.A. 
și nu întîmplător are loc la Iași. In țara noastră se pro
filează în ultimii ani o rețea de muzee etnografice și de 
artă populară care ambiționează a acoperi întregul teri
toriu. Profilate pe o problematică generală și complexă, sau 
axate pe o tematică specială (arhitectură, meșteșuguri etc.)» 
fie că includ întregul teritoriu al țării (Muzeul satului — 
București), ori prind ariile provinciilor istorice (Cluj, Iași, 
Sibiu etc.), aceste instituții trebuie să formeze o rețea e- 
chilibrată din unități de conținut și pondere determinată. 
Or, rețeaua noastră e deficitară tocmai în Moldova, deși 
din punctul nostru de vedere e una din regiunile cele mai 
interesante.

Asemenea instructaje sînt cu atît mai necesare, cu cît 
personalul nostru nu vine din școli cu o nregăttre adecvată.

B. Zderciuc: La universități nu există vreo catedră 
profilată pe muzeografie, așa cum e cazul în alte țări. E 
drept că la Institutul de arte plastice din București se predă 
un curs de muzeografie, dar din păcate absolvenții respec
tivi nu ajung la muzee, așa că . •.

P. Cazacu: Si la Facultatea de istorie etnografia se 
bucură de cîteva ore, dar fără aplicații la muzeografie.

Gh. Bodor: Se predă introducere în etnografie, ceea 
ce e departe de a fi suficient.

N. Ungureanu: Iată deci justificarea acestor cursuri.
DE CE CONSIDERAȚI MOLDOVA ATÎT DE INTERE

SANTA ?
N. Ungureanu: Pentru că ea a dat, generoasă, tuturor 

muzeelor din țară piese deosebit de valoroase, dintre care 
voi cita doar casele din Voitinel, Straja, Aulia, Năruja și 
Mastacani, biserica de lemn de la Răpciuni (Muzeul satu
lui București), crama de la Popești — Focșani (Muzeul din 
Golești), crama-pivniță de la Huși (Muzeul din Sibiu) — 
toate cu interesant specific moldovenesc, dar tocmai Mol
dova nu are așa ceva pentru că nici n-ar avea ce face cu 
ele. Ne străduim să realizăm de cîțiva ani un muzeu în 
aer liber la Repedea — Iași și încă n-am trecut toate 
obstacolele.

Din partea noastră, recunoaștem că nu am investigat 
încă sistematic teritoriul acesta de țară pentru a salva și 
a da utilitate muzeală atîtor valori care se pierd an de 
an. Vrem să începem o asemenea acțiune acum.

Gh. Bodor: Datorită ritmului foarte rapid de transfor
mare a satului, mv.lte aspecte pot fi considerate pierdute. 
De pildă, în Moldova instalațiile tehnice sătești au dispă
rut mult mai repede decît în Transilvania.

B. Zderciuc: Căderea lor în uitare a fost dictată și 
de legislație.

P. Cazacu: E un fenomen pozitiv, dar care trebuie 
surprins și oglindit muzeistic.

N. Ungureanu: Chiar dacă problema muzeului în aer 
liber de la Repedea e încă în fază de discutare, trebuie 
să fim preocupați și de posibilitățile conservării .in situ* 
a unor monumente de arhitectură și tehnică populară din 
Moldova, ca și de realizarea unei rețele de muzee sătești, 
idee pentru care în unele județe (Galati. Argeș. Gorj) se 
duce o adevărată campanie. Numai bogăția vestigiilor din 
Suceava, Neamț și Vrancea pot face din Moldova cea 
mai valoroasă zonă muzeistică a țăriL In această privință, 
toate muzeele Moldovei sînt deficitare. E timpul să trecem 
la o muncă susținută și calificată, antrenînd pentru a- 
ceastă cauză toți factorii locali de răspundere.

CEVA DESPRE ASPECTUL SATULUI CONTEMPORAN.
B. Zderciuc: In primul rînd, cu toată aprecierea teo

retică a arhitecturii populare, proiectantii ezită și chiar 
evită sistematic valorificarea elementelor tradiționale, deși 
această arhitectură are rezolvări fericite atît ca economie 
a spațiului, cît și ca decorație, rezolvări care pot fi pre-

SATUL
CONTEMPORAN 

SI
MOZEOGRAFIA

Ceramică de Mihăileni (Botoșani).

luate, indiferent de natura materialelor în care construim 
astăzi.

P. Cazacu: In cazul unităților D.S.A.P.C. există co
misii speciale privind aspectul satului contemporan, daf\ 
nu știu cum se face că proiectele ajunq tot la tipizare, 
renunțîndu-se pe parcurs, din diferite motive, la tot ce 
reprezintă specificul regional. E o situație similară cu ceea 
ce se întîmplă în toponimie, unde denumiri seculare se 
pierd atunci cînd 
Morii sau valea 
Brigada a Il-a".

B. Zderciuc :

oamenii în loc să spună, de pildă, dealul 
lui Bogdan, zic „la

minunat exemplu 
prin transpunere

Brigada I-a" și „ia

de păstrare a spe- 
în alt ma'erial. ni-l

Un 
cificului arhitectonic 
oferă continuitatea biserică de lemn, biserică de zid. E o 
transpunere creatoare cu rezolvări splendide.

K. Kos: Inspirația nu trebuie să rămînă la decorativul 
de suprafață, ci să meargă

B. Zderciuc: r
are anumite elemente care 
arhitect Adrian Gheorghiu 
ferință, recent, cît de bine 
vechi ca prispele și foișoarele. In prezent, satul nostru 
beneficiază de aportul meșterilor țărani, care deși concep 
planuri de locuințe moderne, nu neglijează elementele ve
nite din tradiție și al proiectantilor D.S.A.P.C. fideli țipi 
zării. Pornind de la acesta, mă întreb de ce pitoreștile case 
de la Rădana, cu acoperiș în 4 ape și foișor sînt astăzi 
înlocuite cu case tip în două ape, și de ce, de pildă, în 
Satu-Mare (Rădăuți) dispare frumosul specific local, făcînd 
loc unui fronton stradal oribil, format din case uniforme 
Si înqhesuite ?

N. Ungureanu: Avem impresia că acea .miraculoasă 
memorie a poporului”, cum a denumit-o Blaqa, începe să 
se uite și nu din vina satului.

Gh. Bodor: In materie de specific trebuie să 
seama și de menținerea spațiilor dintre case.

B. Zderciuc: In general, satul românesc e cea 
mec&toare formă de așezare din istoria noastră si 
s-o compromitem.

N. Ungureanu: Proiectanții trebuie familiarizați 
sobrietate și cu echilibrul intim caracteristic construcțiilor 
românești. Ei nu trebuie să cedeze curentelor de modă, 
așa cum se întîmplă în multe sate în care apar imitații 
servile ale unor elemente străine de sat (pictarea de mo 
tive luate din covoare pe pereți, scene împrumutate din 
litografii etc.). Aceasta i-ar face să cadă în greșeala u- 
nor artizani de 
si folclor.

EXISTA O
G. Anania :

cei care deși lucrează în orașe preferă spațiul de locuit al 
satului. De altfel, cred că se profilează tendința qenerală 
de a separa industria de spațiul locuibil. Satul nostru 
marchează un apreciabil salt din punct de vedere mate
rial, apropiindu-se de oraș, dar nu are încă atmosira 
spirituală a orașului. E vorba de acea foame intelectuală 
care creează efervescența și frământările de idei. Trebuie 
o acțiune de trezire, de formare poate, a apetitului inte
lectual prin toate mijloacele moderne. Intelectualitatea sa
tului să nu mai formeze un nucleu izolat și puțin înstră
inat de viața socială.

N. Ungureanu: După satisfacerea necesităț'lor mate
riale. satul să treacă la o viață spirituală complexă. Sătenii 
să fie angajați, alături de intelectuali la o 
Atunci, intelectualii vor căuta satul, în loc 
la subterfugii în dauna lui.

Gh. Bodor: De 1
tic și refugiu temporar prin pitoresc, satul
o permanentă atracție, dacă va anula decalajul dintre ni
velul material și cel spiritual.

P. Cazacu; In privința aceasta, muzeistica 
vînt de spus, fie prin unitățile sătești, fie prin 
nale.

la spiritul artei populare.
De pildă, arhitectura satului moldovenesc- 

îi dau un farmec unic, Prof, 
ne-a demonstrat într-o con- 

pot fi utilizate unele elemente

se țină

mai fer 
e păcat 
cu^cea

obiecte oribile cu pretenții de etnografie

ATRACȚIE A SATULUI?
Ne-o confirmă navetiștii sat — oraș, adică

viață deplină, 
de a recurc 

ina lui.
la atracția limitată de obiectiv tu|(^ 

poate deveni

are un cu
cele regio-

CUM VEDEȚI MUZEUL VIITORULUI?
G. Anania: Mult mai veche decît cultura materială e 

desigur cea spirituală. Avem obiceiuri și producții popu
lare cu vîrstă milenară. Muzeul trebuie să ambiționeze ca, 
alături de obiectele culturii materiale, să oglindească și 
cultura spirituală, care e mai dificil de reprezentat. Moldova 
are valoroase urme de cultură spirituală care se pierd, fiind 
Înlocuite cu altele și care trebuie oglindite muzeistic. 
(Nunta, botezul, moartea, tradiții de Anul Nou etc.).

N. Ungureanu: Muzeul să fie un centru de cercetare 
științifică.

V. Novac: Un muzeu ca cel pe care îl conduc să 
fie un memento, o invitație de a depăși gloria trecutului.

K. Kos: Muzeul să fie sinteza zonei pe care .o repre
zintă, cu toate etapele istorice oglindite în valorile ex
puse. De asemenea, să ofere material comparativ centru 
studii de interferență, similare celor pe care le întreprind 
lingviștii.

Gh. Bodor: Să contribuie la acțiunea de combatere a 
falsificării pe linie etnografică și folclorică.

N. Ungureanu: Precum se vede, muzeul devine o in
stituție complexă, iar muzeograful trebuie să aibă pregă
tirea la nivelul acestei unități.

Al. Arbore

CONTRA-
PUNCT

GH. ASACHI-
ARH1VIST

Comemorarea unui veac de 
Ia moartea lui Gh. Asachi, 
ctitor necontestat al școlii, 
teatrului și publicisticii româ
nești, prilejuiește tn toată tara 
manifestări pentru cinstirea 
uriașei și proiiiicei opere pe 
care ne-a lăsat-o .bunicul de 
marmură".

Șl de astă dată lașul e cel 
chemat să deschidă sărbători
rea programată în cadrul 
UNESCO și o face prin lu
crarea recent apărută sub e- 
gida Direcției Generale a Ar
hivelor Statului. E vorba de 
prezentarea unei activități to
tal sau foarte puțin cunoscută 
a Iui Asachi: aceea de arhi
vist. Recunoștința arhiviștilor 
ieșeni fată de dragostea cu 
care Asachi a organizat ar
hivele Moldovei e concreti

zată intr-un impunător volum, 
alcătuit in cadrul Arhivelor 
Statului din Iași de către Gh. 
Ungureanu.

Bazat in cea mai mare 
parte pe materialul documen
tar inedit, studiul e o con
tribuție utilă atit pentru în
tregirea monografiei lui A- 
sachi, cît și pentru cunoaș
terea Începuturilor arhivisticii 
românești. Prin căldura cu 
care este scris și iconografia 
însoțitoare, acest volum des
chide sub cele mai promiță
toare auspicii seria manifes
tărilor omagiale.

Dintre acestea, vom nota 
aci sesiunea de comunicări 
care va începe Ia 8 nov. in 
cadrul Arhivelor Statului lași, 
cu participarea unor cercetă
tori din Întreaga fură. Des
chisă de către Gh. Tituleanu, 
director general al Arhivelor 
Statului, sesiunea va include 
comunicări susținute de N. C. 
Ursu (Activitatea literară), 
prof. univ. N. Marcu (Prima 
fabrică de hirtie din Moldo
va), C. Turcu (Peisajul mon
tan în opera lui Asachi), prof. 
N. C. Enescu (Activitatea șco
lară), Adrian Pricop (Cerce
tarea arhivelor de peste ho

tare), D. Ivănescu (Realiză
rile ca inginer și topograf), 
Virginica Isac (Inițiatorul de 
biblioteci), Gh. Balica (Heral
dica și sigilografia) și Gh. 
Ungureanu (Activitatea arhi
vistică)'.

PRIMUL DICȚIONAR 
ROMÂN DE ECONOMIE 

AGRARA
Apariția în Editura Agro

silvică, sub redacția Dr. ing. 
S. Hartia, a primului nostru 
dicționar de economie agrară, 
este bine venită șl răspunde 
din plin acestor necesități ac
tuale, intrucît el cuprinde ter
meni des folosifi atît de spe
cialiștii economiști din agri
cultură, cit și de inginerii a- 
gronomi, zootehniști, de me
dicii veterinari, contabili, ac
tiviști pe tărim social și po
litic din agricultură, de stu
denții din cadrul facultăților 
economice, etc. Cu alte cu
vinte, se adresează tuturor a- 
celora care prin natura preo
cupărilor și dorința de cu
noaștere folosesc șl mînuiesc

tot mai mult terminologia e- 
conomiei agrare. O asemenea 
lucrare a fost necesară în
deosebi ca urmare a trans
formărilor revoluționare pe
trecute in tara noastră, în do
meniul agriculturii, prin mo
dernizarea continuă a acesteia. 
Acfiune care cere, așa cum 
s-a subliniat și la cel de al 
X-lea Congres al Partidului 
Comunist Român, pe lingă o 
bază tehnico-materiaiă puter
nică și cadre tehnico-econo- 
mice competente.

Un larg colectiv de autori 
prezintă 1200 de termeni din 
domeniul economiei, organi
zării și planiiicării agricultu
rii. Pe lingă explicarea noțiu
nilor, în dicționar sînt pre
cizați indicatorii economici 
specifici, ceea ce mărește uti
litatea practică a acestei lu
crări. In completare, poate că 
trebuia să cuprindă și prezen
tarea principalilor termeni din 
domeniul gîndirii agrare, le
gați de activitatea unor per
sonalități proeminente din (ară 
și străinătate. Oricum, sem
nalăm cu satisfacfie apariția 
unei lucrări utile și prestigi
oase.

N. DAVIDEANU

NINA FACON: 
„BLAISE PASCAL"
Monografia Ninei Facon urmăreș

te metodic viața și opera lui Blai
se Pascal, ■ copilăria și mediul ei, 
anii formației științifice, apropierea 
plină de ezitări, la început, de 
Port Royal și în siîrșit, conversiu
nea, epoca redactării ,,Scrisorilor 
către un provincial" cînd se re
marcă Pascal polemistul și perioa
da gînditorului, filozofului, mora
listului. Firește, acestei din urmă 
ipostaze a personalității lui Pascal 
li este acordată cea mai mare a- 
tenție. Căci dacă savantul și-a cîș- 
tigat nemurirea prin descoperiri 
hotărîtoare în știință, bazate pen
tru prima dată pe experiment și de
pășind astfel raționalismul pur al 
lui Descartes, filozoful a emis idei 
de o perpetuă actualitate, care, așa 
cum spune autoarea, sînt rodul unei 
gîndiri filozofice ce cuprinde cîte
va din întrebările esențiale ale spi
ritului omenesc cugetător.

„Cugetările" lui Pascal constituie 
un punct de răscruce în cultura 
franceză și cea europeană, un 
punct de legătură între uma
nism și luminism, între „demnita
tea omului" și egalitatea între oa
meni. Ca orice operă mare ele au 
trăit o întreagă odisee interpreta
tivă și editorială începînd cu acu
zația nedreaptă a lui Voltaire, re
feritoare la faptul că Pascal ar fi

adresat în .Cugetări", „în mod e- 
locvent, injurii neamului omenesc". 
In schimb, Filleau de la Schaise a- 
firmo că aceasta este, „cea mai 
mare operă de care un spirit ome
nesc este capabil". Dar, vorba ma
relui filozof: „prea mult zgomot ne 
asurzește, prea multă lumină ne 
orbește, prea mult adevăr ne miră".

Așadar, ceea ce interesează în 
mod deosebit în cartea semnată de 
Nina Facon; este, îndeosebi, capito
lul referitor la gîndirea lui Blaise 
Pascal.

Scrisă lntr-un stil concis, lucra
rea este prețioasă prin informația 
pe care ne-o oferă, informație ce 
se bazează pe izvoare verificate din 
bibliografia de specialitate fran
ceză.

Rigurozitatea științifică, probitatea 
celor afirmate își pune pecetea pe 
fiecare pagină, oferindu-ni-se prin 
excelență un text instructiv. De 
altfel, însăși autoarea își mărturi
sește intenția In prefață ! „încer
căm să dăm paginilor de față 
sensul unor cercetări tipologic în- 
dreptatef . . . ) în linia căutătorilor 
adevărului" . . .

Deosebit de utilă, lucrarea Ninei 
Facon este așa cum afirmă tot au
toarea „ . . . o prezentare comună a 
omului și a gîndirii lui. . .", adică 
a vieții șl activității acelui om 
care a putut să sintetizeze într-o 
aforistică ceea ce alții au spus în 
zeci de tomuri — Omul este o tres
tie, dar o trestie gînditoare.

C. COROIU



n CRONICA

cronica

științifice
Se poate discuta mult 

asupra semnificației u- 
manismului. Dacă termenul 
e relativ recent, fenome
nul are o îndelungată is
torie ale cărei începuturi 
pot fi situate dincolo de 
Renaștere, din momentul 
în care a lost intuit un 
adevăr fundamental ; o- 
mul ca măsură a tuturor 
lucrurilor...

Nu ne putem îngădui 
în împrejurarea de față o 
evocare oricît de sumară, 
a diverselor accepțiuni 
date Ia iveală de continua 
metomorfoză a fenomenu
lui umanist. Considerat în 
esența* sa, sub raportul 
IrăsfUrilor celor mai pro
funde, el poate fi definit 
prin efortul de a fixa în- 
tr-o imagine cuprinzătoare 
datele constitutive ale 
condiției umane, omul în 
complexitatea ființei lui 
spirituale, cu neliniștea și 
vicisitudinile care marchea
ză destinul său istoric, dar 
și cu neistovita sa năzuin
ță spre progres, conform 
normelor rațiunii șl ale 
justiției...

Evident, acest mod de a 
concepe umanismul nu 
poate corespunde punctu
lui de vedere care condi
ționează progresul moral 
de o reformă a „inimii", 
de cultura exclusivă a vie
ții interioare, dezintere- 
sîndu-se de aspectele so- 
cial-istorice ale problemei.

In ce privește filozofia 
hegeliană, ea a fost frec
vent apreciată ca o apo
logie a conservatorismului 
«cial, sau ca o construc-

h speculativă care nu 
putea duce decît la în

depărtarea individului de 
realitate. Potrivit unei mai 
vechi interpretări care 
tinde să asimileze filozo
fia lui Hegel cu o doctri
nă panlogistă, înțele
sul principal al acestei 
gîndiri a fost adeseori 
identificat cu efortul de a 
reduce orice conținut al 
existentei la categorii ab
stracte, subestimîndu-se sau 
trecîndu-se cu vederea 
implicațiile pozitive ale 
metodei dialectice pe fă
gașul unei gîndiri umanis
te, orientarea ei fundamen
tală spre concret, spre 
concretul uman, în primul 
rînd.

Din perspectiva mențio
nată, rațiunea absolută ni 
se înfățișează cu atributele 
unui principiu mecanicist, 
sau al unei divinități des
potice, un iei de Moloch, 
implacabil și indiferent Ia 
faptul dacă oamenii își pot 
realiza sau nu ceea ce ei 
consideră a fi dreptul lor 
la libertate și fericire. A 
privi astfel lucrurile înseam
nă însă a considera hege
lianismul mai mult în ima
ginea lui exterioară decît 
în spiritul de care a fost 
animat, în semnificațiile lui 
intenționale. Incontestabil, 
filozofia Iui Hegel este o lo
gică, dar o logică a exis
tenței, autotcuprinzătoare, 
modelată după trăsăturile 
și exigențele vieții, ale 
spiritului uman ; un rațio
nalism care, în ciuda tri
butului pe care-1 plătește 
idealismului, nu încetează 
a fi atașat realității, ex
perienței umane, îmbrăți- 
Îfnd totul, chiar și irațio- 

alul pasiunilor, în aspi. 
rația lui la plenitudine, 
în voința de a nu omite 
nici una din condițiile 
.împlinirii spirituale" a o- 
mului.

In desfășurarea acestui 
efort, problema alienării, 
mai bine spus problema 
readucerii omului la sine 
din starea de înstrăinare 
în raport cu lumea și cu 
el însuși, determinarea 
condițiilor necesare unei 
aiirmări plenare și crea
toare pe plan etic și gno

spiritul 
popoarelor

seologic a jucat un rol 
determinant. Sînt om: 
exist, gindesc și acționez 
într-o lume care nu-mi este 
străină, pe care o pot pă
trunde și guverna prin 
cunoaștere, conform nor
melor rațiunii și ale legii 
morale ; aceasta, credem, 
reprezintă teza fundamen
tală a filozofiei hegeliene, 
afirmația ei primordială. 
Nu ne putem îngădui să 
intrăm în detaliul demer
surilor ritmice care au 
marcat suita dialectică, 
ascendentă, a perspective
lor hegeliene în explicita
tea sistematică a acestei 
teze. Schematizlnd, le-am 
putea reduce la două mo
dalități principale, indiso
lubil legate de altfel, prin 
care se afirmă și se defi
nește umanismul hegelian : 
calea cunoașterii și calea 
acțiunii. Primul pas în a- 
ceastă direcție a constat în 
suprimare antinomiei din
tre existentă și cunoaștere, 
a oricăror bariere posibile, 
între subiect și obiect, în
tre eu și lume, prin afir
marea identității de natură 
dintre Rațiune și existentă.

Exprimind respingerea 
criticismului kantian ca și 
a oricărei gnoseologii 
sceptice, teza de mai sus 
subliniază preocuparea fun
damentală a lui Hegel de 
a demonstra că, in raport 
cu lumea, omul nu se 
află în fala unei realități 
străine, inaccesibile, fun
ciar eterogene; consub
stanțialitatea eului cu lu
mea va însemna pentru 
Hegel condiția sine qua 
non și totodată garanția 
eficacității nelimitate a e- 
fortului spre .împlinire 
spirituală" pe planul cu
noașterii ca și pe acela al 
acțiunii morale.

Ideea accesibilității ab
solutului a fost frecvent a- 
firmată in cadrul metafizi
cii tradiționale. Ceea ce 
însă pînă la Hegel pare a 
fi marcat atitudinea filo
zofică .prin excelență", a 
fost tendința de a nega 
realitatea mișcării și deve- 
ririi în profitul unei repre
zentări statice, atemporale, 
asupra existenței. Cu He
gel, absolutul îmbracă ima
ginea vieții, înfățișîndu-se 
ca un principiu dinamic, 
spiritual, complex ca viața 
însăși, plămădit la scară 
absolută din aceleași de- 
terminații contradictorii ce 
definesc esența și deveni
rea spiritului uman. E în
lăturat, fn acest caz, sen
timentul de înstrăinare, o- 
rice element de ruptură 
sau opoziție dintre eu și 
lume. Numai dintr-o ase
menea perspectivă metafi
zică — gîndește Hegel — 
omul se poate simți în lu
me, ca la el acasă (.bei 
sich"). Există, astfel, o le
gătură indisolubilă între 
absolutul ce tinde la cu
noașterea de sine ca spre 
ținta lui supremă și felul 
in care Hegel a înțeles să 
rezolve problema eliberării 
omului din condiția de a- 
lienare.

Reeditînd, pină la un 
punct, intelectualismul pozi
ției socratice, a fi liber 

presupune — pentru He
gel — ca o condifie funda
mentală, cunoașterea. Trep
tele libertății măsoară trep
tele progresului in cunoaș
terea personalității ca .fi
gură' particulară a univer
salului „...Numai omul gln- 
dește nu și animalul — o- 
mul singur se bucură de 
libertate și aceasta numai 
întrucit este o ființă gin- 
ditoare. In conștiința sa se 
află ideea că individul se 
concepe pe sine ca persoa
nă, că In ciuda singulari
tății sale, se concepe ca o 
universalitate în sine, ca
pabilă de abstracție și de 
renunțare la orice, se con

cepe deci ca un infinit, ca 
un infinit fn sine* (.Pre
legeri de Filozofie a Isto
riei").

Soluția hegeliană a pro
blemei libertății este solu
ția unui metafizician pen
tru care dezvoltarea spiri
tului ca .universal concret", 
sub forma personalității, 
reproduce însăși dezvolta
rea imanentă a conceptu
lui. Pe acest plan spiri
tualist al interpretării, 
dialecticismul a subliniat 
insă, complexitatea și so
lidaritatea tuturor factori
lor prin a căror acțiune 
se definește înțelesul per
sonalității și al libertății. 
Fiind concept, .logos în
carnat", omul tinde prin- 
însăși esența sa la supri
marea fixității și finitudi- 
nii, căci numai progresînd 
prin depășirea tuturor li
mitelor, poate atinge per
fecțiunea. .Despre Abso
lut trebuie să spunem că 
este, în esență, Rezultat". 
De aici critica subiectivis
mului, a poziției etice in
dividualiste. Momentul sin
gularității, momentul tezei 
nu poate determina singur 
specificul fenomenului e- 
tic. Experiența etică a o- 
menirii demonstrează ca
racterul negativ, steril și 
abstract al tezei, de unde 
necesitatea de a o depăși. 
Istoricește, abia în lumea 
greacă — ne spune Hegel 
— a avut loc saltul pe un 
plan de universalitate, în 
care spiritul adincindu-se 
pe sine a înfrint limitele 
particularității și s-a elibe
rat pe sine însuși. Aceas
ta a fost menirea Greci
lor, omenescul înfățișîn- 
du-se cu toată limpezimea 
Intr-un moment de splen
didă afirmare, dar ca o 
treaptă numai în devenirea 
Absolutului spre o deplină 
libertate și cunoaștere de 
sine. Oricît de fecundă în 
aplicațiunile sale, maxima 
socratică „Cunoaște-te pe 
tine însuti* nu a putut e- 
puiza însă exigențele Rați
unii absolute, a căror îm
plinire integrală reprezintă, 
după Hegel, rațiunea jus
tificativă, fundamentală, a 
procesului istoric.

Filozofiei anticilor, ca și 
idealismului profesat de 
Fichte le va reproșa unila
teralitatea, faptul de a se 
fi oprit la momentul su
biectivității formale, al in- 
determinației abstracte. Este 
zadarnică — ne spune He
gel în această ordine de 
idei —, încercarea spiritu
lui individual de a fi e- 
sență, de a se realiza ca 
singular și a se desfăta cu 
aceasta. Izolîndu-se, venind 
în conflict cu necesitatea 
întruchipată în normele co
lectivității, conștiința indi
viduală nu va putea afla 
niciodată in ea însăși înțe
lesul adevărat cl libertății, 
criteriul binelui și al dato
riei așa cum au crezut So- 
crate, stoicii sau scepticii 
din antichitate. In această 
privință, atitudinea lui He
gel e categorică, deși argu
mentul frapează ca un pa
radox : Conștiința cu su
biectivitatea ei formală — 
ni se spune in .Filozofia 

Dreptului" — tinde să se 
transforme în rău; in a- 
ceastă certitudine de sine 
care decide și cunoaște 
pentru sine, moralitatea și 
răul au origine comună. 
Rezultă necesitatea antite
zei, a negației creatoare, 
prin intermediul căreia mo
mentul subiectivității e de
pășit prin integrarea con
științei în obiectivitatea 
socială și istorică.

Dialecticismul va consi
dera rolul antitezei ca un 
moment necesar în proce
sul de obiectivitate al Spi
ritului absolut. In substra
tul acestor speculații, pu
tem descifra prezența unui 
amplu filon realist căruia 
gîndirea dialect icismului i-a 
rămas profund atașată. 
Convins astfel de Interde
pendența tuturor formelor 
particulare ale exigenței. 
Hegel va sublinia cu insis
tență, rolul factorului so
cial In opera de desăvârși
re etică a personalității: 
.Chiar dacă binele ar fi 
aiirmat de voința subiecti
vă, el n-ar ii și împlinit 
prin aceasta.. .*

Nici puritatea intenției, 
nici .legea inimii" nu sînt 
suficiente pentru fundamen
tarea condiției morale. In
tre .legea inimii* și „legea 
realității" Hegel a optat 
fără ezitare pentru cceasta 
din urmă. Din acest punct 
de vedere, considerațiile re
feritoare la spiritul popoa
relor au darul de a proiec
ta o lumină cit se poate de 
semnificatNă asupra laturii 
social-umaniste a tilozotiei 
sale. Fiecare popor — ne 
spune in esență Hegel 
— se afirmă și se legiti
mează istoricește printr-un 
spirit determinat. In evolu
ția lui istorică, acesta e 
supus unor multiple tnrlu- 
riri, dar natura lai proprie, 
ceea ce constituie însăși 
condiția sa vitală e liber
tatea. Ca atare, spiritul 
fiecărui popor are o istorie 
a sa, o cale specifică de a- 
firmare, conformă cu spe
cificul conștiinței sale. Dar 
fiind spirit limitat, esența 
lui rămine suboidonată ; el 
se integrează și trebuie să 
se integreze istoriei uni
versale a lumii, istorie ale 
cărei evenimente exprimă 
de fapt dialectica spirite
lor particulare ale popoare
lor, ceea ce Hegel denu
mește .Verdictul lumii".

Condiționat în geneza sa 
de această dialectică a u- 
nității dintre particular și 
universal la nivelul istori
ei, .Verdictul lumii* nu 
trebuie totuși să impieteze 
asupra voinței popoarelor 
și dreptului lor la liber
tate prin decizii arbitrare 
și despotice. .Istoria lumii 
departe de a fi un simplu 
verdict care rezultă din 
puterea ei, necesitate abs
tractă și fără rațiune a ți
nui destin orb, corespunde 
dezvoltării necesare a mo
mentelor rațiunii, conform 
conceptului însuși al li
bertății spiritului („Filozo
fia Dreptului").

★

Cu aceste trăsături și 
preocupări, raționalismul 
hegelian depășește înțele
surile unei teorii pur ex
plicative asupra existenței. 
Putem vorbi astfel despre 
o ambivalență a rațiunii 
absolute : ea este substan
ță și lege supremă a exis
tenței, realitate și valoa
re, principiu explicativ și 
normă supremă, totodată, 
a acțiunii și devenirii u- 
niversale în direcția unui 
ideal de libertate și uni
versalitate etică.

Un puternic apel uma
nist străbate, și 'însuflețeș
te ca un curent subteran 
întreaga filozofie hegelia
nă. El constituie fața inte
rioară a Rațiunii absolute, 
principiul ei dinamic, orien
tat spre o lume de valori 
etice. Un apel disimulat sub 
rigoarea voită a sistemului, 
dar capabil să ofere cheia 
explicativă a ceea ce altiel 
ar rămine greu de explicat: 
afirmarea progresivă a Ra
țiunii absolute, ascensiunea 
ei triumfătoare de la sta
diul inițial in care existen
ța se confundă cu neantul, 
la acel maximum de pleni
tudine concretă și universa
litate spirituală, întruchi
pat de personalitatea u- 
mană...

Ernest Stere

0 LECȚIE... 
CA ÎNTRE 

PROFESORI 
(pe tema re
ceptivității la 

poezie)

Ia «usadrcl din 9 octombrie 
ei . Roasâniei literare', la 

xa scolii. c apărut un ar
ticol șesust de un condei e- 
nerrat de nesflrsitele dezbateri 
pe tema „opacității tineretului 
școlar în înțelegerea fi inter
pretarea poeziei*. deficiente 

considerate de unii „fatalitate" 
pînă acum — fi probabil total 
rezolvabile îneepînd de la 9 
oct

fntr-odev&r, Pompiiiu Mareea 
e găsi!. în sflrsit. cauza ciu
telor acestei infirmități: lipsa 
de r-egitire șf de sensibilitate, 
ba chiar ^capacitatea (nativă) a 
unor profesor: de literatură ro- 
-i-f de a trăi ei înșiși fi de 
a stinmla la elevi fiorul poe
tic. Fără nici o exagerare : 
.Nici vorbă (spune autorul) 
cauza faadasentaLft a neînțe
legerii literaturii, a poeziei în 
special. o constituie profesorii 
de specialitate care nu sînt ei 

edificați asupra specifi
cului acestei arte. Neatinși de 
fiorul poeziei (vai I) neînțele- 
gîndu-i adlncurile si nestăpînin- 
du-i instrumentele de exegeză, 
nu pot transmite vibrații ei“.

Pusă fată în fată cu o ase
menea imagine lamentabilă, am 
șimțit că nu-mi mai rămine de
cît să-mi închei urgent o ca
rieră iremediabil ratată. Un spi
rit bun însă, trimis poate de 
zeul profesorilor In limba și li
teratura română, m-a bătut cu 
aripa-i pe umăr și dintr-o dată, 
parcă, mi-am mai revenit; dar 
nu de tot; ceva strident conti
nuă să-mi zgîrie timpanul: era 
tonul necumpătat și puțin cole
gial al semnatarului, care, pro
fesor la rîndul său (chiar dacă 
pe o catedră mai înaltă — și 
poate tocmai de aceea) ar tre
bui să dovedească mai multă 
pondere. E foarte lesne să faci 
constatări de acest gen și să 
pui etichete, superior, pe frun
țile semenilor. Dar este riscant 
să absolutizezi anumite adevă
ruri, ca acela privind recepti
vitatea la poezie a tinerilor din 
licee și universități și a pro
fesorilor.

Pompiiiu Mareea conchide că 
munca de pînă acum a fost 
destul de aproape de zero, dacă 
ținem seama că „peste nouă 
din zece (candidații la Fac. de 
limbă și lit.) n-șu măcar idee 
de modul în care trebuie în
țeleasă și comentată poezia". 
Dincolo de vălmășagul de a- 
cuzații din acest articol, rămine 
observația de loc nouă, că ti
nerii și mentorii lor (de toate 
gradele) întîmpină dificultăți în 
pătrunderea poeziei moderne, și 
în special a celei din veacul 
nostru, fiind vorba, evident, de 
lirica autentică, singura la care 
merită să ne referim.

Că vina e In profesorii lor, 
în primul rînd, — este răs
punsul care se oferă imediat. 
Dar cîți dintre profesorii care 
trebuie să facă azi interpretări 
de text din Bacovia, Arghezi, 
Blaga, Barbu etc. au auzit ce
va prețios sau măcar orientativ 
în liceu sau în facultate în le
gătură cu asemenea nume ? Cei 
ce lucrează prin licee știu că 
strădania de punere la curent 
există, dar urmările acestei tar
dive inițieri nu pot fi, în ciuda 
bunăvoinței, decît o oarecare 
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stlngăcie în conducerea unei a- 
nalize și dificultatea de a des
cifra ma1 pătrunzător sensurile, 
unui text poetic. Și apoi, deee 
n-am fi realiști ? Poezia con
temporană înaintînd pe vertica
lă, în profunzime, și folosind 
adesea un limbaj poetic criptic, 
solicitată, pentru a-i capta fio
rul și intenția, instrumente care 
nu stau întotdeauna nici chiar 
la îndemîna unor critici profe
sioniști. A saune cfl-1 înțelegi 
integral pe Barbu, fără o ini
țiere prealabilă, este mai mult 
de^lt snobism.

De unde ma! pot rezulta stîn- 
găciHe profesorilor (si nu inap
titudinea funciară sau mono va
lența de care vorbea euforii 
articolului) reflectate ulterior în 
slaba receotivftate a elevfior f 
E vorba de programe, împotri
va cărora Pompiiiu Mareea de 
asemenea tund și fulgeră, deși 
s-ar părea că nu este la curent 
cu faptul că măcar ca bund in
tenție ceva tot se mai face pe 
ici, pe colo și că scriitor! ca 
Blaga și I. Barbu, de exemplu, 
nu lipsesc din programa ci. a 
Xlf-a (unde li se acordă res
pectiv cite 5 șl 3 ore).

Profesorul este pus actual
mente în situația de a proceda 
la analize din poezia moderni 
(in mare grabă, de altfel) în 
specia] cu referire la un Ar
ghezi, Bacovia, Blaga, Barba. 
Poeti'or de dună Eliberare, cu 
excepția lui PhiliDpide, Jebe- 
leanu și Beniuc, cărora li se a- 
cordă cite 2—3 ore. în ciuda 
interminabilelor discuții despre 
slaba receptivitate la poezia ac
tuală, 11 se rezervă nici mal 
mult nici mai puțin decît, la 
un capitol cam de umplutură 
-Altî ooeti. 2 o^e șl aici e vor
ba de Demo^fene Botez. Radu 
Boureanu, Miron R. Paraschi- 
vescu, Maria Banuș, Geo Du
mitrescu, St. Aug. Doinaș, N. 
Libiș, Nichita Stănescu, Marin 
Sorescu — adică ceea ce re
prezintă o bură parte din pul
sul liricii noastre de azi.

Sub acest titlu de cenușărea
să, cu iz de „etc.“, poeții de 
mai sus apar dintr-odată desca
lificați In fața elevilor, impor
tanța lor fiind apreciată, invo
luntar, In funcție de spațiul 
ce li se acordă. Profesorul face 
desigur o trecere în revistă de 
titluri, legate prin cîteva co
mentarii complezente, pentru că 
timpul nu-i permite mai mult. 
Și atîta tot.

Practic, absolventul de liceu 
participă deci la analiza a 5—6 
poeți moderni care pun pioble- 
me mai subtile, ceea ce este 
Insuficient pentru a-i forma 
gustul (poate că aici sînt totuși 
unele șanse), și deprinderea de 
a se apropia de o poezie, pe 
cit posibil fără a-i strivi fio
rul, de a se bucura intim și 
lucid de ea și de a discerne 
între impostură și vers auten
tic.

Ș-ar putea replica, desigur, 
adueîndu-se în discuție activi
tatea din cercuri și cenacluri. 
Acestea își au rostul lor, în 
mod cert, dar ceea ce se rea
lizează în acest cadru nu an
gajează întreaga masă de elevi 
și nu poate avea ritmicitatea 
studiului de zi cu zi, care cre
ează adevăratele deprinderi.

Țin să mulțumesc în numele 
colegilor mei că am aflat, în- 
sfîrșit, și o noutate, aceea că 
„trebuie să fie clar pentru 
toată lumea, pentru profesori în 
primul rînd, că (tipărit cu ita
lice, ca să priceapă tot profe
sorul) poezia exclude principial 
facilitatea și simplismul, că pre
supune un exercițiu îndelungat, 
etc.) Greșesc dacă m-am gîndit 
că aceste instructive și stimu
lative rînduri i-a avut în vede
re și pe colegii care predau 
limbi străine, în ultimele clase 
de liceu ?

Averi mai mult decît oricînd 
suferința bîrnelor din ochii 
noștri ; aș fi curioasă să știu 
dacă pe nimeni, dar absolut pe 
nimeni altul nu-1 jenează cit de 
puțin un pai ?

Aura Pana



COMENTARIU

OKINAWA
Subiectul cel mai sensibil în 

relațiile Statelor Unite cu Ja
ponia, chestiunea revenirii Oki- 
nawei sub control japonez, se 
îndreaptă oare spre o rezolvare 
reală? In luna noiembrie, pre
mierul Eisaku Sațo urmează să 
facă o vizită la Washington. La 
Tokio se afirmă că primul punct 
al convorbirilor sale cu preșe
dintele Nixon va fi legat de 
cererile japoneze în legătură cu 
problema Okinawei.

Din cele cunoscute, se poate 
rezuma astfel poziția părților, în 
preajma tratativelor la nivel 
înalt :

Partea japoneză cere retroce
darea arhipelagului pînă In anul 
1972, retragerea armelor nucle
are, plasarea celor 117 baze mi
litare sub restricțiile prevăzute 
de tratatul de securitate și ce
lelalte aranjamente bilaterale 
privind statutul celor 30 de baze 
americane existente pe actualul 
teritoriu nipon ;

Partea ameiicană s-a arătat în 
principiu de acord cu retroceda
rea arhipelagului în juiul anului 
1972. Ea a condiționat însă a- 
ceasta de elaborarea unui «pro
gram de retrocedare satisfăcă
tor" și a unui acord privind sta
tutul viitor al bazelor. S-a lăsat 
să se înțeleagă că S.U.A. nu au, 
cel puțin în prezent, intenția să 
rezolve problema crucială a ne
gocierilor în sensul dorit de gu
vernul japonez: retragerea stocu
lui de arme nucleare existent pe 
insulă. La Washington se consi
deră că o renunțare americană la 
Okinawa în condițiile satisface
rii integrale a cererilor părții 
japoneze ar atrage după sine și 
o reconsiderare a întregii stra
tegii americane în regiunea Pa
cificului și Asiei de sud-est.

Okinawa — care face parte din 
arhipelagul Ryu-Kyu — nu este 
o insulă mare, suprafața ei a- 
bia depășește 1.200 km.p. Nu are 
nici zăcăminte sau alte bogății 
deosebite. In schimb, în imen
sul spațiu geografic al Asiei de 
sud-est, ea posedă o excelentă 
poziție strategică, care-i coj/?ră 
posibilitatea de a controla căi'/? 
de acces spre Marea Chinei de 
est.

Devenind, grație acestei pozi
ții, cheia amplului dispozitiv mi
litar în Extremul Orient, insula 
a fost împînzită cu baze navale 
americane, baze pentru submari
ne nucleare, depozite de muni
ții, adăposturi, posturi militare, 
aeroporturi, terenuri de instruc
ție, rampe de lansare a rache
telor etc., etc., care-i ocupă pes
te 40 la sută din teritoriu și 
care au necesitat investiții de 
ordinul milioanelor de dolari. 
„Arcul și săgeata, scrie .New 
York Times", sînt probabil sin
gurele tipuri de arme ce nu e- 
xistă în infernalul arsenal de 
pe Okinawa — un fel de ma
gazin universal de tehnică mili
tară". Potrivit rapoartelor ofi
ciale, în insulă staționează 60.0(» 
de militari americani, iar alți 
40.000 sînt continuu în trecere 
spre teatrul de operații din A- 
sia de sud-est. Costul transfe
rului tuturor acestor forțe, în 
cazul în care s-ar găsi un echi
valent, este apreciat la 2 mili
arde dolari. Pînă în prezent, în
să, nici una din eventualele so
luții examinate la Pentagon — 
Coreea de sud, insulele Guam, 
Taivan, Midway sau Cheju, a- 
ceasta din urmă situată la sud 
de coastele sud-coreene — nu a 
fost considerată ca acceptabilă.

Ce vor aduce însă tratativele 
dintre președintele Nixon și pre
mierul Sato? Ținînd seama că 
principalul atu al premierului Sa
to la trecutele alegeri a fost toc
mai promisiunea unei retrocedări 
timpurii a arhipelagului Ryu 
Kyu, el trebu’p să revină cu o 
dată precisă plicind transferul 
administrației asupra insulelor. U- 
nii comentatori politici sînt de 
părere că viitoarele contacte în
tre cele două părți se vor solda 
cu încheierea unui acord. Rămî
ne de văzut însă în ce măsură 
acordul va răspunde unei solu
ționări reale a problemei. Ni 
trebuie trecut cu vederea faptul 
că în problema relațiilor nipono- 
americane sînt încă serioase con
fruntări economice, că în 1970 
urmează să fie reînnoit tratatul 
de securitate dintre S.U.A și 
Japonia, că, în ultimă instanță, 
nord americanii doresc ca Japo
nia să-și majoreze contribuția 
la cheltuielile militare ale State
lor Unite.

De aceea, din poziția ameri
cană reiese disponibilitatea de 
reglementare a relațiilor cu Ja
ponia pe baza unui Kplan-pachet“, 
în cadrul căreia interesele con
siderate «vitale" pentru S.U.A. 
să fie întru-totul respectate și, 
în schimb, părții japoneze să-i 
fie oferite anumite satisfacții sau, 
mai bine zis, anumite promisiuni 
care vor. fi realizate într-un vi
itor imprevizibil. S-a anunțat, de
ocamdată neoficial, că la Casa 
Albă se ia în considerație re
nunțarea la prezența aimelor nu
cleare în arsenalul de la Oki
nawa, ceea ce presupune ca 
insula să fie retrocedată Japo
niei. In opinia experților mili
tari, data acestui eveniment este 
dependentă de creșterea stocului 
de rachete intercontinentale a- 
flate In dotarea forțelor armate 
americane, ceea ce ar micșora 
însemnătatea bazei militare din 
Okinawa.

RADU SIMIONESCU

PIERRE EMMANUEL INEDIT*)
(I)

Certitudinile sale ca tot atitea oale sparte 
Amestecuri de oase, de hirtie și de țarină 
Se întreabă ce mormînt a violat anume 
Și de ce de sus pină jos această șopirlă

Fațada dinspre grădina măslinilor 
Era prea mult expusă suferinței 
Ea ce odinioară era portalul majestății 
Astăzi uitată-anume abandonată 
Morților de moarte-ncetinită și cirjelor 
Căci tinerii ei mor culcați pe viitor

Două traverse în formă de om sfîrtecat 
In dosu-acestei vechi clădiri de peste lume 
Incit puteai să crezi că o proptea stind curmeziș 
Susține totul de la cosmicul con la chilie 
Și că bolta se va despica mai întâi

Nu-ndrăznește să se mute căci casa 
A rămas in familie de două mii de ani 
Sint morți inghesuiți prin zidurile toate 
Legat împreună din pietre și cuvinte 
Unde să mai găsești un așa edificiu de simboluri de-oci 

nainte 
Știut de toți pe tropare șl glasuri

Moștenitorii-acestor vestigii indivize
Ce vor face din ele Un muzeu o carieră 
Unii continuă să sape in inima timpului 
Sobolii sfinți catacombele psalmilor lor 
El ii aude pe zidiți! de vii făcind procesiuni 
Ar vrea să fie îngropat aici să fugă departe 
Să-și găzduiască noaptea-n ruinele acestea 
Să facă-n ele un foc de veghe pinâ dimineața

Pentru-a sufla din cenușa lui Dumnezeu un palid răsărit.

(ii)
Munți cu virfuri pirguite, proaspeți, adinei 
Tainici dar și masivi vederii noastre
Și voi creste ale invizibilului așezate pe timp 
Albastre îndepărtări: partituri pentru aripi de ingeri 
Vara s-a culcat demult pe-un versant vesperal 
Și-a voastră frumusețe se-mbracă-n chip matern 
Cupole — sinii involți. Și sub parfum 
Coapsele, cărările se-ngustă, șerpi devin. 
Drumurile voastre, soții vă sint demult 
Și sediu-al Majestății. Profeții sînt fiii voștri 
Și fiii fiilor arbori singuri, gindiri
Ale cerului. El la ureche le dictează furtuni. 
Asemeni lor corp la corp cu vintul să te lupți I 
Un sacru incest, o înălțimi. Bărbații 
Pentru-a vă-nveli iși sfărîmă genunchii 
Sau povîrnișuriie vi le string intre picioare 
Eu ca să-arăt că sînt din rasa voastră 
Imit sub ochii voștri a voastră prosternare. 
Pe ceafă — înălțimea pe care un vultur 
O sfintă sferă conturează din prea regclu-i chin. 
Chipul meu il înscriu in cerc oracolar. 
Cheile voastre îmi înalță cintuL In caverne 
Un copil renăscut se-nconvoaie. El miscă-n mine 
îndată ce-ating partea cealaltă a luminii. 
Palmă-ntinsă, cimpul așteaptă eternitatea. 
Pe limba mea — presentiment de izvoare 
In ritm sacerdotal de măslini, sufletul 
Coboară, strigat de mesagerul altui țărm 
Acest cavaler mergind pe jos intre pini.

(In românește de Constantin CRIȘAN)
•) Din volumul .La Nuit de Jacob", tn cura de apariție. Aceste 

poeme, trimise de autor cu oarecare tnUrriere. nu au putut 
însoți interviul pe care P. Emmanuel l-a acordat traducătorului 
tn revista -Secolul XX" nr. 5/1969. Le publicăm cu plăcere tn 
-Cronica*.

MENAJUL ONASSIS
Mai mulți ziariști occiden

tali s-au străduit să alcătu
iască un bilanț cît mai exact 
al veniturilor și, mai ales, al 
cheltuielilor menajului Onassis. 
Cu titlu de curiozitate, iată 
cîteva dintre rezultatele aces
tor investigații:

In luna mai a anului trecut, 
soții Onassis au petrecut o 
scurtă vacanță de cîteva săp- 
tămini, sau poate mai puțin 
chiar, în vila de la Glyfada — 
una dintre nenumăratele lor 
reședințe, gata să-i primească 
oricînd, la orice oră din zi 
sau din noapte.

In tot acest răstimp de săp- 
tămîni și zile, martorii ocu
lari au putut să aprecieze dis
creția și nemaipomenita „mă
sură' a următoarei scene: un 
om de încredere însărcinat să 
aducă zilnic flori vizita regu
lat magazinul bijutierului E. 
Zolotas, situat în piața Univer
sității (cartierul cel mai ele
gant din inima Atenei). Ace
lași om parcurgea în fiecare 
zi cu mașina care-i stătea la 
dispoziție cei aproximativ 30 
de km. care-1 despărțeau de 
Glyfada, pentru a încredința 
florile unui servitor însărcinat 
în mod special să le primească 
și să le așeze într-un vas de 
argint, destinat unor asemenea 
„cadouri".

Puțin mai tîrziu, „ofranda" 
era purtată cu grijă pe un 
platou și depusă la picioarele 
fostei doamne Kennedy, odată 
cu prînzuL

Instalată confortabil în ca
mera sa, Jackie strecura dis
trată și plină de sine vîrfurile 
degetelor printre flori pentru 
ca în momentul următor să le 
retragă împodobite de o su
perbă brățară de diamante.

Ilias Lalounis, desenator de 
bijuterii și director la Zolotas, 
mărturisește că domnul Ona
ssis nu uită niciodată să co
mande obișnuitul buchet de 
flori ce conține în mod dis
cret, fie o brățară de aur, fie 
o minunată salbă de diaman
te ._

Relatarea de pînă aici pare 
desigur o bagatelă, de vreme 
ce la 18 oct. cînd menajul 
Onassis serba memorabila dată 
a căsătoriei, Onassis însuși în 
chip de soț atent și generos 
i-a dăruit JacqueFnei un inel 
cu diamante, brățară, un co

lier completat de niște cer
cei bătuți în nestemate și în 
rubine, de dimensiunile unui 
bob de fragă.

Bijutierii din toată lumea au 
avut cu această ocazie cinstea și 
onoarea de a evniua regesc il 
dar la aproape șapte milioane 
și jumătate de franci francezi 
sau, în echivalență italiană, 
la circa 750 de milioane de 
lire italiene.

Acesta nu a fost — se în
țelege — decît un modest în
ceput. După cîtva timp, com- 
petenții au mai consemnat 

un eveniment: Onassis a dă
ruit soției sale alte bijuterii 
în valoare de 22 milioane de 
franci sau de circa 2 miliarde 
și jumătate de lire. Sînt toate 
cifre exacte, consemnate de 
săptămînalul francez „Paris 
match", care s-a amuzat dînd 
o raită indiscretă prin buzu
narele vechiului armator, ca 
să ajungă în final la conclu
zia că Onassis posedă un ve
nit anual care se ridică la 
circa 10 miliarde franci fran
cezi. Sînt franci vechi, rezis- 
tenți ca și vestitele sale tra- 
fice, sau ca Onassis însuși.

Este fără îndoială un mod 
de a trăi pe picior mare, atît 
de mare îneît cu siguranță 
ar provoca pînă și invidia 
Regelui-Soaje.

Dacă, dintr-o pură întîm- 
plare, „Ari" și Jackie nu po
sedă încă un Versailles se pot 
consola în skrhimb cu multi
plele lor reședințe fastuoase
— observă același săptămînal
— unde au la dispoziție un 
personal mai mult decît com
plet : o vilă la Monte Cario, 
cu șapte servitori, un aparta
ment la Paris cu alți cinci, un 
palat miniatural la Montevi
deo, servit de 38 de oameni, 
apartamentul personal al Ja- 
cquelinei de la New York în
grijit de alți cinci, vila de Ia 
Glyfada (situată la marginea 
Atenei) caro dispune de zece 
servitori și în sfîrșit insula 
din Skorpios, unde lucrează 
alți 72 de oameni, ca să nu 
mai vorbim de yachtul 
„Christina" înzestrat cu un e- 
chipaj alcătuit din 65 mari
nari, conduși de un pilot fost 
aviator ...

In fine, menajul Onassis 
mai dispune, printre altele, de 
încă vreo cîteva perechi de 

apartamente (la dispoziția lor 
permanentă) pe lingă Hotel 
Pierre la New York și Hotel 
Claridge din Londra. Nu mai 
este — desigur — cazul să 
menționăm că soții se bucură 
de „avantajele binemeritate* 
ale unei garderobe comDlete 
în fiecare din aceste domicilii 
de pasaj, simțind rareori ne
voia de a-și face bagajele.

Personalul lor de serviciu 
întrunește așadar aproximativ 
200 persoane (în sezonul de 
vîrf). Socotind că fiecare om 
primește în medie 1665 de 
franci pe lună se ajunge la 
fabuloasa sumă de 476833 de 
franci lunar și la 57222000 de 
franci anual, deci la aproape 
658 milioane de lire.

Spezele lunare pentru apar
tamentul din strada a Cincea, 
contul restaurantelor din New 
York și Londra urcă la 3 
milioane lunar și la 36 anual.

Proprietățile, bunurile mo
bile și imobile, constînd în 
tablouri și obiecte de artă (de 
o valoare incontestabilă) tre
buiesc — fără doar și poate 
— întreținute în cele mai op
time condiții, ceea ce nu se 
poate realiza cu mai puțin de 
un milard și jumătate de lire 
pe an. Alt milion și jumătate 
(după calculele experților) 
iau drumul impozitelor fun
ciare, — cît despre yachtul 
„Christina” (fosta fregată ca
nadiană „Stormont' — complet 
recondiționată acum) nu mai 
e nevoie să amintim, că nu

mai întreținerea lui costă în 
jur de 4 miliarde și jumătate 
de franci, la care se mai a- 
daugă încă 15—25 de pro
cente din acest total — pen
tru „cheltuieli neprevăzute".

Dar să nu uităm aici nici 
camera de basm a Jacquelinei, 
reproducere fidelă după cea 
care l-a adăpostit în timpuri 
imemorabile pe regele Minos 
din Creta. Robinetelor în for
mă de pește, executate în aur 
masiv, nu li s-ar potrivi desi
gur, nimic altceva decît „Fe
cioara" lui El Greco, pe care 
această împărăteasă neîncoro
nată și-a însușit-o direct din 
camera de studiu a soțului ei. 
(Experți internaționali în o- 
biecte de artă au declarat că 
Jackie și Onassis posedă ase
menea bunuri în valoare de 
cel puțin 15—20 miliarde de 
lire).

Jackie nu călătorește nicio
dată cu avionul înainte de 
a-și asigura, în afara spațiului 
ce pe drept i se cuvine, încă 
două locuri, menite să con
tribuie din plin la comodita
tea călătoriei.

O altă minune a lumii mo
derne, Rolls Royceul Jacque
linei (unul dintre cele trei ve- 
hicole „acreditate" pe lingă 
modernele sale apartamente 
pariziene, din strada Foch) 
dispune de aer condiționat, de 
un mic bar și de două tele
foane adaptate la rețeaua te
lefonică internațională pentru 
ca Onassis să poată oricînd co
munica cu soția sa, dacă din 
întîmplare îl reține la Atena 
vreo afacere. „Neînsemnata 
sumă pe care Aristotele Ona
ssis o pune la dispoziția soliei 
sale pentru mărunte cheltu
ieli personale se poate ridica 
fără nici un risc la 80—90 mi
lioane de lire, întrecînd cu 
mult contul răposatului ei soț, 
care ocupa „modesta" funcție 
de președinte al Statelor Unite. 
In primăvara aceasta — la 
New York, Jackie și-a cum
părat sute de rochii, la Roma 
a cheltuit doar 20 milioane, 
la Paris a lăsat (din economie) 
alte 7—8 milioane. Media, cu 
totul modestă înregistrează 
vreo 750—800 mii de lire ...

De aici nu trebuie să înțe
legem că Aristotele Onassis 
n-ar fi un adevărat om de afa
ceri, care să cunoască deza
vantajele risipei sau instabili
tății banilor. Se pare însă că 
n-are nici un motiv să se a- 
larmeze, atîta timp cît averea 
sa „se limitează" — doar la o 
flotă, la un inepuizabil porto
foliu de acționar, la o com
panie aeriană, la niște rafină
rii de petrol și la cîteva su
prafețe de pămînt (răspîndite 
în Europa și America de Sud), 
toate în valoare de 7—8 mii 
miliarde de lire.

„îmi este imposibil să acord 
interviuri — mărturisește Ona
ssis. Timpul meu valorează 
maj mult decît un milion de 
franci pe zi. Ca cetățean grec, 
aparțin occidentului, ca arma
tor — capitalismului. Țara 
mea preferată este cea care- 
mi oferă maximum de imuni
tate fiscală și cel mai restrîns 
număr de restricții sau de re
gulamente absurde".

(După „Vie Nouve”)
Trad.

Michaela Diaconu
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domnule 
intends

Căpitanul : „Bea vinul asta. Hu
le, o să Începi «1 devii mal 
dezghe/al ..."

Agentul : „Nu pot, 
căpitan, doctorul mi-0 
Bă ..."

Căpitanul ; .PAI ••• 
slujbă, r 
aici, — - — .
ziua aceea în care lnăllltn 
regală a început să vină -rWl

un prost. Dai

cunoaște ni-

știe foatea

fot. Clteoda-

............................ siu/ba-i 
Ești pentru prima dată 

i ce o să spună ceilalți ? Din

ivyu.u ---- ------ ---------
nito în crîșma asta, nu mei < o- 
vem nici o clipă de liniște. Toa
tă noaptea garnizoana-i in stare 
de alarmă, oamenii se obișnuiesc 
sd tragă serios la măsea, aces
ta-! p:eful toanelor regale

Agentul Regele i-aici ?"
Căpitanul : „Este. Șade colea, 

11 vezi ? E îmbrăcat în straie de 
grădinar**.

Agentul : .Cel- care-1 bate pe 
umăr pe țăranul acela gras?".

Căpitanul: „Chiar el. Crede că 
bătîndu-1 pe umăr pe omul simplu 
se Înfrățește cu poporul. In fie
care zi se furișează la cîte unu' 
să afle cîte ceva nou. O să-ți 
vină și fie rîndul. Eu am trecut 
prin asta".

Agentul : „Și ceilalți oaspeți?"
Căpitanul: .Aici toți sînt în in

teres de serviciu. Și slugile iot 
în interes de serviciu sînt"

Agentul: „Și domnișoara aceea 
care tocmai șade pe genunchii 
regelui ?**.

Căpitanul: «Nu-i domnișoară, e 
un agent deghizat".

Agentul : „Interesant... Și nici 
un străin nu intră aici?**.

Căpitanul: „Exclus. Singurul
străin de aici este regele, numai 
el se distrează, 
zău.

Agentul : 
va anume?".

Căpitanul: „E
se deghizează și iese din palat 
pe scara de serviciu își închi
puie că nu-i mai 
menea ...".

Agentul: „Regina 
astea?**.

Căpitanul : „Știe
tă se îmbracă în rochițe, ca fe
tițele, numai cîleodată însă. A- 
tunci e-o distracție colosală...".

Agentul:
unde știți că-i tocmai

Căpitanul: „Cum,
știm ? Știm! Oamenii 
resc, se țin după el 
se din palat**.

Agentul: „Și dacă-1 
grădinar ?**

Căpitanul: „Vorbești
L-ar păzi atunci atîția oameni?". 

Agentul: „Și ce-ar fi dacă dv.
ati fl rege șl v-ar păzi atîta ar
mată?**.

Căpitanul: „Aiurea ... Cum 
fiu eu rege?**

Agentul: „Dar dece să fie 
Credeți că-i mai hun? Așa 
rene noate fi oricine !"

Căpitanul: „Ce lot vorbești? 
Nu se cade să vorbești așa".

Agentul: „Sîntem doar între 
noi ..."

Căpitanul: „Cai atit mat mult! 
Nici nu se cade, nici nu tre 
bule".

Agentul: „Dumneata, căpitane, 
al fi condus mai bine".

Căpitanul : „Taci dom’le, sau 
li chem să te ridice!"

Agentul: „Pe cine? Pe noR".
Căpitanul: „Cum „pe noi"? De- 

ce-ai spus „pe noi"?
Agentul: „Am spus eu așa ce

va? Pesemne c-am uitat**.
Căpitanul: „Ascultă, nu cumva 

ești regele?**.
Agentul: „S-ar putea să fiu re

gele ..."
Căpitanul : „Sau poate nu ești 

regele ..."
Agentul
Căpitanul: „Asta-1 o 

pentru cîlni. Să bem în 
nătatea fa, frate /*.

Agentul: „Iți mulțumesc 
toată Inima. Șl acum să 
sănătatea celor care ne sînt de
votat! ...“.

Căpitanul: „La ordin, înălțimea 
Voastră... Isuse Cbrlstoase, acum 
s-a zis cu mine ..."

ceilalți lucrea- 

venit după ce--—

,Imi închipui ... Șl de 
regele?". 
de
îl

de

unde 
urmă- 

cum le-

simpluun

prostii.

să

el?
un

,S-ar putea șl asta...", 
siufbd 
ex-să-

âln 
bem în

(trad, de Nlcolae Nicoară'V
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