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rutină și 
ambiguitate

Termen ambiguu, rutina definește un mo
ment contradictoriu al activității umane, 
concretizînd, poate, cel mai desăvîrșit pa
radox al firii, Înrudit oarecum cu cunos
cutul sofism al lui Zenon, potrivit că
ruia săgeata pornită dintr-un arc nu va 
reuși niciodată să-și mai atingă (inia. A- 
semănarea este izbitoare, pentru că rutina 
Înseamnă, in același timp, indeminare și 
Închistare, însușirea unei metode și steri
lizarea acesteia. Rutina reprezintă, la 
urma urmelor, un fel de progresiv avans 
către un reper tot mai ....inaccesibil.

Și aceasta pentru că, în fapt, rutina în
seamnă eludarea unuia dintre cele mai e- 
sențiale momente ale mișcării și anume, a- 
cela al deciziei active, creatoare. înscrisă 
în cuprinsul unei practici cîndva utile, 
dar devenită, ca metodă, stereotipă, lip
sită deci de fermentul progresului, activi
tatea bazată numai pe rutină își pierde, 
de foarte multe ori, sensul și rațiunea de 

fi. Fapt care explică, la concret, deca
lajul existent uneori între volumul apre
ciabil al eforturilor desfășurate în nu 
știm care domeniu de activitate și efici
ența cu totul disproporționată a acestora. 
Realitatea care se cere cercetată în amă
nunțime, mai ales în cuprinsul unui uni
vers uman aflat în plină devenire, cum 
este cel al societății noastre socialiste, în 
care asemenea disonanțe la concertul u- 
nei impunătoare simfonii constructive nu 
sînt, în principiu, de conceput.

Și totuși, cite gesturi opac retractile in 
fața noului nu-și au explicația (dar nu și 
justificarea 1) în această fals onorabilă 
rutină I In numele căreia, cutare inginer 
șef li va explica, nu fără oarecare con
descendență, tînărului matematician, proas
păt angajat al Întreprinderii, că metodele 
modern științifice cu care a fost convin
gător instruit în facultate slnt sublime... 
dar nu pot fi aplicate decît formal sau 
experimental, pentru blazonul nobiliar al 
periodicelor dări de seamă; in rest, ac
tivitatea respectivei unități economice 
urmînd să se desfășoare, „așa cum s-a 
apucat din bătrîni', cu rezultate verifi
cate, fără palpitații și insomnii, fără ris
cul vreunui cit de mărunt și trecător 
eșec.

Rutină in numele căreia nu știu care 
delegat cu Împuterniciri de control 11 va 
sancționa pe contabilul șef al unei în
treprinderi, că nu a introdus, să spunem, 
în sistemul său informațional, fișe limită, 
deși, după cum binevoitor li explică a- 
cesta, mecanizarea sistemului implică, 
pentru operativitatea calculelor și efici
ența deciziilor, revenirea Ia bonurile de 
materiale. Dar rutina pretinde aplicarea 
literei și nu a spiritului unei recoman
dări, astfel incit mai sus numitul organ 
de control va avea orjclnd acoperire în 
vreun general și, poate, depășit instruc
taj, în baza căruia el și-a Întocmit rigu
ros pomposul său proces verbal de con
statare. Care nu are alt defect în aiara 
aceluia de a fi refractar la dinamica vie
ții, lncerclnd să o rețină în tiparele unor 
deprinderi și cunoștințe stabilite și pie
trificate odată pentru totdeauna.

Rutină, în numele căreia rolul unei cer
cetări științifice este prudent lăsat să aș

tepte la poarta uzinei, pentru a deranja 
cit mai tîrziu și cit mai puțin tabieturile 
conducerii acesteia ; în numele căreia, în 
același timp, rapoarte de activitate, sa
vant întocmite, vor trece săltăreț peste 
carențele activității de producție, subtili- 
zînd în formulări abil întortocheate fon
dul chestiunii și ornamentînd cu «pers
pective* și „hotărîte angajamente' o si
tuație nu prea roză, echilibristic plasată 
între un nici prea-prea și -un nici ioarte- 
foarte...

In sfîrșit, în numele căreia se mai pu
blică, uneori, cărți pe care nu Ie citește 
nimeni, se mai montează spectacole des
tinate unui discutabil succes de public, 
se mai iac filme moarte chiar de la naș
tere, se mai reiau iormule de activitate 
culturală depășite etc.

Cu alte cuvinte, dexteritate progresiv 
sau cronic anchilozată, exersată fără am
biție și fără finalitate, rutina mai operea
ză pe ici pe colo, sub blajina oblăduire 
a unor excesiv de înțelegătoare foruri tu
telare, mimînd gratuit un efort, ocolit cu 
bună știință și fals spirit de răspundere. 
A îndepărta rutina înseamnă, în acest 
caz, a aborda fățiș problemele realității, 
a ancora în nou — un nou nu totdeauna 
ușor sesizabil în toată complexitatea lui — 
înseamnă deci a-ți asuma răspunderea 
unui front de luptă împotriva inerției, 
pentru a răpi necunoscutului noi porțiuni 
de fertilă cunoaștere și practică multila
terală. Temerități de care rutina te fe
rește prudent și fără glorie.

Firește, de vină este și ambiguitatea 
termenului, dar și lipsa de perspicacitate 
a acelora care lasă nereperate și nepe
nalizate asemenea «domestice* abateri de 
la superioarele exigențe ale normelor vie
ții și activității socialiste.

In momentul de față, cînd sub condu
cerea înțeleaptă a partidului, se între
prind ample acțiuni de valorificare opti
mă a potențialului uman existent în di
verse ramuri ale economiei sau culturii, 
rutina își dezvăluie pregnant aspectul ei 
nociv și anacronic. A o detecta sub va
riatele și înșelătoarele ei Înfățișări este 
o problemă de rigoare profesională și de 
etică cetățenească.

Mobilizarea energiilor umane ale po
porului nostru, în direcția împlinirii o- 
biectivelor construcției socialiste, impune 
descoperirea de noi și noi „rezerve in
terne' de inteligență, experiență și ta
lent. A le detecta și valoriiica Înseamnă, 
uneori, și a înlătura în prealabil acele 
multiple măști ale rutinei, pentru a face 
Ioc suflului înnoitor, care să fertilizeze 
tot mai deplin întregul sol al firii și gin- 
dirii românești.

Caracterul echivoc al sensurilor seman
tice ale cuvîntului nu trebuie să înșele. 
De fapt, s-ar putea începe cu desființa
rea ambiguității de sens a cuvîntului. O- 
ferind astfel un instrument cu care să se 
poată opera mai eficace și fără riscul 
vreunei confuzii.

Aceasta, pentru a da valoroasei și ne
cesarei experiențe, ceea ce este al ei, 
iar rutinei — înțelesul și replica pe 
care le merită.

CRONICA «Din amintirile lașului" (foto: SERGIU CAZAN)
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/urnal CRITICI 
Șl VELEITARI
Da, știm: criteriul valoric este unicul, supremul crite

riu al activității artistice. Și mai departe știm : acest 
criteriu trebuie aplicat cu probitate profesională asupra 
lucrărilor oricui, indiferent dacă deține vreun post sau 
nu, indiferent de vlrstă, de ceea ce a făcut înainte de 
lucrarea respectivă ; aceasta trebuie desprinsă din plasa 
de relații de antipatie sau simpatie, de influența pe care 
autorul o are în nu știu ce compartiment al veiții so
ciale, de tot ce deformează judecata de valoare. Repe
tăm mereu aceste cuvinte, abc-ul oricărui critic, oricărui 
redactor, dar... Este acest dar (nu numai în artă și li
teratură), care complică lucrurile. Să-1 ferească sf Intui pe 
bietul critic care a Îndrăznit să-i disece lucrarea maes
trului după criteriul amintit și să mai aibă și curajul să-i 
spună că nu-i nimic de capul ei I începe urmărirea. În
cep presiunile, ba și reclamațiile și, cînd nici nu se aș
teaptă, curajosul, cel care a vrut să-și respecte profesia 
și — de ce nu? — și pe autor — este lovit la mir. 
Argumentele se pot găsi, se pot improviza, cuvinte
le și ideile se pot răstălmăci, se pot găsi chiar nu știu 
ce relații dubioase Intre criticul respectiv și dușmanul 
autorului etc. Dacă, să spunem, criticul mai este și tlnăr, 
i se atrage atenția. „Mai ai de Învățat. Cum ți-ai per
mis să ■..?“ — ca și cum celălalt știe tot. De aceea nu 
mă surprinde blazarea unor critici foarte talențați. Ma
joritatea lor sînt tineri și nu o dată sînt puși să dueleze 
fără să li se dea posibilitatea să-și procure măcar o sa
bie de carton. De obicei, în astfel de cazuri, argumen
tele nu sînt de ordin literar-artistic și criticul trebuie 
să se retragă. S-o spunem deschis : asta li se intlmplă 
mai ales criticilor tineri și am în vedere nu pe cei ce 
aplică ideea potrivit căreia scopul scuză mijloacele (slnt 
și de aceștia), ci pe cei care, cu simțul răspunderii, își 
fac datoria. Contribuția lor la dezvoltarea și orientarea 
criticii noastre din ultimii ani este covlrșitoare. Chiar 
dacă nu au tomuri voluminoase, ceea ce au spus pînă 
acum au spus bine. Aceștia au nevoie nu de predici, nu 
de fel de fel de presiuni, de intimidări, ci de ajutorul nos
tru, al tuturor. Să nu Ie umflăm erorile și să fim In stare să 
le recunoaștem și meritele. Chiar atunci clnd gradele 
didactice, vlrsta, sau postul ne ridică deasura lor; chiar 
atunci clnd le adresăm scrisori publice ... Pentru că omul 
acesta, criticul, nu este agentul nostru de publicitate, nu-i 
acritul, artistul ratat care trebuie să ne slujească. Meni
rea lui este să slujească literatura.

Veleitarul devine foarte periculos mai ales în acest 
domeniu. Cit este tlnăr își închipuie că i se va decerna 
premiul Nobel. Cu această Închipuire ia cu asalt tot ce-i 
iese în cale, smulge certificate de talent de la maeștri, și, 
îndeosebi, face zgomot. Cit reușește să trișeze, tace. 
Tace și se umflă în pene și premiul acela este și mai 
aproape. Unii reușesc și prin a tăcea, prin a roade caș
cavalul pe dedesubt, pot deveni, la un moment dat. 
chiar ■ cineva, Ii se acordă oarecare credit și, cu timpul, 
renunță la premiul Nobel, rămînînd doar personalități. 
De îi privești mai atent, ai in față tot veleitari, oriclt 
de sus te-ar scruta. Dacă nu obțin nici măcar atlt (și 
aceștia slnt majoritatea), ajunși la pensie, sînt de nesu
portat. Iși închipuie că vlrsta poate ține loc de talent. 
Forțează ușile redacțiilor, editurilor (și nu numai ale 
acestora), vărslnd veninul clocit in nopțile in care vede 
numai dușmani și impostură. Iși închipuie că el este cel 
mai drept, că numai el a luptat ca noi să avem cu ce 
scrie, clnd, de fapt, și-a irosit (și atunci) timpul fără 
să-și vadă lungul nasului. Tipul ăsta are argumente, o 
face pe principialul, numai el este patriot. Dacă iși 
mai Închipuie că este poet, te asaltează cu pro
ducția sa (mai ales la zilele festive), lnchipuindu-și 
că dacă a scris cuvintui patrie a și creat, ui- 
tind că In inima oricărui om, chiar fără asemenea pre
tenții, acest cuvlnt poate avea un ecou mai mare declt 
în inima Iui de „poet". Atlt specimenul respectiv, cit și 
celălalt, cel ce avansează prin tăcere, prin lipsă de opi
nii, Intr-un cuvlnt, prin răsuflare cenușie, plată, pînă nu 
știu la ce grad sau post, slnt la fel de agresivi.

îmi amintesc de niște gînduri ale academicianului Cris- 
tofor Simionescu (gînduri pe care regret că nu Ie mai 
dă la iveală), și In care iși imagina o stradă Întunecată 
și populată cu clțiva oameni specializați in spartul feli
narelor. Cum apărea cite unul cu felinarul aprins, acești 
specialiști tăbărau pe el și i-1 spărgeau. Clnd am citit 
gîndurile respective, m-am gindit in primul rlnd la velei
tari. Deci: nu ne rămine declt să scăldăm strada In neon 
și să Ie vedem fețele! Și nu numai atlt.

Corneliu Ștefanache

CRITICA LITERARĂ
SI ACTUALITATEA

V

Este tema unei mese rotunde a 
revistei „România literară* (nr. 45, 
1969) la care participă critici, is
torici literali, eseiști, scriitori. Toata 
problemele dezbătute (Este necesa
ră critica directoare f, Să Încura
jăm polemica de idei, Ne aflăm 
in fala unei inflații literare f, Ce 
înseamnă curaj in critică ș. a.) au 
evidențiat un lucru fundamental : 
critica literară actuală trebuie să-și 
asume lăspunderea de a respinge 
sau a accepta creațiile, de a dis
cuta operele și nu autorii. Ideea 
nu e nouă, dai ea trebuie cu 
prisosință fructificată. Se discută 
mereu (și nu numai în presa cen
trală) de obligațiile criticii, de ro
lul ei. Dar cine oare ascultă a- 
ceste voci ? Cine este absolut o- 
biectiv și are curajul să spună cu 
multă sinceritate ceea ce gîndește 
despre cărți ? $erban Cioculescu a- 
răta necesitatea unor critici de au
toritate ca G. Ibrăileanu și E. Lo- 
vinescu. In primul rînd tinerii scri
itori au nevoie de asemenea în
drumători, dar ei sînt neglijați 
chiar de un Șerban Cioculescu, 
Vladimir Streinu, Edgar Papu, Ni- 
colae Balotă, I. Negoițescu. Ori- 
cîte discuții s-ar purta în jurul 
criticii, a literaturii, oricîte teo
retizări am desfășura, totul e în 
zadar dacă ne lipsește curajul de 
a emite răspicat judecata de va
loare. Masa rotundă organizată d<» 
„România literară" a demonstrat 
Încă o dată necesitatea absolut! 
a discuțiilor pe texte, a dialogu
lui critic-autor bazat pe adevăr, pe 
sinceritate. Citi dintre criticii care 
au participat Ia discuții vor trece 
la analiza obiectivă a cărților fără 
să-și trădeze ideile expuse ?

JURNALUL LITERAR"
Continui nd o mai veche și frumoa

să tradiție, cenaclul literar-artistic 
„G. Călinescu" din orașul Gh. Gheor- 
ghiu-Dej a publicat, In cuprinsul zi
arului băcăuan .Steagul Roșu", o 
nouă pagină specială intitulată .Jur
nalul literar" Faptul cere te cuvine 
consemnat înainte de orice este a- 
cela că ^Jurnalul literar" reprezin
tă mult mai mult declt un obișnuit 
8UDliment pus cu amabilitate la dis
poziția culărui cenaclu literar. Sînt 
publicate aici variante ale unor poe
zii călinesciene, traduceri din o- 
pera unor poeți de prestigiu (Th. 
S. F.liot), debuturi demne de inte
res (A. Dumitru), recenzii pertinente, 
si la obiect, comentarii, note 8. a. 
Ultimul .Jurnal literar" reprezintă o 
realizare de tinută a cenacl/știlor din 
orașul de pe valea Trotușului.

N. Irimescu

„VINE"... GRECII!
„Vine grecii!" — striga pe 

bulevard, vînzătorul de ziare 
- „la Informația, vine grecii I" 
Da, grecii „vine" mîine. Să 
ne temem? Să nu ne temem?

Da, să nu ne temem, li a- 
avem pe Dobrin și Dumitrache 
și Deleanu și Dembrovschi și 
Dinu, generația spontanee a 
fotbalului românesc.

Dar, să ne și temem. Amin- 
tiți-vă că exact acolo unde nu 
ne-am temut, am pierdut stupid: 
la Anakra, la Zurich, la Bucu
rești ...
Și totuși, să nu ne temem. De 
multă vreme o selecționată ro
mânească n-a realizat o a- 
semenea colecție de rezultate 
dulci ca siropul de coacăze și 
întineritoare ca zeama lui H-3. 
Deci, putem!
Va trebui, însă să ne și temem. 
In poartă apără Răducanu.

Dacă-i trece prin cap să mes
tece plasa porții? E-n stare da 
orice.
Nu, să nu ne temem. Avem la 
cîrma naționalei un selecționer 
care nu-i de loc strălucit, dar 
care obține rezultate strălucite. 
Nu-i destul?
Oare să ne temem... de ceasul 
rău?
Nici gind. Nu ne temem. Qnd 
știi fotbal, dai cu piciorul și-n 
zodii. Chestie de tehnică.
DECI, NU NE TEMEM ? 
DESIGUR, NU NE TEMEM. 
„Vine” grecii? Să vină! 
Pronosticul meu? MEXIC!

¥
La scrisoarea deschisă privind 

situația terenurilor de tenis din 
lași, tovarășul primar al orașului 
ne-a trimis un amplu răspuns, 
din care cităm: „La cererea Clu
bului municipal lași, din 17. III 
1969, Serviciul de sistematizare 
și arhitectură al Consiliului 
Popular municipal, prin adresa

pe lingă cele existente, in cadrul 
ștrandului orășenesc, terenuri 
care n-au fost folosite încă. 
Comitetul executiv al Consiliului 
popular municipal, rediscutînd, 
pe baza sesizării din revista 
„Cronica", iși menține avizul 
dat cu privire la amplasarea te
renurilor de tenis in zona limi
trofă căminelor studențești din 
bulevardul Tudor Vladimirescu*.

.. .Iar noi ne menținem punctul 
de vedere exprimat anterior, 
pentru următoarele motive: 1. 
noile terenuri construite la 
ștrand sînt impracticabile și, de 
altfel, cit se poate de .. .încu
iate. Nmeni nu le-a putut folosi 
în cursul acestui an din pricina 
faptului că nu sint terminate 
(tasarea este ca și inexistentă). 
2. Argumentarea privind necesi
tatea unor noi terenuri în zona 
căminelor studențești din strada 
Tudor Vladimirescu este convin
gătoare. Terenuri sînt necesare 
oriunde. Cu atît mai mult în 
zona Copoului, unde există 
marea majoritate a căminelor 
studențești din lași...

AA. R. I.

plist, nivelator — trebuia analiza
tă creația poetului. Oglinda este 
veche, ceața estompează conturele.

M 0 M E NT
ORIZONT‘‘-XX

Revista timișoreană „Orizont" îm
plinește 20 de ani de la apariție. 
Răstimp în care, prin intermediul a 
aproape 200 de numere, publicația 
bănățeană a trimis spre întîlnirea 
cu cititorul mii de poezii, schițe, 
fragmente de roman, articole, cro
nici, traduceri ș. a. m. d. 
Prezență distinsă și distinctă 
în cîmpul literelor românești, 
revista „Orizont" a contribuit la 
lansarea și formarea a numeroși 
scriitori, astăzi nume cunoscute £i 
stimate de publicul cititor.

Cu prilejul aniversării a două 
decenii de activitate, „CRONICA' fe
licită călduros întregul colectiv 
redacțional al revistei timișorene, u- 
rîndu-i noi și statornice succese.

INTERPRETARE
DIDACTICA

E interesa .u de urmărit cum sint 
analizați scriitorii de mare circu
lație in manualele școlare, cum 
sint prezentați elevilor care vin 
pentru prima oară în contact cu 
ei. Ne reierim acum la Lucian 
Blaga. interpretat de Ion Dumitres
cu (v. Literatura română d. XU-a 
liceală și anul al IV-lea licee de 
specialitate. Editura Didactică și 
Pedagogică, București, 1969, p- 
27—48). După o expunere a bib
liografiei operei, fără indicarea re
ferințelor critice, I. D. se Qțupi 
de viața poetului pe o pagină și 
jumătate, intr-o narațiune seaca, 
neînsuflețită de un real sentiment 
de participare. Se trece apoi brusc 
la opera poetică, după ce I. D. 
a încredințat pe elevi că Blaga 
a avut o „fire iscoditoare' (I), că 
filozoful a fost înzestrat cu „ima
ginație vie", iar tradițiile folclo
rice despre lume „le-a receptat cu 
lăcomie, sub ochiul ocrotitor al 
mamei" etc. Aceste fraze goale sint 
consacrate fără nici o jenă unui 
poet ca Lucian Blaga I Despre sis
temul său filozofic I. D. vorbește 
superficial ca la urmă să ajfuiigă 
la concluzia că ar avea un „ca
racter de ficțiune' (1). Să vedem 
și originalitatea analizelor de poe
zie. In Poemele luminii se vorbește 
de „universul inspirației", de „ideea 
poetică", pe care autorul nu o 
explică și nici nu o înțelege. 
Toate poeziile sînt analizate în 
propoziții șablon, arhicunoscute, a- 
plicabile creației oricărui poet. 
Textul e doldora de banalități : 
iubita are „ochii negri", fapt care 
ar fi .. „semnificativ*. Poezia „nu 
are o structură fermă" (!) ca a- 
poi I. D. să ne liniștească ime
diat : „In realitate însă, lucrurile 
nu stau așa". Ar trebui mult spa
țiu să spunem și noi că nu re
cunoaștem pe Lucian Blaga intr-o 
astfel de analiză didactică, unde 
toate clișeele critice și-au dat în- 
tîlnire. Nu în acest mod — sim-

nr. 3995 din 4 IV ax. stabilește 
amplasamentul viitoarelor te
renuri lingă căminele studen
țești din Bulevardul Tudor Vla
dimirescu, teren rezervat viitoa
rei baze sportive din acest car
tier. Avantajele acestei ampla
sări, așa cum se (ace cunoscut 
prin adresa respectivă, sint: te
ren plan și liber de construcții, 
apropiere de zonele de interes 
(căminele studențești, micro- 
raioanele dens construite din 
cartierele Tătărași și Socola), 
posibilitatea unei organizări și 
administrări unice a întregului 
complex sportiv ce urmează a se 
construi in această zonă. In 
centrul orașului nu dispunem de 
o suprafață de teren de 8.500— 
10.000 m.p. pentru amenajarea 
acestor terenuri de tenis. (...) 
De asemenea, vă informăm că 
in acest an, prin muncă patrio
tică, cu sprijinul cetățenilor, s-au 
amenajat două terenuri de tenis

LA IAȘI

TEATRUL DIN WEIMAR
Teatrul Național și întreg orașul Weimar sînt foarte 

strîns legate de dezvoltarea istoriei și spiritualității 
germane.

La Weimar și-a desfășurat activitateai Iohann Sebastian 
Bach pînă la plecarea sa la Leipzig ,iar înaintea acestuia 
— marele maestru al picturii medievale, Lucas Cranach ; 
aici a luat naștere, în a doua jumătate a secolului al 
XlX-lea, o școală de pictură care a influențat creația 
pictorilor din întreaga Germanie, Christian Rohlfs fiind 
cel mai însemnat reprezentant; și tot aici a fost creat 
de către Walter Gropius tipul de casă renumit în toată 
lumea, „mama" arhitecturii moderne.

In sfîrșit, după ce în 1798 a luat ființă, sub îndruma
rea lui Goethe un adevărat edificiu teatral la Weimar, 
acesta a fost inaugurat cu trilogia „Wallenstein” de 
Friedrich Schiller. Succesul a fost senzațional. Studenții 
au venit în grupuri mari din orașul universitar Jena, 
situat în apropiere, și au ovaționat spontan pe poetul 
de ale cărui idealuri de libertate erau și ei animați.

Acest an, 1798, a fost hotărîtor pentru dezvoltarea 
întregii arte dramatice. Cînd Goethe venise, în 1775, la 
Weimar, aici exista un teatru de amatori, burghez și de 
curte, la care colabora Christoph Martin Wieland. Aici 
a activat Goethe, timp de opt ani, în calitate de Îndru
mător, textier și actor. El cerea frumusețe și naturalețe 
în jocul actorilor, ca și expresia cea mai potrivită, mode
lată în cadrul unei limbi desăvîrșite. Prin acest program, 
trupa din Weimar a dobîndit, în cadrul teatrelor de 
amatori din Europa, o poziție specială, devenind renu
mită. Reprezentația cu piesa „Iphigenia” de Goethe (1779), 
autorul interpretînd rolul lui Oreste, constituie un eve
niment de prim rang în istoria teatrului german.

In acești ani, Goethe a acumulat experiența pe care, 
ca director al teatrului de la curte, avea s-o fructifice 
din 1792 pînă în 1817. In teatru el a văzut o instituție de 
educație umanistă, pentru îmbunătățirea situației sociale 
a națiunii. In programul estetic închegat, împreună cu 
Schiller, după 1798, se preconiza ca scena și literatura 
să formeze o unitate, idealul social urmînd să capete, în 
practica teatrală, cea mai înaltă funcție, de formare a 
conștiinței.

Odată cu retragerea lui Goethe, în 1817, după ce con
dusese cu multă îndemînare teatrul în anii stăpînirii străi
ne, sub Napoleon, scena din Weimar și-a pierdut rolul 
conducător pe plan national. Abia după angajarea lui 
Franz Liszt ca dirijor al curții, în 1892, ea și-a recîștigat 
faima, de astă dată pe tărîm muzical. O dată cu acest 
compozitor de renume mondial au sosit la Weimar cei 
mai mari muzicieni ai epocii: Rubinstein, Wieniawski, 
Hector Berlioz și „privighetoarea suedeză", cîntăreața 
Jenny Lind. Franz Liszt a avut curajul să-l adăpostească 
la Weimar pe Richard Wagner, urmărit din cauza parti
cipării la revoluția din 1848, și să prezinte în premieră 
opera să, .Lohengrin" (1850). Strălucirea spectacolelor de 
operă a umbrit un timp teatrul, pînă cînd situația s-a 
schimbat, datorită lui Franz von Dingelstedt In cei zece 
ani dti a fost director, începînd cu 1857, hegemonia 
operei a fost zdruncinată, iar Weimarul a devenit unul 
din cele mai importante centre teatrale în care era culti
vat Shakespeare.

In acei ani, întreaga lume teatrală a Europei privea 
spre micul orășel unde, pentru prima dată, începînd din 
1864, într-o ținută artistică excelentă au fost interpretate, 
una după alta, toate dramele istorice ale lui Shakespeare. 
Din acest entuziasm general pentru marele dramaturg 
britanic, s-a născut, societatea germană „Shakespeare", 
cea mai importantă pe continentul european.

In răstimpul anilor 1889—1894, operei îi revine din nou 
primul loc, datorită lui Richard Straijss. Programul mu- 
zical-estetic al acestuia-unitatea dintre muzică, cuvînt și 
interpretare — amintește, în unele privințe, coordonatele 
în care își desfășoară astăzi activitatea prof. Walter, Fel- 
senstein, la Opera Comică din Berlin. In 1893, are loc 
premiera feeriei lui Engelbert Humperdinck „Hănsel și 
Gretel"; operele lui Wagner cunosc noi și valoroase 
montări; în 1889 este jucat .Don Juan“ de însuși Richard 
Strauss.

Ulterior, Weimarul n-a mai putut reține, un timp, ma
rile figuri ale vremii. Spiritul provincial al orașului se
mifeudal nu era cel mai propice înfloririi ideilor progre
siste.

In 1945, teatrul din Weimar e cuprins de flăcări, în 
urma unui bombardament, după ce fasciștii germani in
stalaseră, cu o jumătate de an înainte, în acest edificiu 
plin de mari tradiții, o fabrică de armament.

In 1948, scena de la Weimar a fost redeschisă, acesta 
fiind primul dintre teatrele germane care și-a reluat 
activitatea, după o reconstrucție plină de sacrificii. In 
noul context istoric, noțiunea de teatru național german, 
născută în 1919 în legătură cu adunarea națională ger
mană burgheză convocată la Weimar, trebuia să dobîn- 
dească un conținut nou. In repertoriu stătea atunci, ca 
primă piesă partea întîia din .Faust" de Goethe, într-o 
montare mult apreciată.

Un an mai tîrziu, în 1949, a fost întemeiată Republica 
Democrată Germană, stat german al muncitorilor și țăra
nilor ,în politica culturală a căruia pătrunderea tot mai 
intensă a științei și însușirea creatoare a tradițiilor pro
gresiste joacă un rol de frunte. Premizele hotărîtoare 
pentru a realiza comunitatea umană la care aspirau 
Goethe și Schiller au fost create abia în societatea socia
listă.

Ansamblul din Weimar a trecut prin școala lui Gorki 
și Brecht. .Wassa Jeleznova" în regia lui Bennevitz, a 
fost preluată de televiziunea R.D.G., .Viata lui Galilei* 
de Brecht au putut s-o cunoască și prietenii din Româ
nia ai teatrului nostru. Suma acestor experiențe și a 
multor altora a culminat în 1965 prin punerea în scenă 
a ambelor părți din .Faust", montare socotită și azi drept 
etalon.

Sînt bucuros că teatrul din Weimar vine la dumnea
voastră tocmai cu o piesă ca .Aula" de Hermann Kant 
Piesa a fost precedată de romanul cu același nume, care 
la noi a atins între timp un tiraj | de 300.000 exemplare. 
Actualmente nu există nici o scenă importantă din R.D.G., 
care să nu reprezinte versiunea dramatizată a acestui 
roman.

In încheiere, aș vrea să amintesc o mai recentă pre
mieră, cu piesa elocvent intitulată .Hans Faust", a unui 
tînăr dramaturg berlinez, în care este reluat, într-o nouă 
condiționare umană, vechiul motiv faustic. O piesă ne
mijlocit legată de problemele vieții noastre în R.D.G. șl 
care a fost prezentată de Teatrul Național German într-o 
montare apreciată și de un notabil succes.

Georg Menchen
(critic literar la „Thiiringische Landeszeitung" din Weimar).
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ÎNTREBARE :
După cum bine se știe, sti

mate tovarășe Dobrescu, la
șul a fost o adevărată cetate 
a culturii, orașul care, prin 
personalitățile de primă mă
rime ale științei, artei șl li
teraturii a contribuit deosebit 
Ia formarea tezaurului nostru 
spiritual. După părerea dum- 
tfeavoastră, care sînt direcțiile 
de dezvoltare a acestui cen
tru în anii construirii socia
lismului 1

RĂSPUNS:
La întrebarea pe care ati 

formulat-o răspunsul îl dă în
săși viața, realitățile noastre 
palpabile, înconjurătoare. lașul 
anilor socialismului se dezvol
tă complex, multilateral, în- 
scriindu-se astfel în nota ge
nerală de dezvoltare, de pro
gres a patriei noastre.

Precum bine se știe, direc
ția prioritară de dezvoltare în 
anii socialismului a fost in
dustrializarea. Mai este, oare, 
nevoie de argumente în a- 
ceastă privință ? Pentru cei 
mai putini sau deloc initiați 
•este suficientă o plimbare în 
zona industrială a orașului, a- 
ceastă adevărată perlă a lașu
lui socialist, pentru a putea 
constata existenta unor im
portante întreprinderi indus
triale, apartinînd unor ramuri 
proprii industriei moderne, în
tre care aș aminti: Uzina de 
fibre poliesterice, Uzina me
talurgică, Uzina de prelucrare 
a maselor plastice. Centrala 
•electrică de termoficare, la 
care se mai adaugă multe al
tele, tinere vlăstare ale in
dustriei noastre socialiste.

Cu riscul de a repeta unele 
lucruri spuse sau scrise în 
mod frecvent, doresc să arăt 
că potențialul industrial al 
lașului zilelor noastre este de 
circa 20 de ori mai mare de- 
cît cel existent în perioada 
antebelică, că ritmul der. I- 
tării sale industriale a depă
șit și depășește ritmul med: ; 
Înregistrat la scara economiei 
naționale, că produsele in
dustriei ieșene sînt mesagerii 
ideilor de cooperare și cola
borare în circa 60 de țări ale 
lumii Aceasta este una, și 
dacă judecăm după dinamică, 
principala direcție de dezvol
tare a lașului.

Trebuie spus însă, așa cum 
am mai afirmat-o și cu alte 
prilejuri, că lașul a continuat 
și continuă să se dezvolte și 
pe planul activităților care 
l-au consacrat, că dezvoltarea 
economică, industrială, nu a 
■estompat nici o clipă strălu
cirea pe care i-a conferit-o

numele de cetate a științei și
culturii.

lașul. al doilea centru uni-
versitar el țării, asigură în
zilele noastre pregătirea a a- 
proape 25.000 studenți pentru 
cele mai diverse domenii de 
activitate. Numai în anii so
cialismului a .furnizat" econo
miei și culturii românești pes
te 23.000 specialiști cu o te
meinică pregătire. Și pentru 
că, probabil, problemele ac
tivității în domeniul creației 
spirituale vor mai reveni în 
dialogul nostru, voi rezuma 
răspunsul la întrebarea de 
mai sus, numai la cele spuse.
ÎNTREBARE :

Care sînt perspectivele la
șului în viitorul cincinal ?
RĂSPUNS:

Din cele spuse mai sus se 
poate intui răspunsul și la 
această întrebare. Neîndoiel
nic că orașul nostru va înre
gistra aceeași dezvoltare di
namică și pe toate planurile. 
Dacă este foarte clar că in
dustria ieșeană va continua 
să-și adauge noi și importante 
potente, în mod necesar se va 
dezvolta învățămîntul, activi
tatea de cercetare — aceasta 
fiind o condiție, aș spune le
gică a progresului economic. 
Avem de-a face prin urmare 
cu un proces dialectic, cu o 
intercondiționare în procesul 
de dezvoltare a acestor două 
foarte importante laturi sau 
elemente ale vieții noastre 
sociale.
ÎNTREBARE :

Aici la Iași, mal mult ca 
oriunde în țară, se vorbește 
despre tradiții. Nu aveți im
presia că uneori se face prea 
mare caz de trecut, de tra
diții, în dauna actualității, 
inovației î Precizez : aici la 
Iași.
RĂSPUNS :

Nu. Nu am această impre
sie. Este cu totul îndreptățit 
si justificat ca aici la noi să 
se vorbească despre tradiții, 
să se cultive dragostea și 
respectul pentru acestea.

Aș spune chiar că trebuie 
să se facă mult mai mult pe 
această linie. Nici pentru re
dacție și nici pentru cititori 
nu spun o noutate afirmînd 
că la noi au trăit și au creat 
multe dintre cele mai strălu
cite personalități ale literaturii 
și științei românești. Sînt prea 
bine cunoscute aceste perso
nalități pentru a mai fi nece
sar să dau nume. Este prea 
bine cunoscută contribuția 
lor deosebită la patrimoniul 

spiritual al poporului nostru. 
Pentru noi, pentru actuala ge
nerație aducerea în memorie, 
invocarea frecventă a acestor 
corifei ai științei și culturii 
românești constituie o înaltă 
îndatorire, în felul acesta o- 
magiem opera lor, personalita
tea lor.

Observația care se impune 
însă este aceea că, cultivarea 
dragostei, a stimei, a respec
tului față de aceste personali
tăți, glorificarea operei lor. 
nu trebuie să constituie ceva 
în sine, ci un element de e- 
mulație pentru o creație spi
rituală elevată, pentru o con
tribuție sporită a creatorilor 
de azi la îmbogățirea patri
moniului spiritual al țării. In 
primul rînd prin aceasta ne 
manifestăm stima și respectul 
pentru marii noștri înaintași, 
venerăm personalitatea și o- 
pera lor. Se vorbește frecvent 
despre opera lui Eminescu, 
Creangă, Sadoveanu, Alecsan- 
dri — operă intrată irevoca
bil și definitiv în fondul de 
aur al creației noastre spiri
tuale —, uneori însă într-o 
manieră profesional istă sau 
dintr-o strictă .obligație* ob
ștească, amintindu-ne astfel de 
versurile lui Eminescu cu pu
ternice accente de umor a- 
mar: .Iar deasupra tuturora 
va vorbi vrun mititel I — Nu 
slăvindu-te pe tine... lustruin- 
du-se pe el*.

ÎNTREBARE :
In viața științifică și artisti

că a țării, datorită politicii 
partidului de Încurajare a ti
neretului, acesta este o pre
zență vie. Cum apreclați pre
zența și contribuția tinerilor 
din Iași la dezvoltarea știin
ței, artei și culturii?

RĂSPUNS:
Fără nici un fel de îndoială 

că tineretul — mai ales dacă 
nu-1 vom încadra rigid în 
niște plafoane maxime de 
vîrstă — ci tineretul în în
țelesul larg și general accep
tabil al cuvîntului, este pre
zent cu o cotă parte consi
derabilă în bilanțul creației 
spirituale ieșene contempora
ne.

Poate nimic mai nefiresc în 
această constatare, afirmația 
fiind, cred, general-valabilă. 
Constatarea noastră are însă 
și un temei faptic, local-con- 
cret.

Invățînd din activitatea pil
duitoare a dascălilor lor, o- 
crotiți de grija, atenția, sfatul 
lor, tineretul nostru manifes
tă o apreciabilă atitudine an- 
gajantă, este un element di

namizator al vieții spirituale 
ieșene.

Numai teama de a nu se 
considera citarea unor nume 
de astfel de tineri, drept o 
ierarhizare a valorii lor, a 
aportului lor in acest dome
niu, mă determină să nu po
menesc nici un fel de nume.

Mă voi rezuma la opinia că 
asemenea tineri, care au deja 
o notorietate publică, există 
în domeniul artei scrisului (și 
poate în primul rînd în acest 
domeniu), al artelor plastice, 
muzicii, dramaturgiei, al ar
tei interpretării, în domeniul 
cercetării științifice.
ÎNTREBARE :

După părerea dumneavoas
tră, există o problemă a ge
nerațiilor de care trebuie să 
se țină seama ?
RĂSPUNS:

întrebarea este destul de 
ambiguă, sau conține, proba
bil, vreun subtext.

Chestiunea în discuție este 
în orice caz foarte importantă 
și complexă, cu multiple ra
mificații, ea singură putînd 
constitui o temă de largă in
vestigație pe care ar putea-o 
iniția chiar redacția .Cronicii".
ÎNTREBARE :

La Congresul al X-lea al 
Partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a subliniat faptul 
că în domeniul științei mai 
acționează uneori .spiritul de 
feudă*. Cum considerați că se 
poate lichida acest spirit, op
tica nnora de a lăsa moște
nire catedra sau institutul, de 
a le confunda cu proprietatea 
personală ?
RĂSPUNS:

Acest fenomen, aspru criti
cat de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, este un adevărat 
anacronism al timpului nos
tru. Se manifestă uneori con
cepții și practici de a se 
pune un fel de monopol sau 
automonopol pe gîndirea sau 
cucerirea științifică într-un do
meniu sau altul, uitîndu-se că 
omul de știință, cercetătorul 
în general, își aparține mai 
puțin sie-și și mai mult socie
tății, că numai prin societate 
trăiește, se glorifică, se afir
mă ca om de știință, că orice 
nouă descoperire, orice taină 
dezlegată, constituie cuceriri 
nu pentru a fi puse în safe 
ci pentru a sluji progresul 
social, aceasta constituind în
săși rațiunea de a exista a 
omului de știință, de a insti- 
tuționaliza activitatea de cer
cetare, că — în sfîrșit — și 
în domeniul cercetării, și 
poate mai cu seamă în acest 

domeniu, eforturile singulare, 
individuale, au un randament 
infinit mai mic decît cele co
lective, conjugate.

Sînt convins că cerința a- 
dresată de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la cel de al X-lea 
Congres — oamenilor de 
știință, va avea ecoul scontat.

îmi întemeiez această cer
titudine pe faptul că nu o dată 
unii dintre cei mai reputați 
oameni de știință ieșeni au 
militat activ pentru o cît mai 
rațională și echitabilă așezare 
a bazei materiale a cercetă
rii, pe principalele centre de 
cultură ale țării, iar în cadrul 
acestora pentru eliminarea 
dispersiei mijloacelor materia
le, sau altfel spus, pentru con
centrarea mijloacelor tehnice 
și de documentare ale in
vestigației științifice, în scopul 
maximei lor valorificări.

Cel mai important lucru, și 
în același timp poate și mai 
greu de realizat, este acela 
de a obține o unire, o con
centrare a eforturilor de gîn- 
dire a oamenilor de știință, 
care, nu mă sfiesc să o spun, 
— parafrazînd o idee din Mi
hail Sadoveanu — trebuie să 
parcurgă, .drumul spinos al 
înțelegerii". Aș vrea să men
ționez că subscriu în general 
editorialului .Spiritul de feu
dă", publicat într-un număr 
trecut al revistei .Cronica".
ÎNTREBARE :

O bună relație Intre orga
nele locale și centrale ar duce 
la operativitate, la hotărîri 
mai bune în diferite proble
me. Dumneavoastră ați criti
cat la Congresul al X-lea, 
Comitetul de Stat pentru Artă 
șl Cultură, Ministerul Invăță- 
mîntului. S-a îmbunătățit si
tuația ?
RĂSPUNS :

întrebarea este pretabilă la 
un răspuns concis. Timpul 
scurs de la Congres este re
lativ scurt pentru a putea în
registra ceva mai palpabil în 
această privință. Totuși se 
pare că Ministerul Invățămîn- 
tului a fost mai receptiv la 
critica formulată. Sperăm ca 
și Comitetul de Stat pentru 
Cultură și Artă să se fi sen
sibilizat la observația făcută, 
în interesul rezolvării cît mai 
rapide a unor probleme ră
mase cam de mult în suspen
sie.
ÎNTREBARE :

Nu vă întrebăm ce părere 
aveți despre .Cronica", ci în 
care direcții credeți că ar tre
bui să-și îndrepte mai mult a- 
tenția ?

RĂSPUNS:

Pornind de la profilul pu
blicației noastre, ar fi într-a- 
devăr de făcut unele observa
ții și sugestii (care de fapt 
au mai fost făcute și cu alte 
prilejuri). In ceea ce privește 
tratarea problemelor de lite
ratură și artă — cel puțin sub 
raport cantitativ, revista nu 
poate fi considerată deficitară. 
Dar chiar și pe această li
nie, — fără a neglija produc
țiile literare, stimularea tine
relor talente, publicarea frec
ventă a celor ce au trecut 
pragul consacrării, — „Croni
ca" trebuie — cred să reali
zeze într-o măsură mai mare, 
o activitate de investigație, 
de cercetare a fenomenului 
literar actual, o muncă de în
drumare metodologică, de o- 
rientare a tinerilor scriitori, 
să contribuie cu o ,cotă-par- 
te mai substanțială la eluci
darea problemelor teoretice 
ale creației literar-artistice, la 
definirea rolului social al ar
tei și literaturii etc.

Cu același ascuțit spirit cri
tic, cu aceeași notă combati
vă și înaltă ținută principială, 
partinică, trebuie să ia ati
tudine față de creațiile de 
prost gust, contribuind astfel 
la selectarea valorilor, la e- 
ducarea publicului larg în 
spiritul prețuirii adevăratelor 
opere literare, al repugnării 
nonvalorilor.

Problemele vieții social-po- 
litice, științifice, trebuie să 
fie prezente într-o măsură 
mult mai mare în paginile re
vistei. Avem în vedere — de
sigur — nu simple materiale 
de informație și nici de stric
tă specialitate, acestea fiind 
atribuite altor publicații coti
diene sau periodice.

Lărgirea permanentă a 
corpului de colaboratori, di
versificarea pentru a putea 
răspunde profilului foarte ra
mificat și complex al publica
ției, un mai strîns contact, o 
conlucrare vie. activă cu co
laboratorii și cititorii, o largă 
consultare și antrenare a in
telectualității ieșene, îndeosebi 
a cadrelor universitare la ac
tivitatea „Cronicii", trebuie să 
stea în centrul preocupărilor 
colegiului de redacție, acestea 
fiind condiții de primă im
portanță în asigurarea unei 
ținute elevate a revistei, pe 
care o dorim cu toții o dem
nă continuatoare a publicații
lor de faimă națională găzdu
ite de orașul nostru în de
cursul timpului.

Rep.



DREPTUL LA LIMIȘTE
Recent, între 20 și 23 octom

brie, la adunarea generala a 
Consiliului internațional al mu
zicii, reunit la UNESCO, s-a a- 
firmat în unanimitate dreptul la 
liniște. .. , -

Cerînd comitetului executiv sa 
decidă studierea aspectelor me
dicale, științifice și l«9al® aio 
problemei, cei 150 muzicieni, re* 
prezentînd peste treizeci de 
țări, au dat semnalul unei ac
țiuni menite să impună in lume 
dreptul la liniște. „Liniștea es e 
una din principalele nevoi ale 
omului, așijderea și reculegerea, 
declară Menuhin, căci nu putem 
crea ceva valoros atît timp cit 
sîntem în mod constant asaltați 
de zgomote de tot felul. Sper 
că dreptul la liniște va fi re
cunoscut ca fiind tot atit de im
portant ca dreptul la apă și la 
aerul curat".

Nu rareori prin ferestrele des
chise ale vreunui apartament ră
sună cu putere o muzică (de 
preferință pop) audibilă la sute 
de metri. Una din regulile bu
nei cuviințe, altădată, era aceea 
de a nu cînta sau fluiera pe 
stradă. Astăzi se consideră fi
resc să porți pe stradă, în auto
buz, în parc, sau în magazine, 
cîte-un aparat de radio pus în 
funcție la maximum. Abuzul mer
ge pînă într-atît încît la restau
rant, pe plajă, în parcuri, unda 
se întîmplă des să se întîlneas- 
că mai multe aparate, fiecare își 
ascultă programul său la maxi
mum de decibeli fără să se sin
chisească de alții din jur. Sem
natarul acestor rînduri a întîlnit 
tineri care-și puneau aparatele în 
funcție la cinematograf în timpul 
filmului și... la un conceit la 
Casa Tineretului.

La consiliul UNESCO s-au ce
rut măsuri coercitive. Cred că iu 
primul rind sînt necesare acțiuni 
educative. Școala are un cuvint 
greu de spus, bineînțeles dacă 
toate cadrele didactice își dau 
seama de gravitatea problemei. 
Zdruncinarea sistemului nervos 
prin abuzul de foni duce la 
ruinarea sănătății. Copleșitorul 
număr de astenici se datorește 
nu numai ritmului intens al vie
ții moderne, ci și bombardăm 
continue cu foni. Acasă, radio-ul 
cîntă toată ziua, tare ca să se 
audă și la bucătărie și la ve
cinii (care vor să se odihnească 
sau să lucreze). în tramvai sau 
autobuz, pe lingă zgomotul ve
hiculului se adaugă producția mu
zicală preferată a unuia dintre 
călători. Pe stradă, același lu
cru; în săli de așteptare fiecare cu 
tranzistorul lui. Seara ne recu
legem... la televizor, pus și el 
la maximum. Copiii adorm în 
acordurile (puternice) ale muzi
cii. Iată una din sursele sin- 
d romelor nervoase și ale aste- 
niilor. Pentru destinul muzicii a- 
ceastă situație este de asemenea 
nocivă. Creatorii — a spus-o 
Menuhin — nu pot crea în ase
menea ambianță sonoră, iar as
cultătorii nu mai ascultă muzica. 
O aud dar nu-i mai impresio
nează, ca orice excitant admi
nistrat continuu și în cantități 
mari.

Dacă începînd cu Școala gene
rală, copiilor li se arată că e 
nesănătos abuzul de sunete, că 
trebuie respectată liniștea altuia, 
că e t© semn de rea creștere, 
de ignoranță sau de debilitate 
mintală să circuli cu aparatul de 
radio deschis în neștire, atunci 
s-ar crea premisele unei reme
dieri.

Confratele George Sbârcea spu
nea cîndva că, pentru a înțe
lege muzica, prima condiție este 
a o asculta. Nu e o simplă bu
tadă, ci un adevăr. Azi nu se 
mai ascultă muzica, ci e lăsată 
să treacă pe lingă urechile noas
tre ca un „decor sonor", fără 
a fi luată în seamă. E ceea ce 
prezicea compozitorul Erik Satie 
acum trei decenii, cînd socotea 
că vom folosi din ce în ce mai 
mult la musique d'ameublement 
(muzica de mobilare), adică, așa 
cum se spune la radio, o „per
dea sonoră" ca fundal pentru 
viața în desfășurare.

. Apelul lui Menuhin și rezolu
ția consiliului muzicienilor este 
un semn că muzicii i se va 
reda locul ei între arte, sco- 
țînd-o din cadrul accesoriilor de
corative.

GEORGE PASCU

concert
Constituirea unui ansamblu ca

meral din studenții instrumentiști 
ai Conservatorului „George E- 
nescu" din Iași a însemnat o 
inițiativă lăudabilă, implicînd cu
raj și simț de răspundere. Se 
poate afirma că această orches
tră de cameră a crescut artistic 
și și-a dezvoltat potențialul teh
nic și interpretativ, o dată cu di
rijorul el, Nicolae Gîscă. In ra
port cu o serie de alte reali
zări anterioare, mal șovăielnice, 
mai firave, reprezentînd trepte 
succesive în acumularea unei ex

periențe, ultimul concert ar pu
tea fi considerat ca prima rea
lizare cu adevărat matură, atît 
a orchestrei, cit și a dirijoru
lui ei.

Interpretarea celor trei lucrări 
incluse în program (Alfred A- 
lessandrescu — „Amurg de toam
nă", Vivaldi — „Anotimpurile**, 
Haydn — Simfonia „Regina") s-a 
remarcat prin acuitate și frumu
sețe sonoră, frazare inteligentă, 
precizie și discernământ în nuan
țare, intuire justă a esenței par
ticularităților stilistice.

Ceea ce ar mai trebui dezvol
tat în continuare ar fi un mai 
riguros simț al ritmului și al 
tempo-ului, eliberat de sclavia 
tactării ostentative a măsurii, ne
cesară în studiu dar... supărătoa
re în concert, mai ales în tempii 
rapizi, prin prejudiciul adus este
ticii gestului și unității liniei 
sonore.

Solo-ul de vioară reclamat de
lucrarea lui Vivaldi a fost in
terpretat de Angela Gavrilă, tî-
năra violonistă, cunoscută deja 
publicului. Din păcate, nici so
nor, nici stilistic, solista nu a 
reușit să se sudeze în ansamblul 
orchestral. 1 s-ar putea, de ase
menea, reproșa unele supărătoa
re falsuri în pasaje de virtuo
zitate, inegalitate timbrală, lipsă 
de unitate în frazare. Este o 
dovadă în plus că instinctul mu
zical brut, temperamentul, talen
tul nativ, trebuiesc în perma
nență cizelate, înnobilate prin 
cultură solida muzicală, prin dez
voltarea și rafinarea tehnicii in
strumentale, a qîndirli analitice, 
prin aspirația spre o din ce în 
ce mai mare profunzime în per
cepția și redarea creației abor
date.

LILIANA GHERMAN

CINEMATECA
Un interviu publicat în ultimul 

număr al revistei „Cinema", rea
duce în actualitate problema Ci
nematecii. Aflăm astfel că pro
gramul anului viitor se va com
pune în principal din retrospec
tive asupra filmului bulgar, ma
ghiar, suedez și german (R.D.G.), 
va fi prezentat apoi filmul mo
dern din Republica Federală a 
Germaniei, iar din Uniunea So
vietică vor fi prezentate filme 
inedite cu prilejul centenarului 
nașterii lui V. I. Lenin.

Fără a afirma că un asemenea 
program n-ar putea fi interesant, 
atractiv și instructiv pentru ci
nefili, observăm că Cinemateca 
noastră continuă să rămînă o in
stituție cu un profil incert, fără 
o personalitate prea sigur con
turată și cu o contribuție res- 
trînsă la educarea cinematografi
că a spectatorilor de film. Re- 
marcînd faptul că în lume există 
cinemateci care „polarizează inte
lectualitatea unei țări", care „au 
determinat crearea unor școli na
ționale", care „conduc mișcări 
culturale de interes național", re
vista „Cinema", se întreabă în 
mod cu totul justificat: „Pentru 
ce Cinemateca noastră este încă 
atît de sfioasă ?“, „Pentru ce în 
fiecare an se deschide atît de 
anevoios î" și mai ales „Pentru 
ce rolul Cinematecii este încă 
atît de șters

Din păcate nu ni se oferă nici 
un răspuns. Probabil se așteaptă 
răspunsul celor de la Cinemate
că. II așteptăm și noi, și spe
răm că va fi dat o dată cu răs
punsul la întrebarea pe care o 
punem noi : Pentru ce cinemate
ca e'ste în exclusivitate bucureș- 
teană ?

UN PALAT 
AL CULTURII

Undeva, într-un holișor pierdut 
în impozantul Palat al Cultudi 
din Ploiești, expune un grafician 
care semnează 1. Dunea. Vreo 
zece săgeți indicatoare te con
duc printr-un adevărat labirint 
pină la cele tot vreo zece schi
te expuse la modul .atelier-.

Nu vom discuta aici calitatea 
notațiilor lirice ale acestui de
senator, atent la autoportretul 
său repetat șl cu filiații baco- 
viene, ci doar contrastul prea 
izbitor dintre zvlcnirile juvenile 
ale graficei expuse și suverana 
nepăsare a imobilului. Frumoasă 
clădire I Monumental palat- în 
chiar inima orașului I Dar ce 
liniște prăfuită în sutele de ca
mere, majoritatea jenate parcă de 
inactivitatea In care se complac I 
O secție de etnografie cu păian- 
jeniș pe stative și sumane, in
scripții ca .cercul foto", .cercul 
de jazz’, „cercul de șah- și nici 
țipenie de om printre aceste 
cercuri și zăvorite uși. Iar după 
ce ai reușit să treci printre ele 
în slalom, neștiută și de nimeni 
cercetată, expoziția celor clteva 
cartoane de amator.

In rest, ești nevoit să revii 
tot la podoabele arhitectonice ale 
clădirii, pe care slmfi apoi ne
voie să o admiri șl din exterior, 
bineînțeles după ce ai luat dis
tanta necesară.

Poate cel mai neconformist și 
cel mai virulent critic social din 
istoria mondială a cinemato
grafului, Luis Bunuel este, pen
tru spectatorul nostru, o pre
zență cu totul inedită.

Spaniol de origine, regizorul 
(născut în 1900) își petrece 
foarte puțini ani în patrie, ne
voit — din cauza ideilor sale 
avangardiste - să trăiască in 
Franța, America, Mexic, unde 
se manifestă ca un artist de 
mare talent, de extraordinar 
temperament și de totală li
bertate fn expresia artistică. 
La 25 de ani, ajuns în Franța, 
devine asistentul lui Jean Eps
tein (reprezentant al avangar- 
dei franceze) cu care lucrează 
doi ani, apoi realizează, în co
laborare cu Salvador Dali, două 
filme, .Ciinele andaluz* (1928) 
și „Virsta de aur” (1930). După 
.Clinele andaluz”, suprarealiștii 
francezi îl primesc fără rezer
ve în mișcarea lor. Filmul e, în 
aparență, pur suprarealist, dar 
în esență el depășește cu mult 
tendințele filmelor suprarealiste 
care aveau doar unică preo
cupare — cum spune Lawson— 
.să stabilească o experiență 
estetică*. Bunuel înclină evi
dent nu numai spre lirismul i- 
maginilor, ci și spre eficacita
tea lor morală. O foarte pro
nunțată mînie socială face să 
pălească însuși motivul freu
dian al acestui film. In .Virsta 
de aur* această mînie atinge 
proporții epice, iar Jn privința 
alinierii sau nealinierii la su- 
prarealism, opera a fost ase
muită cu un cîmp de bătaie 
unde se înfruntă suprarealismul 
cu realismul. Drumul Iul Bunuel 
spre realism era trasat și, du
pă ce renunță la colaborarea 
cu Dali, face un documentar- 

M A T I L A
GHYKA
ȘI ESTETICA

Ipoteza lui Matila Ghyka sau, mai bine zis, criteriul de 
lucru pe care îl aplică este cel al adaptării optime. Astfel, 
o formă ne apare frumoasă dacă subconștientul nostru sesi
zează optima sa adaptare la mediu sau la felul său de viată 
(Esthetique des proportions... p. 16), eventual vom spune 
noi. rămînînd în acest cadru fenomenologic, la atmosfera 
psihică pe care o proiectăm asupra lui (de aceea, unele o- 
biecte ne plac diferit în diferite situații). Acest eptirrcrn 
este legat de anumite forme și proporții care capăt* 
în mod de sine stătător putere semnificantă (vezi R. Arnh.e-_— 

op. cit.). Simbolismul formelor devine compl-x. treefrd -- f 
noțiuni generale de echilibru și armonie la Met predlMe: 
generare, devenire, ofrandă etc. și este <---•» rte-r.-' •- 
arta orientală; concepția noastră «reprezeatativMtS» • 
și plasticii este pentru ei Ia marginea arte •
tografie și desenele pentru cataloage comerciale. (X

Primul nivel al problemei găsirii unor criterii consisten
te în înțelegerea fenomenului artistic este structura geome
trică și coloristică a operei de artă. Dacă observarea propor- 
țiior „privilegiate* ține de istorie (de exemplu, modelul lui 
Vitruviu), primele studii fenomenologice complexe aparțin 
secolului nostru, iar dintre ele, cele mai complete și printre 
cele dintîi le datorăm importantului om de știință și esteti
cian român Matila Ghyka. Astfel „Esthetique des proportions 
dans la nature et dans les arts" (Paris, 1926) constituie o 
primă și amplă organizare a materialului complex, oferit de 
studiul proporțiilor în natură și în opera de artă. Dar la fel 
de interesant este faptul că Matila Ghyka introduce un prin
cipiu de optim — un criteriu cantitativ pentru a releva pre
ferarea anumitor organizări spațiale, sistematizînd astfel ob
servațiile empirice într-un sistem teoretic; aceste chestiuni 
au fost reluate și dezvoltate ulterior în „Le nombre d'or" 
(Paris, 1928, cu o prefață de Paul Valery), „Essai sur Ie 
rythme* (Paris, 1931) și, în fine, „Ph’Iosophie et m’sthque 
du nombre* (Paris, 1952) care constituie o încercare de 
închegare a sistemului teoretic, propus în cadrul unor struc
turi metateoretice.

O altă etapă este parcursă de aplicarea în Estetică a 
concepțiilor Gestalt-psihologiei. Conform acesteia, schemele 
abstractizante apar deja la nivelul perceptual; percepția nu 
oferă psihicului o imagine fotografică, ci o structură sche
matică (a cărei complexitate depinde, evident, de natura 
do experiența subiectului, etc.) făcînd astfel intelioibil me
diul exterior. Pa de altă parte, expresia însăși devine o ca
litate a formelor, ea fiind „corespondentul psihologic al... 
tendințelor organizatoare ale stimulilor perceptivi" (R 
Arnheim, Toward a psychology of art, 1957). Cu aceasta se 
siZ,î^C a" Ci'mP. în!inS ,sistema»i^nlor care să țină seama 
rinrînd î .st™Sturile P «^e și de cele psihice implicate, 

? n “T* ’a P^Mîtatea găsirii unor baze psihologice pentru modelele fenomenologice estetice.
Se ajunge astfel la introducerea unui spațiu plastic, cu 

dimensiuni psihologice și gnoseologice în care sistematizările 
Șă.0e r°nȘ,lstente si totodată complexe. în această direcție se 
îndreaptă de exemplu cartea lui Noăl Nouloud La peinture et 
1 espace (Paris, 1965), în care caracteristicile și imDlicațiile 
deUanfZrtrTPatiU( S>nt 8profundat deschise. (Să ne amintim 
de altfel și de .spațiul mioritic" al lui Lucian Blaqa, în- 

zXst.țat.cu a£ce?.te sufletești care lipsesc peisajului ca atare" 
(Trilogia culturii, 1969, p. 124). J

„Pămînt fără pîine” (1932), un 
teribil rechizitoriu asupra mize
riei din sudul Spaniei, un film 
în care fostul artist suprarealist 
acceptă realitatea așa cum es
te, zugrăvind-o cu o necruță
toare luciditate. Georges Sadoul 
spunea că .Pămînt fără pîine* 
explica și prevestea războiul 
civil din Spania. Contrastul pe 
care se construiește acest film 
este uimitor. Pe de o parte se 
arată cit de mult se poate 
degrada ființa umană, iar pe 
de alta se exprimă cu pasiune 
incredibila umanitate a omului.

In timpul războiului mondial, 
ajuns in S.UA, Bunuel cere 
azil politic, apoi pleacă în 
Mexic unde are o contribuție 
hotăritoare ia dezvoltarea ci
nematografului mexican. Cel mai 
bun film al său, pe care și-i 
dorea de multă vreme — „Los 
Olvidados* (.Uitații*) este un 
strigăt de groază și milă, plin 
de duioșie sub aparenta-i cru
zime, o tulburătoare mărturie 
despre viața copiilor părăsiți, 
mărturie pe care Sadoul o a- 
propie de unele romane ale lui 
Asturias sau Amado. In aceas
tă operă, violența pare irați
onală, dar de fapt ea se află 
strîns legată de realitățile din 
Mexic. .Intrucît sînt un om cin
stit — scria Bunuel — a trebuit 
să fac un film cu caracter so
cial. Sînt conștient că aceasta 
este direcția țn care voi evo
lua*. Intr-adevăr, .Los Olvida
dos* respiră o mare cinste mo
rală care îi conferă o deasă 
frumusețe, dublată, în planul 
formei, de o excepțională fru
musețe plastică.

Virulența acuzației și ironiei 
lui Bunuel la adresa valorilor 
burgheze culminează cu „Viri- 
diana”, operă realizată în Spa

nia în 1961, după 29 de ani 
de absență din patrie. încă de 
la primul său film - „Clinele 
andaluz” — s-a păstrat la 
Bunuel o ură neîmpăcată îm
potriva ipocriziilor și constrîn- 
gerilor proprii civilizației bur
gheze, ură îmbinată cu încli
nația spre violență, spre ab
surditatea tragică a întimplă- 
rilor. „Viridiana” se leagă ast
fel peste timp cu „Cîinele an
daluz* și cu ,Los Olvidados”, 
brutalitatea, violența și dorința 
frustrată fiind reluate aici într-o 
structură filmică mai complexă. 
Lawson observă — referindu-se 
la unul din personajele prin
cipale ale filmului, Don Jaime — 
tendința cineastului de a ne 
convinge că natura umană este 
un cîmp pe care se înfruntă vi
olent instinctele bune cu cele 
rele. Și tot el adaugă, comen- 
tînd fantastica scenă a orgi
ei cerșetorilor (o parodie a 
„Cinei cea de taină"), că ne
mernicia cerșetorilor ar repre
zenta degradarea fizică și mo
rală a Spaniei contemporane. 
Făcînd această observație, el se 
bazează pe o declarație a lui 
Bunuel care zice : „Sînt împo
triva moralei convenționale, a 
fanatismelor tradiționale .... pre
cum și a putreziciunii morale .. . 
Eu consider morala burgheză 
drept imorală și trebuie luptat 
împotriva ei".

Ca și în multe alte filme 
anterioare, dar cu mai multă 
forță și cu desăvîrșită maturi
tate artistică, Bunuel confirmă 
în „Viridiana* o libertate de 
idei și de expresie care a lovit 
întotdeauna falsurile și ipocri
zia. Filmul adună, într-un splen
did corolar principalele idei ca
re străbat opera de o viață a 
cineastului, sugestii din toate 

In cele ce urmează, vom face o condensată prezentare a 
concepției lui Matila Ghyka asupra esteticii proporțiilor. Men
ționăm că el a avut o formație deopotrivă științifică și artis
tică, manifestîndu-se și în domeniul literaturii. Matila C. 
Ghyka s-a născut la îași, în 1883. A făcut studii de inginerie, 
de litere și drept, apoi în preajma primului război mondial 
a intrat în diplomație, trăind multă vreme în străinătate, la 
Paris și mai ales în Anglia, unde s-a căsătorit. A demisionat 

din diplomație și a devenit profesor de Estetică la Univer
sitatea Southern California din Los Angeles. După cel de al 
doilea război mondial, a venit în Anglia, unde a fost profe
sor la Universitatea din Londra. A murit la Londra, în 1965. 
In afară de cărțile de estetică și de filozofie, a publicat epică 
și memorialistică. în special, cărțile sale de Estetică se bucu
ră și azi de un prestigiu mondial. Prima sa lucrare Estetica 
proporțiilor în natură și în artă a fost recenzată, curînd după 
apariția ei, în Viața Românească, voi. 72, p. 318, 1927 de 
Petru Comarnescu. In .caietele de artă și critică”, așa cum 
se intitula revista Simetria, București, 1939—1947, Matila 
Ghyka a publicat unele eseuri, alături de alti redactori ai 
ei: esteticianul Tudor Vianu, arhitect» G. M. Cantacuzino, 
Octav Doicescu, Titu Evolceanu, P. E. Miclescu, N. Nede- 
lescu, pictorii și sculptorii H. H. Catargi, Paul Mlracovicl, 
Mac Constantinescu și alții.

Primele lucrări ale lui Ghyka apar deci într-o perioadă 
în care creația artistică și concepțiile despre artă evoluează 
rapid și complex : cubismul și constructivismul erau în pli
nă desfășurare, Bauhaus-ul crea o școală de construcții și 
de integrare a artelor, arta abstractă începuse a deveni con
știentă de anvergura problemei pe care o avea de rezolvat : 
construirea unui nou spațiu pictural, determinînd o schim
bare fundamentală în înțelegerea și studiul artei. Cercetările 
în domeniul psihologiei percepției se încheagă în teoria 
Gestalt-ului. Arta fusese deja studiată sub aspect informa
țional ca problemă de limbaj (în special de Benedetto Croce).

Esthetique des proportions dans Ia nature et dans les arts 
se află, din punct de vedere filozofic, sub semnul tezei 
phytagoriciene : „Orice armonie se poate simboliza prin nu
mere și... invers, din numere și din notațiile matematice. 
f"are ț,raduc relatiile lor, se degajă adesea o armonie ritma
tă... (p. 13). In Le nombre d’Or și Essai sur Ie rvthme.
semnificația numărului ca purtător al ritmurilor vitale tt 
universale este accentuată pînă ce ajunge în Phflojophie 
et mystique du nombre, să fie desfășurată în întreaga-i 
amploare pe care i-o acorda M. Ghyka. Nu ne va interesa 
însă, aici, cu precădere, concepția filozofică în cadrul că
reia se plasează, ci sistematizarea fenomenologică a infor
mațiilor și ipotezele teoretice. Datele provin atît din cerce
tările lui Ghyka, cît și din prelucrarea unui material variat 
— din care citează în primul rînd pe J. Hambidge (Dynamic 
Symmetry), Theodor Cook (The curves of life) și F. M 
Lur.d (Ad quadratum).

temele, miturile și obsesiile 
care l-au urmărit o viață în
treagă. Criticii francezi (care 
i-au acordat premiul lor, in 
1961, alături de alte numeroase 
premii, Jntre care cel mai im
portant a fost .Palme d' or" ia 
Cannes 1961) consideră „Viri
diana” ca pe „una din cele 
mai explozive opere ale cine
matografiei mondiale", o ope
ră în care Bunuel calcă in 
picioare cu vizibilă ușurință, 
toate tabuurile civilizației bur
gheze. Cu „Viridiana", Bunuel 
„este așa cum îl cunoaștem 
din legenda sa : cineastul tu
turor absoluturilor, al tuturor 
libertăților, al tuturor îndrăzne
lilor”. '

Filmul este construit cu o 
minuțiozitate de bijutier, , sec
vențele sînt scurte, încârca.4 de 
dramatism și montate savant 
mai ales sub raport audio-vizu- 
al. Secvențe excepționale din 
acest punct de vedere sînt mul
te, dar antologică râmine cea 
o orgiei cerșetorilor, desfășu
rată în sunetele solemne ale 
muzicii lui Haendel („Hallelu- 
yah di Mesia"). In cronica sa pe 
care o scria in 1962 în „Les 
Lettres Franțaises*, George 
Sadoul — remareînd caracterul 
direct și cotidian al Imaginilor, 
insolitul situațiilor și al între
gului film, patima demnă de 
penelul lui Goya, perfecțiunea 
și sobrietatea regiei — scria : 
„Bunuel nu este un negustor de 
farse șl capcane, ca Salvador 
Dali. El este un poet, un mare 
poet".

lată de ce considerăm In- 
tjlnirea spectatorilor noștri cu 
Bunuel drept un eveniment ci
nematografic remarcabil.

Ștefan Oprea

S.UA


Teatrul de stat 
Birlad

„Tichia 
cu clopoței" 

de LUIGI 
PIRANDELLO

------------------------
>

Ceea ce reține atenția, în 
cazul repertoriului Teatrului 
de Slat „Victor ion Popa' 
din Birlad, este ridicata frec
vență a premierelor pe țară. 
Faptul a mai fost consemnat 
în cronici teatrale vizînd 
spectacolele trecutelor sta
giuni bîrlădene și este recon
firmat de cuprinderea pe a- 
fiș, în actuala stagiune, a 
piesei „Tichia cu clopoței' de 
Pirandello, prezentată In pre
mieră pe țară. După care va 
urma o altă premieră pe țară 
și anume „Hocus-Pocus și-o 
găleată' de Greidanes, spec
tacol pentru copii și tineret. 
E vorba, cu alte cuvinte, de 
o lăudabilă consecvență, vi
zînd îmbogățirea repertoriului 
teatral, în ansamblu, și par
ticularizarea celui bîrlădean, 
în special.

Și dacă exegeza operei pi- 
randelliene înglobează poziții 
violent contrare — ecoul in
tervenției negatoare a lui Că
rnii Petrescu nu este chiar a- 
tlt de îndepărtat — princi
pala concluzie o oieră și azi, 
ca și întotdeauna, confrun
tarea cu scena și cu publi
cul, care implică, firește, in

prealabil, o poziție tranșantă 
față de textul abordat și o 
viziune regizorală adecvată.

Publicînd, în programul de 
sală al spectacolului, textul 
semnat de Zoe Dumitrescu- 
Bușulenga, regia (Lidia Io- 
nescu) pare a-și fi însușit a- 
precierile, toarte la obiect, 
ale acesteia, din care cităm: 
„Paradoxele lui Pirandello, e- 
roii săi cu stări mintale și 
sufletești atît de echivoce, 
încît nu mai știi cine este ne
bunul și cine este cel întreg 
Ia minte, vorbesc mai mult 
poate despre condiția umană 
decît cei mai moderni căută
tori de absurd. E o tristețe 
atît de ciudată în operele 
sale dramatice, o trecere atît 
de neobservată între zonele 
lucidității și nebuniei, incit 
te iac să meditezi asupra a- 
devăratei stări a omului ca 
după lectura unor opere ale 
renașterii Urzii, ca acelea ale 
lui Shakespeare sau Cervan
tes'.

Incompatibilitatea dintre 
adevăr și cunoaștere, imposi
bilitatea comunicării inter- 
umane, teme prezente obse
siv în creația pirandelliană,

prefigurează pregnant angoa
sa modernă, iar ca modalita
te, evocă rigoarea jocului de 
șah și stilizarea arhetipală a 
Comediei dell'Arte. Aceste 
apropieri (plus altele, cum ar 
ii cea țață de teatrul lui 
Brecht) au fost susținute, în 
timp, fiecare exeget insistînd 
în direcția care 1 s-a părut 
mai conformă cu structura și 
spiritul creației lui Piran
dello. Fiind vorba de un fapt 
de artă, formulele definitive 
(și pline de o doctă suficien
ță) sint inadecvate. Pentru că 
opțiunea subiectivă se trans
formă în prejudecată, lipsind 
spectacolul pirandellian toc
mai de fiorul acelei ambigui
tăți care dă o unanim recu
noscută capacitate de a emo
ționa unor texte care, altfel, 
excelează prin cerebralitate. 
In cazul montării de care ne 
ocupăm (regia — Lidia lo- 
nescu), elementul subliniat 
este lipsa de comunicare, cei 
doi poli ai spectacolului fi
ind drama dostoievskiană a 
lui Ciampa și vidul care 
claustrează universurile ce
lorlalte personaje. O tratare 
interesantă, dar excesiv de

monstrativă, dezavantajată și 
de jocul exterior al unora 
dintre interpreți. Generoasa 
partitură a copistului Ciampa 
i-a prilejuit, în schimb, un reci
tal lui Constantin Doljan, ac
torul trăind convingător dis
perarea demențială a perso
najului ultragiat de bizara 
mascaradă a geloasei Bea
trice. Deși în jocul său mai 
regăsim unele ticuri didactice 
deprinse din mai mult sau 
mai puțin recenții ani de In
stitut teatral, contribuția sa 
Ja reușita spectacolului este 
remarcabilă. Spectacolul ră- 
mîne, așa cum am mai spus, 
un interesant recital Doljan, 
montării, în ansamblu. Iipsin- 
du-i acel halou existential 
specific atmosferei pieselor 
iui Pirandello. O ciiînd între 
tonalități melodramatice și 
ambianța unei farse grotești, 
spectacolul se regăsește în 
datele care-i slnt proprii a- 
bia în final, un final de o 
reală capacitate de sugestie 
și forță dramatică. Spre acest 
moment de vîrf converg, cam 
șovăielnic, e drept, interpre
tările partiturilor actoricești.

lecturate cu bune intenții, dar 
fără suficientă comprehensiu
ne pentru funcționalitatea lor 
ideatică, în favoarea celei 
simplist-anecdotice. Aci tre
buie căutată sursa decalaju
lui dintre abundența mijloace
lor de interpretare scenică 
mobilizate de actori și pre
zența lor efectivă în declan
șarea și desfășurarea in to
nuri grave a conflictului. Cu 
această rezervă, care vizează 
aproape întreaga di tribuție, 
să consemnăm participarea 
nu totdeauna egală a actori
lor Livia Ungureanu (Bea
trice), Duduța Olian (Assu- 
nia). Elena Petricon (Sarace- 
na), Marina Banu (Fana), Eu- 
doxia Bugetescu (Nina Ciam
pa), Constantin Petrican (Fiii) 
și Ștefan Tivodaru (Spano).

Un decor funcțional, nede
pășind limitele corectitudinii, 
a permis o cursivă desfășu
rare a narațiunii scenice, gîn- 
dită inteligent de regie, dar 
transpusă scenic intr-o invo
luntară și nefertilă schemati
zare.

Sergiu Teodorovici

crochiu

PETRAȘCU, ACEST OM AȘEZAT...
Stă singur între lucruri, între 

obiecte întîmplate unele cu al
tele și pare a fi asediat de a- 
ceastă hoardă. Nemișcarea pare 
a-1 țintui între tingiri de alamă 
și între cărți de tiparniță veche, 
cu tartaje groase și file galbene, 
între vase de caolin smălțuit și 
eventaie roșii. Florile însele au 
consistență minerală, încreme
nind în vasele lor simple, pri
mitive. Obiectele încep să nască 
▼oci ale penumbrei și nu e de
parte momentul să înceapă a 
dialoga într-un limbaj al lor, 
eroteric, misterios. Petrașcu însă 
nu e dispus să încerce ce nu
mim noi aventură supiarealistă.

Pictorul Chardin, care, îna
inte de 1 800, nu iese o viață 
întreagă din ulița lui, e năpă
dit și el de lucruri misterios a- 
lăturate, ce-1 copleșesc și-l sub
jugă ca o religie, ca un des- 
cintec. Firească deci, perplexi
tatea lui Diderot în fata natu
rilor moarte ale singuraticului 
Chardin • Nu pricepi nimic din 
vrăjitoria asta I

Și Petrașcu e un meșter vră
jitor, dar vrăjitoria lui e alta.

Petrașcu se teme de nelume. 
Pentru el, podgoreanul sănătos 
de lîngă Tecuci, lumea este cea 
pe care o simți cu buricele dege
telor. Restul nu spune nimic, e 
tăcere. Ei bine, pentru această 

credință, opulența uleiurilor este 
singura soluție. Pînzele sint 
grele de pastă j muchiile mobi
lelor, buzele tingirilor și căldă
rilor de alamă, horbotele aurite 
ale ramelor, toate acestea, în- 
tîlnindu-se cu lumina piezișă a 
ferestrelor sună plin, material, 
temeinic. Pasta te îmbie la pi
păit. Petrașcu trebuie să simtă 
lucrurile cu buricele degetelor, 
nu atît pentru a-și da seama 
de existența lor, cît pentru a-și 
verifica propria existență, mate
rialitatea ei, siguranța ei, inte
grarea ei între lucruri.

Aici, în această cumpănire stă 
marele echilibru al singuraticu

lui Petrașcu. Fără această cum
pănire, investigarea materiei, *- 
fundarea în hățișurile ei ar fi 
tristă.

★

Tot ce tine de interior, de 
penumbră, a interpretat magistral. 
Plaja, cu tot fastul ei de lu
mină, Bu-i oferă lui Petrașcu 
decît notații de virtuos al pastei. 
De abia dincoace de ferestre, in 
lumina pe jumătate, meșterul 
devine stăpfn deplin pe ginduri 
și pe unelte. Siluetele zdravene 
de pe plajă sînt aureolate de o 
strălucire fulgerătoare ; cele din 
încăperi captează lumina pe care 
apoi o emană intr-o liniște si
gură și nobilă.

In singurătate, pictorul caută 
tumultul. In jurul liniștei lui, 
de uriaș odihnindu-se, foiesc în
cet, cu frică (să nu-1 mînie 
cumva pe meșter) ai casei : fe
mei pline, sănătoase, în rochii 
înflorate levantin, cîteodată cu 

mîinife în șolduri, cu privirile 
directe, senzuale.

Simțurile pictorului sînt mai 
aproape de lascivitatea iatacu
rilor, a .băilor turcești", cu fe
mei brunete, neștiind de scurge
rea timpului, decît de scenele 
cu «grandes baigneuses**, trucate 
fastuos.

4-
Secrete de vraci I Albul, pre

parat direct pe pînză de către 
meșter, e unic în pictura ro
mânească. Circulația albului, dar 
mai cu seamă a negrului, con
feră tablourilor o tonalitate gra
vă, de neconfundat.

Cine ar putea pătrunde toate 
marile taine ale lucrului, toate 
•cele nedezvăluite vrăjitorii ale 
mînuirii pastei de pe paletă pe 
pînză, ale savantelor suprapuneri 
de culori. Un lucru ni se pare 
clar : Petrașcu nu-și prepară to
nul pe paletă. După migăloase 
și trudnice împăstări ale grosului 

pînzei, cu tot ce culorile cu
noscute de noi au mai pur și 
mai puternic, o trăsătură fulge
rătoare de cuțit îmbracă, la 
urmă, totul într-o glazură no
bilă, din a cărei strălucire, răz
bat scînteieri de onixuri și de 
agate. Negrul, rămas în stratu
rile adînci, sau tasat, la sfîr- 
șit, exaltă culorile celelalte, 
cloazonînd puzderie de pietre 
prețioase : materia cîntă. O ast
fel de trudă de bijutier, odată 
săvîrșită, odată ajunsă la ultima 
ei trăsătură de cuțit, e deliran
tă. Singuraticul Petrașcu trăiește, 
la fiecare sfîrșit de tablou, o 
bucurie vrăjitorească, de neîm
părtășit semenilor săi...

Dacă vreodată pare îmbufnat, 
bombănind în el vorbe neînțe
lese, să nu-1 judecați prea as
pru : nu știe vraciul să spună 
ce simte, cînd trece peste ta
blou cu acele ultime fulqerări 
de cuțit. N-are vorbe pentru 
asta.

Val Gheorghiu

Esthătique des proportions... p. 22). Astfel un peisaj chinez 
va exprima creșterea arborilor, vitalitatea, ideea de germi 
nație; dar, mai mult, liniile mari ale compoziției vor su
gera forțele tectonice care au născut muntele, familiile, vor 
evoca un întreg conflict dinamic. Ritmurile, pe de altă parte, 
au o funcție simbolistică importantă (vezi analizele lui N. Nou- 
loud asupra ritmurilor caracteristice și armonizării lor in 
tablouri ca .Iarna" de Brueghel sau .Soare II" de Delau

nay, op. cit., cap.2, partea A.).
Obiectul studiului lui Matila Ghyka îl formează concep

ția mediteraneeană a armoniei, aplicată la volume în su
prafețe în al cărei spirit s-au creat marile capodopere ale 

Europei. Pentru aceasta, el începe prin a introduce noțiu
nile de proporție, modul secțiune de aur și prezintă figurile 
și corpurile în funcție de proprietățile lor de simetrie, spre 
a le sistematiza, apoi, prin analogie cu structurile cristaline, 
în cadrul unui principiu de acțiune minimă. In primul rînd, 
este definită proporția de aur (La divina proportione după 
Fra Luca Pacioli di Borgo, secolul XV) :

b/a —(a-|-b)/b
Așa însă cum spuneam, media și extrema rație este in

trodusă nu arbitrar, ci ca singura împărțire asimetrică a 
unui segment care să satisfacă o proporție nebanală. Legat 
astfel de un criteriu de optim.

Un principiu sau criteriu de optim corelează realizarea 
situației optime a unui sistem (dintr-un șir de puncte de ve
dere) cu condiția ca o anumită mărime să ia o valoare extre
mă (maximă sau minimă). De pildă, propagarea luminii se 
face după drumul cel mai scurt. Un sistem fizic este în echi
libru stabil, dacă energia lui este minimă. Reacția organismu
lui față de mediu tinde să fie astfel încît să asigure un efort 
minim cu un cîștig maxim.

Scrisă ca ecuație : 02 — 0 -)- 1 unde 0 — b/a, propor

ția dă imediat 0— ——- —1,618 ... Putem să con-
2

struim serii în 0 : 1,0,02,03 ... pe care le vom regăsi în 
proporțiile antropomorfe, animale sau vegetale, atît recti- 
liniar cît și în razele de curbură ale spiralelor etc. (Ghyka 
dă ca exemplu împărțirea corpului omenesc în serii 0 după 
elementele principale : ochi gură, sîni, mîini lăsate în jos 
etc. Definind o rație de creștere, el regăsește seriile 0 în 
spiralele semințelor de floarea-soarelui, ale unor cochilii, în 
voluta ionică etc.). Un alt șir legat de numărul 0 este se
ria lui Fibonancci: 1,1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 etc., în care rapoar
tele consecutive sînt aproximații din ce în ce maj bune ale 
lui 0. Aceste serii se regăsesc în phyotaxie, zoomorf ie etc., 
ca și în artă, atît în ritmurile semnificative ale unor obiecte 
de artă cît și în canoane destinate standardizării (Vitruviu, 
Le Corbusier, Gropius ș.a.).

Dezvoltînd aceste observații, M. Ghyka trece la studiul 
proprietăților de simetrie ale poligoanelor și poliedrelor, de
scriind apariția lor în plastică și arhitectură, ca și în natură: 
triunghiul pythagoric, pentagrama hipocratică, palatul Caprarola 
(construit de Vignola, elevul lui Pauoli). toate folosind sime
trii pentagonale, apoi catedrala din Rouen cu rozetele pentade- 
cagonale, octogonul în construcțiile bizantine, arabe și romane 
(moscheea din Cordoba, San Vitale din Ravenna ș.a.). La fel, 
în ceea ce privește poliedrele. Regulile de obținere ale 
acestor forme regulate și ale simetriilor legate de ele le 
găsește in diviziunile planului și spațiului, fiind, în fond, 
legate de grupurile cristaline.

Intr-adevăr, pentru a obține o simetrie simultană la tran
slații și rotații în spațiu sînt posibile 230 de tipuri de dis
tribuție a punctelor nodale (cele 230 de rețele Bravais) care 

corespund la 7 grupuri de simetrie cristalină (cubic, hexa
gonal, romboedric etc.). Or, regularitatea cristalină este 
direct legată de realizarea minimului de energie potențială, 
principiu de minimă acțiune, urmărit de Matila Ghyka în 
toate domeniile fizicii și exprimat sub o formă generală. 
Astfel, introducerea criteriilor de optimum în Estetioă își 
găsește o bază naturală în principiile fizice.

Bazat pe aceste observații, Ghyka va căuta să deducă 
o regulă de analizare a formelor plastice sau arhitecturale. 
Din nou, spiritul lui Ghyka sesizează o abordare ingeni
oasă — și probabil cea mai justificată: el pornește în sens 
invers, căutînd să definească întîi ceea ce numește .regu
lile creșterii armonioase”, adică legile care regizează deve
nirea formală (în cristalografie, zoomorfie, artă etc.) în con
formitate cu principiul minimei acțiuni, urmînd ca, ulterior, 
pe baza lor să regăsească și să fundamenteze diagramele 
armonice ale lui Hambidge.

In cadrul acestei discuții, Matila Ghyka observă și 
deosebește între regnul mineral și regnul animal-vegetal, 
în care nu mai e valabil un principiu de minimă acțiune, 
în sens mecanic (vom putea, însă, defini alte mărimi care 
trebuie minimizate în cursul evoluției organismelor 
vii și, în fine, a materiei conștiente). Spre deosebire de 
creșterea cristalelor, care se face prin adăugare, creșterea 
organismelor vii se manifestă ca un fel de expansiune 
în afară. Astfel, în fiecare etapă, organismul este ase
mănător cu el însuși, așa cum era dinainte. în modul 
acesta, Ghyka reajunge la noțiunea aristotelică de 
gnomon, figura care, adăugată la o figură dată, realizează 
o nouă formă asemenea cu prima. (Gnomonul unui dreptun- 
ghiu este un L etc.). Se poate arăta că o construcție suc
cesivă prin gnomoni duce la spirala logaritmică. Scoicile 
constituie exemple clasice de spirale logantmice: heliotls 
splendes, delium galeea etc. Din punct de vedere estetic, 
recurența ritmică a formelor asemănătoare este un izvor de 
armonie. Fluctuațiile, abaterile temporare de la rigurozitate 
vor da în plus viață formelor simetrice (fantezia goticului 
constituie un exemplu în acest sens).

Revenindu-se la problema descompunerii armonice, se 
obține regula de analiză, bazată pe observația creșterii 
gnomonice și care este următoarea: se împart dreptunghiu
rile mari de încadrare ale obiectului sau ale unor părți din 
el, ducînd diagonala și perpendiculara la diagonală dintr-un 
vîrf opus, luînd punctul astfel obținut ca bază pentru o nouă 
împărțire prin paralele la laturi. Figurile obținute sînt ase
menea cu cea inițială și pot fi la rîndul lor, subîmpărțite.

Analizînd, după aceste reguli, sute de obiecte de artă 
se observă cum, cu o regularitate surprinzătoare, liniile de 
împărțire armonică se așează peste liniile majore ale com
poziției sau întretaie punctele ei nodale. Se obțin, astfel, 
diagramele armonice ale obiectelor respective. Modulul armo
nic, raportul laturilor dreptunghiurilor, este în general legat 
de 0 sau V 5, (de exemplu frontonul Partenonului). Gene
ralizarea spațială a regulilor de analiză armonică îi permite 
lui M. Ghyka să treacă la studiul volumelor și suprafețelor 
limitante în plastică si în arhitectură.

In fine, o concluzie generală și importantă, care apare 
în urma acestor analize, este sintetizată de regula .neames
tecului proporțiilor”, introdusă de Hambidge și dezvoltată 
de M. Ghvka, potrivit căreia modulul armonic nu trebuie să 
varieze în cadrul aceluiași obiect de artă sau, cel puțin, pe 
aceeași față a lui. Această regulă reprezintă în aceeași 
măsură un canon de interpretare cît și, mai ales, o ches
tiune teoretică, prin semnificația ei psihologic-intuitivă.

Aceste considerații au fost dezvoltate ulterior în Le 
nombre d' or și în Essai sur le rythme, cuprinzînd structu

rile ritmice. Astfel, alături de Plus Servien cu lucrarea sa 
Les rythmes comme introduction physique â l'Esthdtique, 
Ghyka extinde analizele armonice atît la operele muzicale 
cît și — ceea ce este foarte interesant — la poezie și proză. 
In același timp, concepția inițială de proporție este gene
ralizată la noțiunea de analogie și extinsă la toate cîmpurile 
investigate. Foarte interesantă, în acest sens, este interpre
tarea metaforei: „metafora este într-adevăr transpunerea 
analogiei, în sens general, în domeniul literaturii" (M. 
Ghyka, Philosophie etc., p. 217). După M. Ghyka, proporția: 
metaforei este: A față de B e ca C față de D și poate fi 
multiplă, dar nu numai ca imagini și ca simboluri (vezi și 
Le nombre d’ or.) Analizele pe care le face asupra conver
genței și armoniilor complexe ale ritmurilor unor opere lite
rare sau muzicale le vom regăsi, mult mai tîrziu, reluate 
în pictură de Mouloud (op. cit. cap. 5, partea A, care îl 
citează pe Ghyka.)

Astfel Estetica lui Ghyka ne pune la dispoziție un sistem 
de reguli și ipoteze de lucru, ca și aplicația, sub formă de 
canoane, la analiza unui material complex și diversificat. 
Mai mult însă : faptul că Ghyka încearcă să lege aceste 
reguli de principii de optim constituie un pas important în 
evoluția concepțiilor ?i metodelor estetice. Actualmente, 
sub influența cercetărilor psihologiei, chestiunea proporțiilor 
a căpătat dimensiuni noi, cercelindu-se tocmai semnificat ile 
perceptuale și eventual gnoseologice ale structurilor geo
metrice și coloristice.

Problema nu poate răraîne numai le nivelul unor sim
ple raporturi geometrice. Astfel, Arnheim considera că arit
metica proporțiilor este, în majoritatea cazurilor, sufic ent 
de complexă dar de o utilitate redusă. într-adevăr, intuiția 
bazată pe percepție este mai rapidă și mai direct controlată 
și călăuzită decît calculul. (Referindu-se la creator, spre 
deosebire de estetician, Petru Comarnescu obsarva că „Arta 
modernă lucrează instinctiv, știind că talentul include ști
ința”. Viața Românească, voi. LXXII, p. 320, 1927). De la un 
anumit nivel, structura este integrativă, iar aritmetizarea e 
depășită de complexitate. De aceea, este necesară nu o 
simplă aritmetizare, ci o structurallzare complexă, care, 
într-un spațiu pictural qeneralizat, nu s-ar dovedi capabilă 
să țină seama de factorii pur plastici cît și de cei psiho
logi și cei semnificativi.

Este din nou meritul lui M. Ghyka de a fi realizat 
complexitatea problemei. Astfel, el încercase deja în înche
ierea Esteticii proporțiilor să deschidă o perspectivă asupra 
posibilităților teoriei grupurilor și structurilor algebrice, drept 
mijloace de formalizare în cercetarea estetică. In Le nom
bre d'or și mai ales în Philosophie et mystique du nombre, 
Ghyka merge mult mai departe. Sesizînd necesitatea unor 
tehnici matematice complexe, el dezvolta noțiunile teoriei 
structurilor, ale simetriei și invarianților, ale logicii formale, 
încercînd să găsească, prin analogii după criterii universale, 
legile generale ale armoniilor figurale și ritmice, pe de o 
parte, iar pe de alta modul în care tehnicile teoriilor struc
turilor și simetriilor pot fi aplicate în analizele estetice. 
Această abordare complexă și sistematică relevă capacitatea 
de sistematizare a lui Matila Ghyka, care a adus o impor
tantă și originală deschidere de orizont în estetica modernă.

In articolul său din Viața Românească din 1927, imediat 
după apariția primei cărți a lui Ghyka, Petru Comarnescu 
sesiza tocmai această perspectivă originală, alături de cu- 
prinzătoarea analiză fenomenologică și intuia puterea ei 
euristică. Importanta lui Matila Ghyka constă în actualitatea 
și complexitatea ipotezelor iui și este cu atît mai mare cu 
cît cercetările ulterioare intră în cadrul teoretic fundamen
tat de ei. Ion Stamatescu
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FUGĂ DE STEA
Palmele nopții, palmele nopții».
Intra ți in porțile singelui, carii și-au ros felinare-n ocol, 
In copacii de calcar vulturii-și numără morții 
Din urcușul In spume am rămas cu umărul gol.

Uitasem de tiparul acela bastard lingă ape,
De corăbiile cu botul mirosind a singe cald și a sare,
Cu o ultimă iubire păcatul in mal să și-l sape, 
De ultima silabă a zorilor pe care nisipul nu o mai are.

A viscolit din nou sub frunte cu sudoare fierbinte de astre, 
Incercmd să numărăm anii de cind ne-a mușcat ultimul inorog. 
Domestica goană spre animalul innebunit se-ntoarce pe urmele 

noastre, 
Cu risul în care, spre cercul oniric, am uitat să mă rog.

A fost mai intii despletirea de piatră tirzie
Si mersul prudent ne-a lăsat rădăcină in taloă.
Ne mușcă de-obraji întrebarea .Ce-o să mai fie", 
Pătimașa noastră veghe cu muzici de monedă calpă.

Din podul palmei, frica a sărit In arcuri nervoase. 
Cu zgomot de zale pleoapele au căzut peste curțile de 

judecată.
Și nu am putut vedea cum leul damnat spinul singur și-l scoase 
Și nici cum pe inima noastră, corbii viselor se-adunaseră 

roată.

Dar poate că pe marea inversă, peștii-iepuri nu au fugit 
niciodată de moarte

Și de-aceea genunchiul sting, strins în fiiiele goanei nu vrea 
să mă doară

Din pinda luminii plouă apusul undeva departe, tare departe 
Și pe cerul bolnav reîncepe foamea de stea-iubire primăvară.

DEPARTE DE LUMINĂ

Zguduiți de-ncordare greierii se rup de morții tineri 
Somnul ușor spre strigătul zăpezii alunecă-n uitare, 
Zeama crudâ-a-ntunericului prinde coajă pe vechile-i țineri. 
Departe, planete fumegînde pregătesc vestea cea mare.

Treceai cu lina de aur urcat pe catarg
Și plinsul femeilor rotit in patru puncte cardinale 
Trecut prin instinctele aspre vedea cum orele desculțe 

se sparg.
la ecuator, la ecuator soarele ars de orgolii va veni să răsară—

Iubitule gol de iubire, apleacă-ți auzul peste iarba secretă, 
Prin biciul războiului trec efebii morii de rușinea sărutului, 
In lanțuri sună greu regretul ce nu se repetă.
Rîzi, rizi uitat pe respirația bătrinului zeu, pe freamătul lui I 

Cu alcoolul nopții săpat in singe noii-veniți se-aruncă pe mat 
Intrați in pervaz copacii amarnici se cern in ploaie măruntă. 
Prin nările ierbii țișnesc solitarii sculați din somn vegetal. 
Femeia, dospindu-și zorii in pintec, se-mbracă-n haine 

de nuntă.

Daniela Caurea

EU, DE-AȘ FI LUNA...

De mii de ori
M-aș rostogoli pe urme de om
Printre nori
Să ajung la Ocean.
Eu, de-aș fi luna...
Singură sub acoperișuri de scoici
AȘ ucide cuvintele și moluștele 
înainte de naștere
Ș-aș fi singurul drum
Gindului spre cunoaștere.
Eu, de-aș fi luna...
Aș ieși udă și nesigură
Ca Venus fecioara, din mare
Și m-aș stinge
Dureros și aiurea 
Intr-un ochi omenesc.

TOAMNEI, ULTIMUL CUVÎNT

Cind m-am deșteptat 
mlșcind in mărul meu 
prin coajă, deasupra 
lumea mă veghea trează 
in lumină.
Ardeam în miez crescind
Și cuibul meu zemos 
mi l-am lărgit flămînd 
de fapte.
Cu fălcile mele 
am tăiat fibrele sfinte 
din greșală 
de s-a desfăcut 
încheietura vieții.

Atunci am lunecat
ca un cuvînt
cu fructul și cu casa mea 
în toamnă.

Sempronia Filipoi

— O borcâ I se ridica ba- 
trînul, mai întîi în genunchi, a- 
poi în picioare. O barcă cu 
vele I

Vedenia îi readuse-n sînge 
întreaga lui vigoare. Iși puse 
peste piept colacul de salvare.

— Să n-o pierdem 1 Rămîi 
aici, pe plută. Am să te duc 
la țărm I urlă bătrînul și se-a- 
runcă în valuri spre neagra a- 
valanșă.

înota greu și cînd ajunse- 
acolo prova se afundă și bor
dul lung începu să alunece 
pe lîngâ el atît de aproape, 
încît era cît pe-oci să-l aco
pere.

Dar bătrînul uitase de moar
te.

Se lăsă pe spate și înotă 
așa pe despicătură. Pupa bărcii 
trecuse înainte și el căzu în 
golul dintre două valuri. Toc
mai atunci colacul de salvare 
păru să-și fl pierdut orice pro
prietate de plutire și bătrînul 
bătu repede apa cu mîinile și 
picioarele.

In cele din urmă se agăță 
de barcă lăsîndu-se tîrît de 
ea.

★

Toată noaptea, dinspre dimi
neață, furtuna țipă și-ngrămădi, 
?ntr-un vacarm halucinant, valu
rile mării spintecîndu-le și ju- 

puindu-le de spumă și ridicîn- 
du-le de guler la înălțimi a- 
mețitoare și aruncîndu-le apoi, 
ca pe nimic, în propria lor 
groapă căscată dedesubt.

Rămas pe plută, în bătaia 
fulgerelor, băiatul n-auzea de- 
cît glasul acela tulburător al 
bătrinului :

— .Am să te duc la țărm I' 
Se urcă pe stîlp, vrind să 

străbată marea, în căutarea 
lui.

★

Din adîncurile cerului năvăli 
o lumină stranie căzută parcă 
dintr-un ochi mirat de ceea ce 
s-a întîmplat în lipsa lui.

Și în această lumină băiatul 
văzu, strălucind pentru o cli
pă, fața exaltată a bătrinului, 
chipul tăios pe umerii săi lăți, 
împins ca o statuie înafară.

Părea un zeu cu miinile- 
ncleștate pe cavilele oceanului 
alergînd în fața vijeliei și zvîr- 
lind departe de el apele răs
colite.

Barca îl era acum un armă
sar pe care călărea gonindu-l 
prin aer ca pe-un zburător.

★

Barca venea spre plută sme
rită și supusă.

La cîrmă, bătrînul stătea ne
mișcat cu capul în jos, parcă

să alunge o minciună : nu
cumva această barcă pe care-o 
priponise-n plin ocean a fost 
doar o nălucă ? Și, astfel, să 
rămlnă numai cu pluta-aceea 
fără ochi șl fără picioare ?

De pe plută băiatul ridea : 
- Hei, bătrîne, mai repede, 

mai repede I

★

Cînd barca se apropie de 
plută băiatul sări, de-acolo, 
de pe stîlp, în foța bătrinului 
șl rămase multă vreme ghemuit 
lingă el.

.O, spirit mîndru“-l admiră 
băiatul.

Iși ridică ochii spre fața lui 
îmbărboșată și se deslipi cu
tremurat :

Bătrînul era țeapăn I
Nimk: nu se mai mișca, ni

mic nu mai viețuia în jurul 
lui.

Stătea cu mfinile-ncîeștate pe 
cavile, cu bărbia in piept și 
cu lacrimile sclipind în virful 
genelor — gata parcă să să- 
vîrșească ultimul gest al nau
fragiatului :

saltul de pe urmă-nchinat 
mărfi pe care o urîse.

★

Băiatul îl ridică pe plută și-l 
întinse pe scînduri și din că
mașa albă îi făcu un giulgiu, 
iar dlntr-unul din valuri, les
pedea funerară.

Peste mormînt împrăștie griul 
strins de bătrîn, odinioară, cu 
gîndul la casa depărtată.

*
Plecă apoi cu barca în care 

erau tot felul de lucruri : cu
tii de conserve, pături, cuțite 
de jupuit și o carabină cu care 
băiatul trase douăzeci de salve 
în memoria bătrinului rămas.

Barca tăia apa, împinsă din 
spate de valuri mari și dure, 
șl-n drum spre țărm, băiatul o 
monevra pe riul dintre ele.

Dar încotro e țărmul ?

*

In mii de chipuri i se-arătă 
băiatului, în zilele acelea, ma
rea :

apă albastră ;
apă neagră:
apă din șerpi încolăciți și 

aruncați în sus ;
salt de panteră:
susur de platan...
Numai marginile le ținea as

cunse.

M

Și veni toamna, și veni iar
na.

Și într-o dimineață cu grin
dină și vijelii băiatul văzu îna- 
intînd în mare o limbă vineție 
de pămînt.

- Țărmul, se-nfioră el și 
vîsli repede într-acolo.

Dar în locul țărmului găsi 
un strat de foci cdormite.

★

Focile erau, firește, bune de 
mîncat, dor băiatul se uită mai 
mult la pielea lor cu care se 
gîndl să îngrădească barca și 
să-i facă și-un acoperiș.

Se apucă de lucru.
II însuflețea un fel de furie 

și le vorbi focilor cu carabina 
ca unor dușmani care-l min- 
țiseră.

Găsi-ntr-un colț ol bărcii un 
ciocan și cuie — pesemne vî- 
nătorul pierit în furtună se 
pregătise și pentru o astfel de 
vreme — și începu ziditul. Trei 
piei lipite strins, după o lungă 
trudă, înjghebau un perete 
destul de rezistent.

Seara băiatul cădea istovit 
la pupa bărcii.

★

La tavan munca era de două 
ori mal grea. Legînd între ele 
pieile, băiatul trebuia să stea 
atîrnat c-o mină de catarg și 
să mai țină piept și vijeliei 
care izbea de-afară cu o mie 
de pumni, gata să strice to
tul.

In timpul ăsta barca goni în 
voie, șuierînd, și-ntr-un vîrtej. 

se clătină atît de tare, încît 
atinse apa cu catargul.

Ceva mai încolo valurile-nce- 
tau oprite de-o plajă albă, ni
sipoasă înălțată dintr-odată-n 
fața lor.

De pe mal, din colibele de 
placaj, se ridica fumul.

Barca ajunsese la țărm dar 
băiatul, cufundat în treburile 
sale, nu-l văzu.

Șl-n vreme ce băiatul îndrep
ta un cui, răsucită-n loc de 
clocotul de valuri, barca se-n- 
toarse-n vînt, și-atrasă de o- 
cean — ea însăși vibrînd cu i- 
nima lui — își întinse capul 
înspre larg și se-avîntă din nou 
pe apa liberă.

*

Cînd isprăvi, băiatu-avea o 
cosă-n toată legea.

Oricum, pînă la țărm, bor
deiul plutitor avea să-l țină.

Dar unde este țărmul ? E- 
xlstă sau a fost doar o în
chipuire a bătrinului, un dor 
ce-l arde-acum și pe băiat ?

Călători spre sud, călători 
spre nord dar nu știa de era 
sud sau nord punctul acela 
fixat de el în zare.

O, dacă bătrînul n-ar fi ră
mas acolo, în ocean I

I se păru că-i întilni mor- 
mîntul.

Nu, nu se înșela, lată umbre
le alunecoase și-acea ridicătu- 
ră de catedrală albă I

Și luminile aprinse și arătu
rile de-amiază ale valurilor și 
lanțul argintiu ce ținea pluta-n 
loc.

Căci pluta nu se mișcase 
de-acolo, ci numai se legăna 
ușor.

Recunoscu pină și drumeagul 
cu hățișuri și tăiat de rîpe 
prin care bătrinul adusese, din 
furtună, borca.

Șl multă vreme băiatul nu 
mai plecă de-acolo.

CQNTRA- 
PU NCT 

9UUU JtltSCII: 
„Totdeauna marea'*

Domeniul în care sinceritatea 
poete! vibrează este cel al dra
gostei, în jurul căreia roiesc 
vesele sau triate aspirațiile, ne
liniștile sale i „O, dragoste 
rea, vineție ca sticla, / Mă tai 
peste suflet cu moartea, / la-mă 
de aici din sentimentul acesta / 
Insuportabil J...J Lasă. Nu mai 
mișca din cuvinte. J Rămîi ne- 
ființă' (Febra).

Smaranda Jelescu Iși desco
peră universul propriu prin 
explorarea tuturor zonelor u* 

mane. Reacția poetei in țața 
naturii & de-a dreptul fasci
nantă. Relația om-riatură ampli
fică nu doar lumina, ci și um
brele în care rămîn uneori ver
bele nerostite, sentimentele fără 
ecoul căldurii din verile ră- 
mase-n indiferența gălăgioasă a 
valurilor mării (Vara, Liv, Din- 
totdeauna, Atunci, Tu, Fratelui 
meu, Sergiu etc.).

Din volum se desprinde și o 
continuă ir>ămintare a poetei 

legată de problemele mari ale 
existenței, de asemenea, o at
mosferă densă, plină de femi
nitate : „De feminitatea mea 
de-nceput / Strecurată perfid In 
discuții severe / Băietani risi
piți, vă-nchină-un poem / Șefa 
voastră de bandă / Subțire ca 
adolescența / Fata mea nea
gră, surora de suflet / Fetele 
mele cu mult prea frumoase / 
Ca fluturii candizi veniți lingă 
mine / Spontan m-ați ales, / 
Băieți și fecioare cu mult mai 
frumoase / Să vă mistui cu su
fletul meu de la mare / Toată 
pofta de viață, neliniștea pură] 
Pindită de timp* (Fratelui meu, 
Sergiu).

înzestrată cu talent și cu mul
tă putere de imaginație, Sma
randa Jelescu acrie versuri In 
care vibrează sensibil dragos
tea față de semenii săi. „Mi-am 
ridicat brațele spre cornurile 

lumii I Adumbrind cerul. Și-au 
izbucnit In ris. / Doamne, ce 

rls cald„ șoptind., blind I / 
M-am Întors spre oameni și l-am 
intllnit / Buni, puternici, apro- 
piați“ (Lumina).

După lectură cititorul rămine 
cu imaginea unei poete deli
cate, ale cărei versuri impre
sionează prin spontaneitate, in
cintă chiar și se rețin cu u- 
șurință.

DUMITRU LAZAR



MĂTURĂTORII

Măturătorii culcă strada-n mături.
Cu fețele ucise de zorii zilei,
Cu ochii albi ca laptele, cu glezne grase. 
Măturătorii
Trec prin noi ca prin orașe, —
Aceste glugi prelungi ale nesomnului.
Și unele cetăți s-au prăbușit sub mături
Asediate vreme de șapte-nfricoșări !

Apoi măturătorii ies pe cimp
Și mănincâ.
Vintul aduce-n lume hirtii puțind a ceapă
Și le devoră praful și le îneacă-n apă.
Măturătorii
Primesc din soare umbre uriașe,
Și-atunci se duc să-și plingă aceste umbre-n pat.

li intilnim din nou in zorii zilei,
Nemuritori cu măturile-n vînt,
Și nu-i putem iubi deși in suflet 
Ne mătură orașele cîntind.

CRENGI
Urme pe crengi -
In'ifîinășite, imposibile urme.
Galben de fluture, trăsnet de urși
Și nevâstuica împletită-n coama cailor 
Sugindu-le sudoarea și singele sărat, 
Gonindu-i pînă cad cu ochii-n crengi, 
Urme de cai pe crengi, 
Urme de necitit,
Incit aceste păsări cintătoare
Cu groaza-n pene fluieră pe crengi : 
O frunză dacă le lovește-n zori 
Cad pe pămint cu inima plesnită.

Paul Drumaru

■Broderie de piatră' (Trei ierarhi)

POEZIA 
FILOZOFICĂ 
0 ȘTIINȚĂ 

SENTIMENTALĂ

CBIllEIP

NOCTURNĂ
Va trebui să știm de unde-ncepem 
unii din litera a, alții din cifra unu, 
unii din întrebarea de ce, pentru cine, 
din descintecul apelor, 
din ruperea-n două, 
a sufletului înlănțuit in trup, 
unii din pietre, alții din rouă -

eu aș vrea din vocea Edithei Piaf să mă rup !

Deschideți toate meridianele, 
comutați-vă sufletul pe această lungime de undă, 
‘stingeți toate luminiie 

mie nu mi-e rușine

să-ngenunchez lingă glasul ei, 
și nu pentru că-s singur 
și orașul și-a frint echilibrul, 
și nu pentru că nu mi-ar place să rid 
Dar doamne 
cineva fluiera acest cintec,

și pe buzele-i groase 
cintecul devenise ca șarpele de rău și de hid.

Oameni buni — există această formulă - 
Oameni buni fluierind oameni buni,
Oameni slabi, oameni grași cu surisul pe gură 
Oameni scunzi și înahi și nebuni 
comutați-vă sufletul pe lungimea de undă 
a Edithei Piaf,

nu e nici o rușine, 
Ora trece-n minut și minutu-n secundă 
și genunchiu-ngenunche cu lacrima-n sine.

Nicolae Turtureanu

REGRET
N-am putut să fur soarele, n-am putut 
să-mi ascund inima in rugu-i veșnic 
Cind se furișa-n tremurai mării, risipindu-se; 
cind păunii depărtării-l prindeau întreg sub aripă... 
In visul meu, curcubeu născut in tulbure clipă, 
cineva te-nhobotează și-acum, tîlhărindu-se.
Ce dor nebun, de pripas, îmbată cu neagră otravă, 
in tăcerea de gheață a nopții, trupul tău de lut ?

DE RIS*
încolăcind picioare și brațe,
Te-ai urcat, cățărat
Pe trunchi uscat de alun.
Scuturat de vint tehui, 
Picat-ai, lungane, in cap.
Și-amețit, te-ai tirit 
însetat, pe spuza de lut... 
Pe-nserat singerat, șapte cațe 
p-au făcut, desfăcut 
De junghi, de deochi, de urit... 
Căpătii punindu-ți nap, 
A crescut vinăt cucui ; 
p-au virit in nas tutun... 
Tușă, ris, strănut, căscat 
In gheare, lungane, te-nhațe I

Plingînd și rizînd, șapte cațe
In loc de tâmiie, ardă tutun I 
Ursitele-n joacă te-nhațe I 
Danseze sub mortul alun 
Cu tine, lungane, in brațe I

•) Unui ornic

Ion Puha

Dacă se pare că Phitagoras 
a fost acela care a transfor
mat matematica într-o „învă
țătură liberă" autonomă — 
PAIDEIA — adevărată și evi
dentă sieși, nouă-ne și dura
tei, asemeni ei, poezia filo
zofică dintotdeauna, traversea
ză din ce în ce mai puțin 
empirică și spontană epoci di
verse, curente, poziții ar
tistice diverse, realități so- 
cial-politice diverse, indepen
dentă oricărei mode literare, 
interval singular, sau punte de 
legătură între primele între
bări de ontologie și episte
mologie liricizată și sistemele 
politico-filozofice complexe ale 
unui Lucian Blaga, Ghiorghios 
Saferis, Ion Barbu, T. S. 
Eliott, Kavafis, Paul Valery, 
Empedocle din Agrigent, Saint- 
John Perse.

Din păcate poezia filozofică 
— „simetrie și sfidare* — pare 
multora o retragere într-o zo
nă ambiguă, populată, e drept, 
de esențe, dar aparținînd doar 
domeniului „posibilului". Din 
generația de comentatori de 
lirică moderni, mai cu seamă 
prof. Alexandru Piru, N. Ma- 
nolescu, Laurențiu Ulici și 
distinsul eseist Nicolae Balotă 
par a fi dispuși la interpreta
rea unui astfel de gen de 
texte.

Traiectoria acestui fel de a 
„lăsa poezia ca transcenden
tă" impune dincolo de cuvînt, 
sunet, desen și culoare, capa
citatea de a rezolva (nu didac
tic) anumite probleme de cu
noaștere între anumite limite. 
Aproximații poetice nu pot a- 
părea în cazul unei lumi liri
ce — eseizate anterior — con
cepută ca un cristal universal. 
De fapt, de mult, Novalis atră
sese atenția asupra faptului că 
poezia se extrage din Filozo
fie șl nu invers.

Suspicioși ca în fața mate
maticii pure — cei mai mulți 
dintre critici, uneori necompe- 
tenți în fața unui anumit tip 
de gravitație poetică, enervați 
de cercurile luminoase, așteap
tă pentru niciodată anunțarea 
unui ins, sau a unui grup li
terar ce încearcă această di
recție riscantă și nicicînd 
desuetă.

Conceptul de model în „po
ezia filozofică' sau „filozofia 
poetică* (denumiți-o cum 
vreți) este relativ șl uneori 
chiar neavenit. In momentul 

angajării pe o asemenea pistă, 
artistul autentic (tînăr, sau 
vîrstnic) urmărește doar o su
blimă desăvîrșire imposibilă.

E drept că mulți din genera
ția noastră și mulți din cea 
mai veche practică o pseudo- 
poezie-filozofică, goală, gratui
tă, reacție ridicolă prin lipsa 
ei de conținut, la un prolet
cultism anterior — extirpat 
de mult din aria noastră li
terară.

Dar neexcluzînd participarea 
socială, etică, umanist-socialis- 
tă și universal-marxistă, poe
zia de meditație (s-o mai nu
mim și astfel) pretinde o dia
lectică proprie, gravă, pretin
de o închinare magnetică e- 
gală spre cei doi poli-poetid : 
Idee a, cuvîntuL

Astronomie poetică, implica
tă, inițiatică ? „Un gînd adus 
de rază și curbură / Fii aurul 
irecruzabil greu' (Ion Barbu).

Nu e, desigur, cazul să dăm 
și alte exemple, putem aminti 
însă și versuri, mai recente, 
mai apropiate structurii noas
tre de oameni contemporani — 
versuri de Șt. Aug. Doinaș, 
Emil Botta, Ion Gheorghe. Ni- 
chita Stănescu, Ion Caraion, 
Ion Alexandru, Cezar Baltag, 
semnificînd o știință liberă, 
exactă, de multe ori de înaltă 
ținută, bazată pe o gîndire 
axiomantizată în punctul ei de 
radiație, ulterior divulgată prin 
metafore, prin timpurile și spa
țiile epicului dizolvat în tresă
riri de înaltă temperatură sen
timentală.

Accelerația centrifugă a ver
sului de meditație aruncă la 
marginile receptivității citito
rului, gînduri bănuite sau 
spectaculate intelectual, gîn
duri cu niște stele de-a-lungul 
unui plan înclinat

Și ar fi timpul ca cititorul 
de poezie serioasă din țara 
noastră, laolaltă cu criticul 
informat în domenii cît mai 
variate să nu mai aștepte „so
luții poetice”, ci să facă efor
tul spre lumină parțială la în
ceput, apoi progresivă, treaptă 
după treaptă, egalînd artistul, 
egalîndu-se pe sine, pentru ca 
mai tîrziu la alt nivel, pro
cesul să evolueze, fiecare e- 
galare constituind de fapt e 
depășire.

Dan Mutajcu

POEZIA PATRIOTICĂ
Despre condiția poeziei patrio

tice scrie Ștefan Augustin-Doi- 
naș in „Contemporanul**, nr. 44, 
1969, pag. 1 și 2. Este demnă de 
subliniat tentativa poetului Doi
naș de a ataca din interior, cu 
mijloace actuale, o astfel de 
temă. Conceptul de poezie patrio
tică trebuia repus In drepturi 
fără denaturări sau excese de 
interpretare. Opera literară nu 
devine .un bun patriotic decit 
In măsura In care ridică spe
cificul național Înțeles ca mo
dalitate de expresie a unui ethos 
general, sau ca tematică ce an
gajează, la un moment dat, o 
Întreagă colectivitate etnică — 
la nivelul universalului'. Ștefan 
Augustin Doinaș î$i desfășoară 
discuția avînd ca principiu fun
damental valoarea artistică. E- 
xemplele sînt luate din literatu
ra română și universală. Poezia 
patriotică este o permanență u- 
mană care depășește istoria dar 
.nu poate exista In afara eve
nimentelor istorice'. Care e sta
tutul poeziei patriotice de azi ?: 
.Marea poezie patriotică a dez
mințit Întotdeauna aparența că 
ar ti un gen ușor de realizat : 
ea s-a născut, și va continua 
să se nască, numai pe buzele 
acelor poeți a căror gură e un 
oracol".

SENZAȚIA VIDULUI
Enigmatică de data aceasta (ah! 

eternul feminin.,.) mereu varia
ta revistă Viața românească (nr. 
9) recurge la o modalitate neaș
teptată de a-și zgudui cititorii, 
scontînd pe efectele cernelii sim
patice. In plină .actualitate li
terară**, tocmai cind venise vor
ba (nu se știe cum, deoarece 
paginile 82—83 de la începutul 
articolului sînt imaculate) de 
„lumea fascinantă a eului nos
tru misterios**, ne trezim în plin 
spațiu alb. Și, ca tensiunea lec
torului să crească vertiginos, ba 
chiar să ajungă la o adevărată 
stare de criză, după ce este a- 
nunțată demascarea „deghizărilor 
lui Ibrăileanu’*, Viața românească 
ne lasă din nou cu sufletul la 
gură, ba chiar ne suiîde mis
terios din paginile strălucitor 
de goale (p. 90—91). Acest
model de discreție cu etecte 
și în pag. 94—95 ș.a.m.d. ne-a 
provocat un regret fără mar
gini la gîndul că am pierdut, 
fără voia noastră, cine știe 
cîte riposte hotărîte, replici 
scinteietoare, ba chiar soluțio
narea promptă a problemelor 
literare grave și proiunue.

AUREA 
MEDIOCRI IAS?

Fragmentul de roman Certi
tudinea, semnat de Doina Bă- 
descu In paginile Tribunei (nr. 
44), face parte din acele pro
ze pasibile, dar care nu reu
șesc să capteze atenția lecto
rilor prin nimic deosebit, ne- 
reprezentind decit vagile promi
siuni a căror înfăptuire o aș
teptăm de atîta vreme. In fond, 
principala vină a bucății este 
mediocritatea. Dovadă poate și 
a nepriceperii autoarei în se
lectare (căci publicate separat, 
3—4 pagini de roman pot fi 
incolore, deși in construcția 
epică dobindesc alte semnifica
ții), Certitudinea derulează cî- 
teva momente sufletești bana
lizate în fraze ce se înșiruie 
sîrguincios, pe ici colo cu st.n- 
găcii de exprimare ; .el dor
mea, nu știa că e primul om 
la care-mi dăruiesc certitudinea". 
Autoarea dă astfel impresia că 
se lasă condusă de o anume 
inerție, timbrul unic al per
sonalității sale lipsind cu de
săvîrșire. Și, desigur, publica

rea ei ar putea rămlne în a- 
fara discuției dacă ar fi acci
dentală. Deseori însă coloanele 
multor reviste găzduiesc, din 
păcate, asemenea exerciții mo
notone, superficiale, cu o mul
țime de locuri comune, pentru 
ca faptul să nu îngrijoreze. A- 
mabilitatea excesivă s-ar cuve
ni îngrădită.

corespondență 
literară

B. — Timișoara : Pagini ine
gale în care nota personală este 
Înăbușită de modalități de ex
presie însușite din arsenalul 
simboliștilor (catargele, flotele 

Îndreptate spre .un țărm fără 
hotar', .lagunele pustii' revin 
obsesiv). In Cîntec 3 sîntețl 
tributar lui Topîrceanu. Ar tre
bui să explorați, dacă există, 
resursele proprii.

Necmar : Că ,e frig / și focul 
arde vesel în cămin** nu pro
duce impresia scontată. Dar cind 
ne comunicați In continuare că 
„afară vintul flueră* nu ori
cum, ci „subtil", atunci se 
schimbă lucrurile.

Maria Gh. Zimniceanu : Nu 
slntem deloc Împotriva suges
tiei de a Încuraja .talentele 
mai puțin cunoscute de mase". 
Dar nobilele dv. ambiții lite
rare, rare vă răpesc (păcat !) 
.timp și muncă", nu ne deter
mină să fim mai puțin exi
geați . Și, ca să vă convingem 
cît e de lung drumul pînd în 
coloanele destinate poeziei, re
producem clteva versuri de o 
banalitate evidentă r .Soarele 
setos de viată J noi vîrste 
dăltuieste'; „Cind gînduri vin 
din afară I cenușiul norilor 
m-apasă'; „Să stăm mînă-n mi
nă, păsări de crlng ne clnte 
armonia".

Ion Șopron : Dv. faceți parte 
dintre cititorii nereceptivi total 
la modalitățile de expresie ale 
poeziei de după Văcărești ori 
Conachi și care resping in

dignați tot ceea ce nu este 
inteligibil pentru ei, ba chiar 
Oferă, în locul versurilor in
criminate, modele de poezie 
autentică de acest gen: „Frunze 
moarte, frunze moarte ! / Că
deți In fiecare an, zi si noap
te" sau, și mal edificator : 
.Rămli, rămîf, frumoasă toam
nă I te vom slăvi sorbind la 
cramă".

Ivonne Benedicht : Nici nu
mele căutate, nici senzaționa
lul gestului final nu reușesc 
să dea povestirii acea tempe
ratură capabilă să capteze ci
titorul. Și aceasta deoarece nu 
interesează cîtuși de puțin cele 
clteva senzații insignifiante ale 
personajelor, care frizează vul
garitatea.

L. Savin : Din fericire, poe
zia nu se reduce la clteva 
imagini mal mult sau mai pu
țin reușite. Am fi inundați iără 
scăpare de versuri corecte, dar 
fără har. In schimb, eforturile 
de descifrare a fragmentului de 
roman ne-au fost recompensate. 
Renunțlndu-se la o serie de 
lungimi, la repetiții inutile, 
lucrarea ar putea ii publicată. 
Reveniți cu o veriantă Îmbu
nătățită.

Nicolae Manolescu — Buzău:
Intr-adevăr, .Silfida Nișotinel" 

a pus degetul pe rana: .Iar 
poezia — sărbătoarea vieții / 
£ altceva, nu-i negoț, nici re
bus / Aci, dozajul tot, nu 
cantitatea / Fiorul artei... Ha
rul, Taina**. E sănătos pentru 
dv. să țineți seama de această 
legitate fundamentală a artei, 
deoarece vă allați în situația
lipsită de perspectivă a omului 
îndrăgostit de literatură, dar 

iără talent, care nu poate de
păși limita versificărilor oca
zionale, de album personal : 

„înspre iubita de departe, / cu 
dor — pe jo3, pe sus — mer
geam ; înaripat sol, cîte o 
carîej ades-nainte-i trimeteam'.

I. C.



documente inedite

DIN CORESPONDENTA LUI

M. SADOVEANU
Corespondența lui M. Sadoveanu cu diferiți prieteni 

are, pe lingă o valoare documentară, și o excepțională 
importanță stilistică și lingvistică, oferindu-i cercetătorului 
literar noi posibilități de pătrundere în universul sadove- 
nian.

Din colecțiile Muzeului de istorie a literaturii române 
din Iași, am ales citeva din scrisorile ce au fost adresate 
d-nei Hotnog din Vaslui, devotată prietenă a cercului 
Vieții românești și care, cu diferite prilejuri, a organizat 
șezători literare unde au participat M. Sadoveanu, G. To- 
pîrceanu, Ionel Teodoreanu, Al. O. Teodoreanu ș.a.

Prima scrisoare, datată la 23.IV. 1922 e un răspuns la 
o invitație a familiei Hotnog, prin care Sadoveanu anunță 
că va veni la Vaslui. Faptul că marele scriitor dorea să-1 
aibă alături și pe Topîrceanu, reliefează pregnant prietenia 
ce se cimentase între ei, popularitatea de care se bucura 
în rîndurile marelui public autorul Baladelor si Parodiilor.

23 April 1922.
Prea stimată Doamnă,

Voiu veni la Vaslui atunci în ziua de Sf. Gheorghe, 
pleeînd din Iași cu trenul de 7 dimineața. Nu credeți 
nemerit, pentru a face mai variată șezătoarea, să poftiți 
și pe G. Topîrceanu ? In acest caz, dacă doriți să vie și el. 
scrieți-i pe adresa Vieții Românești Iași. Eu însă nu i-am 
vorbit nimic.

Cu cele mai distinse sentimente, 
Al dv. Mihail Sadoveanu

<
Cea de-a doua scrisoare datată 11 septembrie 1922. 

Copou—Iași, are o mare importanță documentară, deoarece 
ne prezintă activitatea desfășurată de Sadoveanu, alături 
de ceilalți prieteni din conducerea redacției Vieții Româ
nești, pentru salvarea din criza financiară in care se afla, 
la un moment dat, prestigioasa revistă ieșeană.

In prospectul apărut în 1920, prin care se anunța reîn
ceperea apariției Vieții românești, pe prima pagină, se con
semna că Societatea dispunea de un capital de 20 de mili
oane de lei, însă nu după mult timp se pierde o parte 
din fonduri, revista fiind grav amenințată. Pentru ieșirea 
din impas, printre cei ce se străduiau să găsească o cale 
onorabilă de rezolvare, în primele rînduri, se afla și Mi
hail Sadoveanu, care apela la vechi prieteni, rugîndu-i 
să subscrie cu anumite sume.

11 Septembrie 1922 
Copou—Iași 

Prea stimată Doamnă,
Ați avut bunăvoința să primiți o sarcină cam ingrată. 

Vă mulțumesc în numele tuturor celor cari se străduiesc 
aici ca să consolideze definitiv un institut de cultură așa 
de important. Cred că propaganda dv. va fi ușuiată dacă 
veți pune în vedere subscriitorilor că banul lor va produce 
un divident. Nu va fi așa de mare dividentul ca într-un 
comerț de grîne ori de vinuri, totuși poate mulțămi pe un 
om care se preocupă și de lucruri ceva ridicate. Banul 
lor în orice caz nu va fi pierdut si va produce.

Pricina pentru care ne adresăm noi cîțiva prieteni ai 
«Vieții Românești' — puțini și aleși — este multiplă: Din 

pricina crizei de numerar, care stăruiește de mai bine de 
un an, societatea a rămas cu acțiuni de vreo patru mili
oane nesubscrise. Avem nevoie să ne complectăm capitalul 
pînă la 20 de milioane pentru a putea pune în valoare fon
dul, pentru a retipări Biblioteca p. toți, epuizată, ele. Ne
voia aceasta a noastră e speculată de unii concurenți, cum 
e Cultura națională, institut proaspăt întemeiat de Blank 
care e principalul nostru creditor și care are interes să nu 
ieșim din situația în care ne aflăm. N-am voi să primim 
capitaluri străine, nici capitaluri care er ținti denaturarea 
scopului societății noastre. Atunci am ales calea aceasta. 
Și ne-am spus : dacă 50—100 de prieteni ai noștri izbutesc 
să aducă fiecare Societății 20—30—40 de mii de lei, prin 
subscrieri de acții între persoane care înțeleg rostul unei 
societăți culturale, atunci am făcut un pas bun înainte.

Am crezut necesară această explicație. Vă trimit aici 
alăturat «Lista de acționari'.

Activitatea Dv. vă rog1 s-o mărqiniți la persoane care 
înțeleg chestiunea și la timpul pe care-1 aveți disponibil, 
căci nu înțeleg să vă stric liniștea și să vă răpesc timpul.

V-ași ruga, dacă se poate, să-mi înapoiați lista, cu 
sumele subscrise, la 15 octombrie.

Cu cele mai distinse mulțumiri.
Al Dv. Mihail Sadoveanu

Vă rog să transmiteți cordiale salutări d-lui locot. co
lonel Hotnog.

★
In scrisoarea datată Copou—Iași, 5 iunie 1934, M. Sa

doveanu îi informează pe prietenii din Vaslui că va putea 
să vină în acest oraș mai tîrziu cu o conferință, fiindcă 
a fost reținut de Viața lui Ștefan cel Mare. E vorba de lu
crarea ce urma să apară cu același titlu în 1934 și care 
avea să constituie o machetă pentru monumentala trilogie 
Frații Jderi.

Copou—Iași, 5 iunie 1934. 
Prea stimată Doamnă,

Vă rog să mă iertați că din dorința de a vă da un răs
puns afirmativ, reținut de «Viața lui Ștefan cel Mare" la 
care am lucrat în ultimele trei luni, nu pot decît acum 
să-mi lămuresc posibilitățile de a satisface dorința dv. Ași 
putea veni la Vaslui la sfîrșitul lunii iunie, cu o confe
rință.

Cu cele mai respectuoase și amicale salutări.
Al domniei voastre, 

Mihail Sadoveanu

Intr-o altă scrisoare, din 30 iunie 1934, Sadoveanu 
anunță că ar dori să expună la Vaslui o conferință despre 
Personalitatea lui Ștefan cel Mare. E o certitudine că ma
rele scriitor insista să meargă în această perioadă la Vaslui, 
pentru a vedea locuri ce urmau apoi să fie descrise In tri
logia Frații Jderi.

Stimată Doamnă,
In ziua de 30 iunie sînt în drum spre Constanța. Dacă s-ar 

putea face o adunare a Vasluienilor pentru o conferință o 
săptămînă mai tîrziu, adica la 7 ori la 8 Iulie, ași veni cu 
plăcere. Subiectul conferinței mele este: Personalitatea lui 
Ștefan cel Mare. Rog pe onorații organizatori să despăgu
bească pe conferențiar pentru timp și deplasare. Voiu fi 
bucuros să văd vechi prieteni, cărora de pe acum le adre
sez salutări și omagii.

Al domniei voastre, cu prietenie 
Mihail Sadoveanu

Dacă și la Vaslui, Iulie e sezon mort, rămîne să 
viu la toamnă. Atunci ași avea și tovărășia lui Topîrceanu.

Din alte documente, cît și din relatările d-lui Hotnog, 
reies legăturile ce le avea cercul Vieții românești cu in
telectualii din acest oraș. O scrisoare inedită de la M. 
Codreenu din 1926, autografele de pe unele cărți ale lui 
Ionel Teodoreanu, Al. O. Teodoreanu, Jean Bart date unor 
persoane din Vaslui, atestă participarea acestora la șeză- 
torile literare, scopul final fiind de a populariza revista 
în masele de cititori, de a cîștiga noi simpatizanțL

Ion Arhip Bustul Veronicăi Micle (Copou) foto U. Kasper

R
emarcam la Mircea
Radu Iacoban, într-o 
analiză la Nedumerit 
în Atlantida, un spi
rit mobil, dispoziție 

spre conflicte cu totul ne
așteptate, un povestitor cu 
reale resurse. Aminteam că 
scriitorul are vocație de 
romancier, de constructor 
epic cu un pronunțat simț 
al dramaticului uman. 
Toate aceste virtuți au fost 
fructificate în microroma- 
nul O mască în plus, lu
crare care e, fără îndoia
lă, cea mai valoroasă din 
cile a scris pînă acum. 
Mircea Radu Iacoban nu 
excelează prin a face lite
ratură, prin a crea situații 
morale false, ci prin a tra
duce valorile unei experi
ențe trăite la nivel estetic. 
Și ceea ce e excepțional 
In acest microroman e 
creația de personaje. Scri
itorul are capacitatea de a 
pune In circulație, sub im
pulsul faptelor, eroi vii. 
personajul ca exponent al 
literaturii, ca ax al între
gului conflict. Prozatorul a 
reușit să introducă în na
rațiune personajul realist 
cu toate valențele lui.

Microromanui e o poves
tire cinematografică care 
are un ritm de desfășurare 
foarte rapid și care, prin- 
tr-o concentrare maximă, 
reușește sd producă un 
imens interes estetic. Nu e 
povestirea molcomă, liniș
tită, care nu înaintează de
loc, ci una dinamică, e- 
fectiv valoroasă și care 
deschide semnificații fără 
explicărt inutile. Mircea 
Radu Iacoban are vocația 
pînzelor epice cu un relief 
format din acțiuni, idei. El 
nu se complace în a de

scrie, ci dialoghează cu 
franchețe. Narațiunea e vie 
ca o apă repede de munte. 
Ea e, fără îndoială, un 
scenariu. Secvențele pe 
care scriitorul le introduce 
(Astăzi: Trifan, Astăzi:
Nuța, Ieri: Tereza, Astăzi: 
Pascu) sînt decupări din- 
tr-un montaj cinematogra
fic. Romancierul și-a însu
mat viziuni regizorale, ex
celente ca proces de res
tructurare interioară a fap
telor, un sentiment foarte 
dezvoltat al dramaticului, 
o inteligență psihologică 
matură. Derularea rapidă a 
imaginilor nu e un motiv 
de consumare epică, ci un 
moment al existentei per
sonajelor. Scriitorul Iasă 
sd treacă prin fața specta
torilor personajul ca reali
tate artistică, socială și ca 
reprezentant al povestirii, 
al acțiunii. Planurile nu se 
suprapun, ci înaintează pa
ralel, printr-o varietate 
multiplă. E remarcabil ti
pul de ședință la care par
ticipă Pascu, realismul fap
telor, pătrunderea analiti
că a scriitorului. Impresia 
cea mai puternică care se 
formează e că asiști cu a- 
devărat la o ședință unde 
birocrația, ignoranța și spi
ritul primar au absorbit 
pînă și aerul. Paginile sînt 
extrem de concentrate, iar 
ideile se regrupează în fi
nal unde adevărul nu poa
te fi ascuns. Pascu cade 
Intr-un fel de sentimenta
lism naiv, impus și, desi
gur, ridicol. Mircea Radu 
Iacoban nu-și cruță perso
najul, ni-1 dezvăluie în to
talitate, un tip care-și con
sumă drama culpabilității 
și care nu poate ii definit,

MIRCEA RADU IACOBAN: „0 MASCĂ IN PLUS"
căci nici el nu-și cunoaște 
resursele. E un ironist (sce
na din cimitir e excepțio
nal realizată și de un rea
lism tragic și poate cumva 
macabru), un spirit gata 
oricînd să iie altfel. Trifan 
e conceput cu aceleași 
mijloace și ceea ce trebuie 
subliniat neapărat e că 
persona jele microromanului 
au o existență estetică. 
Nuța rămîne o apariție fe
minină de un sentimenta
lism și o naivitate per
fectă. Jurnalul ei e un dia
log al unui spirit șovăiel
nic, timid dar în care, în 
intimitate, își transcrie ori
ce reacție, orice sentiment. 
Ea scrie versuri, trimite la 
reviste, citește pe Ion Bă- 

CRONICA LITERARĂ

leșu și Haralamb Zincă și 
nu uită să-și descrie des
coperirile și succesele de 
ordin erotic. E un perso
naj care rămîne și care se 
reține prin sinceritatea de 
a se confesa. Prozatorul a 
infiltrat în jurnal și unele 
replici ironice, unele reflec
ții care intensifică nota de 
umor. De la stratul de umor 
Mircea Radu iacoban tre
ce la dramatism, la scene 
care se iixează pe retină 
pentru totdeauna. O lntîl- 
nire după zece ani a unor 

foști liceeni e un prilej 
pentru scriitor de a reflec
ta, de a întocmi fișe psi
hologice de un puternic 
reali m și de o finețe re
marcabilă. Viața care exis
tase odată nu mai poate 
reveni: «Peste prea mulți 
ani, întîlnirile bunilor prie
teni sînt și entuziasmante, 
dar și penibile. Este foarte 
dificil să găsești lucidita
tea necesară pentru a con
stata că sumedenie de 
punți aparent trainice au 
fost rostogolite la vale de 
apa slmbetei și că aria 
subiectelor de interes co
mun — în afara amintiri
lor edulcorate — s-a în
gustat teribil, în pofida 
încercărilor pline de bună

voință ale ambelor părți. 
Inevitabil, ruptura s-a pro
dus, cu atît mai crudă și 
ireparabilă, cu cît nu poți 
să-i găsești justificări afec- 
tiv-logice".

O secvență ca Astăzi: 
ancheta e un tablou al ob
sesiei clinice ce rivalizea
ză cu „realitatea" cotidia
nă. Vizita Ia bătrînq care 
vinde cărțile e un început 
de roman care poate fi 
continuat. E necesar doar 
să se reia ca temă timpul 
bătrînei șl finalitatea lui. 

E ceva din atmosfera ro
manului lui Nicolae Bre- 
ban In absența stăpînilor, 
cu toate că aici dimensiu
nile sînt altele, Ia fel și 
conflictul.

Ceea ce trebuie scos ia 
suprafață ca fapt pozitiv 
este și sentimentul timpu
lui ca realitate psihologică 
consumată. Unele pagini 
sînt adevărate elegii a 
ceea ce a fost cîndva: „A- 
celași cuvînt rostit cîndva, 
poate suna fad, fals, cara
ghios, acum, o mîngîiere 
suavă de atunci este pri
vită cu reținere și îngădu
ință azi. Bănuiești că îna
intezi pe un șir de urme 
cunoscute, familiare și, sur
prins, observi că pașii nu 
se mai potrivesc, iar șira
gul de adîncituri duce aiu
rea. în cu totul altă parte, 
purtîndu-te printr-o zonă 
neștiută, bizară, necarto- 
graiiată".

Excepționale sînt în mi
croroman dialogurile. Per
sonajele se comunică spon
tan și cu o mare sinceri
tate. Totul e spus dintr-o 
dată, brusc și cu un efect 
incontestabil. Nu există e- 
zitări, nici pauze care ar 
întrerupe derularea sau să 
o conducă spre alte sen
suri. Dialogul e în con
cepția romancierului o po
sibilitate de comunicare di
rectă, o deschidere a sem
nificațiilor morale. Pascu e 
convins că o discuție cu 
oricine 11 revitalizează mo

ral, îi dă un sentiment de 
superioritate și îi alungă 
pentru moment obsesia dra
mei pe care o trăiește. 
Nuța discută cu el violent 
și cu sinceritate ca să dis
trugă senzația de inutilita
te și singurătate, ca să se 
justifice într-un fel. Dialo
gul presupune de obicei 
masca. Personajele și-o în
sușesc dar o și resping, cu 
toate că semnificația ei nu 
exclude necesitatea de a fi 
purtată : „Nimeni nu se 
poate nega pe sine prin 
sine ; Nuța poartă o mască 
stingheritoare pentru amin- 
doi, o mască de împrumut 
care ar vrea să acrediteze 
ideea dispariției și reîncar
nării bizare. Fără Îndoială, 
sinceritatea va țlșni din 
străfunduri, femeia se va 
ghemui în pieptul lui Pas
cu, se va ghemui ca atunci, 
ca totdeauna, clnd nu exis
ta posesiunea obsesivă și 
dizolvantă a Terezei.. 
Masca e o realitate inepui
zabilă a personajelor și că
derea ei echivalează cu un 
dezastru. Spectacolul devi
ne de operetă și imediat 
autorul denunță improviza
ția. decorurile false.

Microromanui Iui Mircea 
Radu Iacoban poate consti
tui și substanța unui text 
cinematografic care pe e- 
cran ar deschide semnifica
ții neobișnuite. Scriitorul e 
un analist căruia nu-i sca
pă nici o mască posibilă.

Zaharia Sângeorzan
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In împrejurimile Dublinu
lui, se ridică coline do- 
moale, albăstrui, în afara 
cîmpiei confuze. Acolo, la 
13 aprilie 1906, în familia 
unui topograf din Foxrock, 
a venit pe lume omul care 
avea să ne spună că „nu 
se întîmplă nimic, nu vine 
nimeni, nu pleacă nimeni, 
e cumplit", că cea mai te
ribilă farsă este nefericirea 
de care, la început, rîdem 
din toată inima ca, mai a- 
poi, să ni se intîmple asa 
cum ni se întîmplă atunci 
cînd trebuie să ascultăm 
din nou o anecdotă reuși
tă, dar mult prea cunos
cută.

Mai tîrziu, la o recepție, 
cind este întrebat de „un 

^șa-zis Intelectual englez" de 
ce scrie despre disperare, 
dacă nu cumva tatăl l-a 
bătut sau mama a plecat 
de acasă întunecîndu-i co
pilăria, Beckett îi răspunde 
că, dimpotrivă, a avut o 
copilărie foarte fericită.

La Portora School din 
Enniskillen, unde urmează 
liceul ca intern, este un ex
celent elev și sportiv (pa
sionat de criket și rugby). 
Studiază apoi la Trinity 
College, și-n 1927 își ia 
diploma de Bachelor of 
Arts. își începe cariera uni
versitară — la care renun
ță de altfel repede, în

BECKETT
DESPRE

EL ÎNSUȘI
„Succesul sau eșecul, la ni

velul publicului, n-au avut nici
odată multă importanță pentru 
mine: de fapt, în eșec mă simt 
mai in largul meu, după ce 
am respiiat adine aerul său 
tonic, de-a lungul unei întregi 
vieți de așteptare, pînă în ul
timii ani..."

,Mi-am scris opera foarte 
repede, intre 1946 și 1950. De 
atunci n-am scris nimic care 
să mi se pară valabil. Cărțile 
-ee în franceză m-au făcut 
: - dou seama în ce mă- 
!. i repetam mereu același lu- 

Pentru unii scriitori, scrisul
desdne din ce în ce moi facil, 
pc**v mine, întinderea 
b- lctor se reduce 
ce mei mult*.

«•te-rî coerente ; e

nu se prăbușește.

posi- 
din ce în

Kafka are 
pierdut, dar 
e nesigur. 

Personajele
o. ce-_ că se scufundă.

- «ă r;e-*?-t5: ați observat cit 
de cJcsicc e forma la Kafka ; 
el tnainteeze ca un rulou con- 
: ■■■ c. seninătate.
B pc-« să fie tot timpul a- 

1932 — ca lector de engle
ză la Ecole normale supe- 
riore. Aci, la Paris, îl cu
noaște pe Joyce cu care 
se împrietenește. Prima sa 
scriere este un eseu des
pre opera acestuia Dante.„ 
Bruno Vico... Joyce. In a- 
celași an (1929) își publică, 
în tiraj limitat, volumul de 
poeme Whoroscope ; în ur
mătorii patru ani scrie doar 
un studiu despre Proust, și 
face cîteva traduceri din 
Paul Eluard, Andre Breton, 
Rene Crevel.

După moartea tatălui 
(1933). care-1 impresionează 
profund, trece printr-o criză 
de incertitudini și părăseș
te din nou Anglia, de astă 
dată pentru Germania. Vi
zitează Hamburgul, Berlinul, 
Dresda, Luneburgul. „Erau 
și alte lande mult mai a- 
propiate, dar o voce-mi 
spunea: de landa Lunebur- 
gului ai nevoie, nu m-am 
codit mult (...). M-am 
întors decepționat, dar în 
același timp ușurat", (L’ex- 
pulse).

In 1934 publică nu
velele ce vor constitui vo
lumul More Pricks than 
Kicks, iar în 1935, Echo’s 
Bones. întors la Paris, in 
vara lui 1937, dă Pocmes. 
In anul următor apare la 
Londra Murphy, care este 
tradus în franceză, de către 
Alfred Peron, abia în 1947.

In timpul războiului, re

menințat, dar spaima e doar 
în formă. In opera mea spaima 
e în spatele formei, nu în 
formă..."

„Mă deosebesc de Joyce care 
e un magnific manipulator de 
materie, cel mai mare poate. 
La el cuvintele își recapătă 
maximul de sens ; nici o silabă 
în plus. Genul de muncă pe 
care o fac este o muncă in 
care nu mai sînt stăpinul ma
teriei mele... £a artist, Joyce 
tinde către omnisciență și om
nipotență. Eu vehiculez nepu
tința, ignoranța. (...). Mă stră
duiesc să explorez acea zonă 
a ființei care a fost dintotdea- 
una neglijată de artiști ca 
ceva inutilizabil sau incompa
tibil, prin definiție, cu arta".

„Ce lucru e mai adevărat 
decît altul ? A înota e adevă
rat, a te scufunda e de aseme
nea adevărat... Nu se mai 
poate vorbi despre existență, 
trebuie vorbit doar despre con
fuzie. Cînd Heidegger și Sartre 
vorbesc de o opoziție între 
ființă și existență, ei ou poate 
dreptate, nu mă pricep; lim
bajul lor e prea filozofic pen
tru mine. Nu sînt un filozof. 
Poți vorbi numai despre ceea 
ce ai în fața ta..."

„...Acolo unde există și ob
scuritate și lumină in același 
timp, există pentru noi și in
explicabilul. Cuvîntul — cheie al 
pieselor mele este poate".

iarele au anunțat că 
premiul Nobel pentru 
literatură pe anul 1969 
a fost decernat drama
turgului de origine ir

landeză Samuel Beckett. Fap
tul ni se pare semniiicativ 
cel puțin din două puncte de 
vedere. Mai lntli pentru că 
renumita distincție internațio
nală Încununează activitatea 
creatoare a unui scriitor care 
s-a dedicat, prin excelență, 
dramaturgiei. Născut In 1906 
Ia Dublin. Beckett scrie In 
limba franceză începind din 
1945 și a devenit celebru 
prin piesele sale, mal ales

CHEIE: POATE...
fugiat în apropiere de Van- 
cluse muncitorul agricol 
Beckett „cu spatele întors 
spre lume" scrie Watt, u- 
cenicie a meseriei de a su
praviețui.

Revine la Paris la sfîr- 
șitul războiului și publică 
un articol despre pictura 
fraților van Velde pe care-i 
cunoștea din 1937. Anii 
1946-47 vor fi foarte pro
ductivi. Acum Beckett com
pune majoritatea scrierilor 
sale în proză :

Mercier et Canier, Pre
mier amour, 1‘ExpuIsd, La 
Fin, Le Calmant, Molloy, 
Malone meurt și primele 
piese Eleutheria și En att- 
endent Godot. Pînă la pu
nerea în scenă a acesteia 
din urmă de către Roger 
Blin, în 1953, scrie L’Inno- 
mable. Three Dialogues with 
Georges Duthult și Textes 
pour rien.

După 1953 Beckett renun
ță la roman pentru a se în
drepta spre teatru. „Nu mă 
gîndeam la o carieră de 
dramaturg, dar munca ro
mancierului este dură. îna
intezi în întuneric. La teatru 
intri într-un joc, cu regulile 
lui, căruia nu poți să nu te 
supui chiar dacă, în apa
rență, răstorni anumite con
venții". (Paul Louis Mi- 
gnon-Le theatre d'aujourd- 
hul Ed. Avant-Scine, 1966, 
p. 46).

Teatrul îl face brusc cu
noscut întregii lumi. Aștep-

SFÎRȘIT 
DE PARTIDĂ

Hamm : ™ Totul e... totul e... 
totul e ce ? (cu vio
lență) Totul e ce ?

Clov : Ce e totul ? într-un 
cuvînt ? Asta vrei să 
știi ? O secundă. (în
dreaptă luneta în afa
ră, privește, coboară 
luneta). Mortlbus. (Pau
ză). Ei? Ești mulțumit ?

Hamm : Privește marea.
Clov : La fel.
Hamm : Privește Oceanul ! (...) 
Clov : N-am văzut niciodată 

așa ceva I
Hamm : (neliniștit) : Ce ? O 

pînză ? Vreun obiect 
plutitor ? Un fum ?

Clov: (privind mereu): Feli
narul s-a scufundat în 
canal.

Hamm : (ușurat): Eh, asta-i ! 
era deja.

Clov: (același joc): Rămînea
totuși un capăt afară. 

Hamm : Baza.
Ciov : (același joc): Da. 
Hamm : Și acum ?
Clov : (același joc) : Nu mai 

e nimic.
Hamm : Nici pescăruși ?
Clov: (același joc): Pescă

ruși I
Hamm : Și orizontul ? Nimic la 

orizont ?

En attendant Godot (1953), 
Fin de pârtie (1957), Oh I Ies 
beaux jours (1963). Ca ro
mancier, a scris clteva cărți 
citate foarte des (Molloy, Ma
lone meurt, L'innomable, 
Comment c'est, Murphy), insă 
fără a atinge celebritatea 
pieselor de teatru. Acestea 
au adus teatrului contempo
ran dimensiuni cu adevărat 
noi. Așa numitul teatru al 
deriziunii, al absurdului, pri
vit cu suspiciune, cu revoltă 
sau uimire, in 1950, cind are 
loc premiera lui Eugen Io
nescu cu Cîntăreata cheală, 
și-a dezvăluit, de atunci am
bițiile, a negat ca să afirme, 
totuși, și a aiirmat, negind, 
resurse umane, vizlnd condi
ția contemporană a existen
tei. Beckett agravează nega
ția, viziunea sa este mai ca
tegorică, mai Întunecată, deși 
așa cum s-a arătat, tocmai 
negația aceasta a existentei, 
a ființei, ajunge să Însem
ne afirmația. Dacă Descartes 
deducea existenta din Îndo
ială (.dubito, ergo cogito, 
cogito ergo sum') la Be
ckett aceeași certitudine se 
poate sprijin! pe negație: 
.Pllnge, deci există, trăiește'. 
En attendant Godot permite

tîndu-1 pe Godot este ime
diat pusă în Germania, An
glia, S.U.A... Beckett este 
intrigat de succes, pe care 
îl pune pe seama unor con
cesii făcute publicului și-n 
următoarele piese : Fin de 
pârtie, Tous ceux qul tom- 
bent, Actes sans paroles, 
Les demUres bandes, Cen- 
dres. Oh les beaux jours, 
reduce progresiv materialul 
scenic. Treptat, imobilita
tea, acel aspect al dificul
tății de a exista, de care 
sînt cuprinse personajele 
sale. Imobilitatea timpului, 
a spațiului ating paroxis
mul. In ultima piesă, 
Comedie, „orice mișcare, 
orice expresie vocală, vi
zuală. a dispărut" notează 
Beckett.

Spațiul în care se în
scriu rătăcirile fără sfîrșit 
ale personajelor este, în 
romane, cel citadin și se 
constituie ca o amenință
toare garanție a existen
țelor solitare. In piese, a- 
cest spațiu este un vid 
scăldat lntr-o lumină neu
tră. Cerul, iarba, valurile, 
pescărușii, colinele sînt un
deva. departe, intangibile, 
șl evocarea lor e plină de 
nostalgie. Prezentul, trăit 
ca o clipă iluzorie, se di
lată la dimensiunile vieții 
întregi, limitele sînt impo
sibil de stabilit, timpul este 
același, întotdeauna, pretu- 
tindenL Personajele își in

Clov : (iasă luneta, se întoar
ce spre Hamm, exas
perat): Da' ce-ai vrea 
să fie la orizont? (Pau
ză).

Hamm : Valurile ,cum sînt va
lurile ?

Clov : Valurile ? (se uită cu 
luneta). De plumb.

Hamm : Și soarele ?
Clov : Neant.
Hamm : Ar trebui totuși să a- 

pună. Uită-te bine.
Clov : (după ce s-a uitat) : 

Du-te naibii !
Hamm : E noapte deja ?
Clov : (privind) : Nu.
Hamm : Atunci ?
Clov : E cenușiu. (Coborînd

luneta și intoreîndu-se 
spre Hamm, mai tare). 
Cenușiu. (Pauză. Și
mai tare).
CE-NU-ȘIU I

MĂRTURII
Eugen Ionescu :
„Beckett este esențialmente 

tragic. Tragic pentru că, la el, 
totalitatea condiției umane este 
cea care intră în joc și nu o- 
mul unei anumite societăți, nici 
omul privit și alienat de o a- 
numită ideologie care simplifi
că șl amputează în același timp 
realitatea istorică și metafizică, 

această interpretare, dar —și 
mai mult — poate, Oh I Ies 
beaux jours !

Insă, dincolo de orice exe
geză ni se pare că premiul 
Nobel pentru literatură acor
dat unui dramaturg sublinia
ză și mai mult adevărul că 
teatrul este, totuși, literatu
ră I Un adevăr contestat cel 
puțin parțial, de unii oameni 
de teatru, Insă de neclintit 
In esența sa.

Pe de altă parte, acordarea 
unei asemenea distincții lui 
Beckett, ca promotor al unei 
anumite avangarde care s-a 
exprimat prin antiteatru, prin 
deriziune, antrenlnd tragedia 
limbajului (E. Ionescu) și 
toate formele de eliberare 
de canoanele prestabilite ale 
genului, ar putea Însemna a- 
cum și altădată, și o recu
noaștere a dreptului de ce
tate al noului teatru. Deci — 
o clasicizare a lui. ceea ce 
Înseamnă, implicit, Încetarea 
ostilităților față de o lume 
care oficial 11 acceptă. Cla- 
sicizarea teatrului deriziunii 
alimentează deci istoria lite
rară și teatrală, lăslnd clmp 
deschis... viitoarelor curen
te de avangardă.

ventează sau caută să-și 
amintească un trecut, alte
ori anticipă cealaltă limită, 
a morții, care să le redea 
un timp limitat, să le per
mită orientarea.

Sub povara „vechilor în
trebări și a vechilor răs
punsuri", cuvîntul oscilea
ză, este pe cale de a se 
dezintegra. Ca o ultimă 
împotrivire cuvîntul care 
tinde să se piardă, să se 
dizolve, ca o nevoie a ieși
rii din solilocviu, persona
jele se grupează în cupluri.

Umorul lui Beckett, dis- 
trugînd naivitatea speran
ței, împiedică formarea i- 
maginii unui om abrutizat 
de tragismul vieții, sau a- 
similarea sa unei condiții 
care s-o depășească pe cea 
umană și, în același timp, 
împiedică limbajul să lu
nece în patetic. Personaje
le sale rămîn întotdeauna 
umane prin dorința de a se 
salva, prin aspirația la o 
stare de... „grație", .Cuvîn
tul cheie al pieselor mele 
este poate" spunea Be
ckett. Poate Godot va ve
ni poate frumoasele zile 
vor reveni, poate pentru 
Knapp mai este o șansă 
de fericire, poate cei doi 
Roney vor găsi un alt 
drum, poate, poate ...

Mihaela Mîrju

realitatea autentică în care este 
integrat omul. A fi pesimist sau 
optimist e o problemă oarecare. 
Important este adevărul, în așa 
fel ca omul să apară în mul
tiplele sale dimensiuni și pro
funzimi. Beckett pune problema 
scopurilor ultime ale omului*.

Madeleine Renaud :
„Beckett e un om de un far

mec infinit, foarte tăcut, foarte 
discret ; e greu să pătrunzi în 
intimitatea lui, dar e ușor să 
vezi că este un om cu suflet 
mare și credincios prieteniilor 
sale. Senin și detașat, singura 
dată cînd l-am văzut reacțio- 
nînd — cu timida violență ce 
î-o îngăduie rezerva sa britani
că, — a fost cînd s-a trezit 
tratat drept intelectual : el nu 
vrea să fie decît un martor și 
nu vrea să se caute simboluri 
in opera lui. (...). Nu, teatrul 
lui Beckett nu este deprimant, a- 
tit e de plin, în fond, de o 
profundă simpatie pentru ome
nire".

Edward Albee :
„Teatrul nu mai poate să fie, 

după Beckett, ceea ce era îna
inte de Beckett".

Texte alese și traduse de

M. Ungurean și 
Al. Câlinescu

curier

PERNELE!
O amplă și competentă rela

tare a unei vizite la Muzeul Sa
tului din București semnează 
Denys Chevalier în numărul din. 
24 septembrie al săptămînalului 
.Les Lettres Frangaises’.

Considerațiile întotdeauna admi
rative asupra acestui «adevărat 
document, nu numai social, teh
nic sau istoric, ci și artistic" 
nu sînt întrerupte decît în două 
(semnificative) rînduri:

— atunci cînd, subliniind uni
citatea acestei initiative, vizita
torul e nevoit să recunoască 
cu regret absența din Paris a 
unui asemenea important in
strument muzeografic de cunoaș
tere;

— atunci cînd tonul grav lasă 
locul umorului (retroactiv) în
tr-un veritabil eseu asupra a 
ceea ce oaspetelui Muzeului i 
se pare a fi o originalitate sui- 
generis :

.Este vorba de perne. Mai 
grele și mai tari decît pilo
tele, ele ocupă, cu totul pe 
nedrept, cvasi-totalitatea patului. 
Prima reacție e neîncrederea, 
urmată apoi de frică. Vă li
niștiți și-o calmați și pe soția 
dv. spunîndu-i că, desigur, e o 
eroare, că acești saci destinați 
apărării antiaeriene au fost lă- 
sați acolo din prevedere, că 
vor fi luațl și că totul se va 
sfîrși cu bine. Pe deasupra, gaz- | 
dele, binevoitoare, calme și so
lemne în straiele lor brodate, 
n-au de loc aerul unor oameni 
care să abuzeze de doi străini 
fără apărare. Surîzătoare în fața 
scepticismului dumneavoastră, ele 
confirmă prin gesturi că e în- 
tr-adevăr vorba de două vechi 
perne românești (...) încercați să 
le înlăturați, dar după a doua 
opintire abandonați cu înțelep
ciune o întreprindere imposibi
lă (...) Vreți să vă lungiți dea
supra (...), dar încercați să ră- 
mîneți mai mult de zece minute 
cu capul și cu picioarele mai 
sus decît burta. Ar trebui să 
fii șarpe sau licențiat în yoga! 
Vreți să vă strecurați dedesubt 
(...); soția vă acuză deja pentru 
vînătaiele pe care le va avea 
a doua zi l“.

Nu mai știu dacă oaspetele 
nostru a vizitat și Delta și a 
aflat și zicala cu papura I

CELINIANA
După D'un château ă Vautre și 

Nord, C61ine încheie cu Rigodon 
(Gallimard, 1969) cronica peregri
nărilor sale pe drumurile da 
apocalips ale Germaniei anului 
1944, spre Pămîntul Făgăduin
ței eare se numea, pentru mo
ment, Danemarca. Trenuri tixite 
de militari și refugiați, munți 
de ruine deasupra cărora dan
sează încă flăcări multicolore, 
un întreg univers halucinant 
populat de ființe grotești (mare
șalul — epavă V6n Lubb, Sieg
fried pompierul) sau emoționante 
(grupul de copii arierați). Și, 
prins în acest dans macabru, 
CGline însuși, șchiopătînd alături 
de soția sa, purtînd într-o trais
tă pe motanul B^bert, singurul 
erou prin stoicismul său, bles- 
temînd sau plîngîndu-se și între- 
rupîndu-și confesiunea patetică 
pentru cîte o reflecție amară 
sau un respiro la Menâon-ul ul
timilor ani. Rostock, Ulm, Ha- 
novra, Hamburg, în sfîrșit Dane
marca... Avea să rămînă 18 luni 
aici. închis pentru colaborațio
nism.

După Rigodon, vocea lui Ca
line a tăcut. A rămas opera. 
Timpul, pe care, în viață fiind, 
și-l cheltuia făcîndu-și cu dezin
voltură dușmani în dreapta și în 
stînga, pare să lucreze acum 
în favoarea lui.

Recent, prestigioasele Cahiers 
Ș de 1'Herne de sub direcția lui 

Dominique de Roux au redeschis 
dosarul Caline (Paris, Editions 
Pierre Belfont, 1968). Mărturii ala 
unor prieteni sau adversari, co- I 
respondență, inedite și studii. A- 
nimați de dorința de a reabilita 
pe Celine — omul semnează : 
Marcel Aym6 (Despre o legendă), 
Arnold Mandel (Dibbouk), Pierre- 
Henri Simon (La capătul nopții 
sînt zorile). Deosebit de intere
sante sînt studiile asupra stilului 
lui Celine: Căutarea delirului, de 
Michel Beaujour, Identificarea 
cosmică, de Michel ,J. Donley, 
sau Călătorie la capătul cuvîntu
lui de Jean Guenot. Demonstrînd 
în sfîrșit importanța de necontes
tat a autorului Călătoriei la ca
pătul nopții pentru întreaga evo
luție ulterioară a literaturii fran
ceze, Pierre de Boisdeffie notea
ză: „Sartre din Drumurile libertă
ții, Camus di a Străinul și chiar 
întreg teatrul Absurdului, cu 
Beckett în frunte, n-ar fl fost 
ceea ce sînt dacă Caline nu i-ar 
fi precedat".
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LIMBA- 
0 PROBLEMĂ 

DE FILOZOFIE
Limba, acest univers specific omenesc, 

esțe poațe expresia cea mai vie a deveni
rii ființei. In ea, de altfel, respiră la mo
dul cel mai pur însuși procesul complex, 
chinuitor și sublim al desăvîrșirii umane. 
Afirmația, cred, nu dilată simțul măsurii 
de loc. Și nici rigorile logicii. De fapt a 
vorbi despre limbă, mai precis despre ceea 
ce este ea ca esență, înseamnă practic a 
interoga,, nici mai mult nici mai puțin, fi
ința omului ca om. Și, evident, acest lucru 
la scara maximei generalități.

Că limba constituie un domeniu foarte 
solicitat! cercetărilor, venind din multiple
le și diversele unghiuri de vedere nu în
cape nici o îndoială. Dacă secolul trecut a 
excelat prin aplicarea maximă asupra isto
riei, secolul acesta, după cum se exprimă 
tot mai multi gînditori, excelează, se pare, 
printr-o tot mai accentuată aplecare asu
pra limbii. Multă vreme limba n-a fost o- 
biect de studiu decît al investigațiilor zo
nei lingvistice. Insă, asupra ei, ulterior, 
s-au concentrat și eforturile reflexiei fi
lozofice. Desigur, unei asemenea perspec
tive, limba îi era un strat de roci neștiu
te ce trebuia deschis. Filozofia n-a întîr- 
ziat însă să arunce punți de asalt asupra 
unui asemenea strat, fascinant ochi necu
noscut care trebuia, privit înlăuntru. Pre
ocupările ei pentru limbă, considerînd de
sigur intențiile și direcțiile de pretutin
deni, au sporit treptat, s-au diversificat 
și s-au intensificat totodată, astfel că se 
poate spune pe bună dreptate că ultime
le decenii au incendiat eforturile spiritu
lui spre acest domeniu pe cit de mult 
fascinant, pe atît de puțin consolidat Cert 
este că filozofia, operînd prin prisma ma
ximei ei generalități, îi pretinde limbii 
ființa. Nu ceea ce aceasta este sonoritate 
de ordinul învelișului, ci substanță vie 
de ordinul miezului. Deci, nu pur și sim
plu silueta limbii, ci duhul ei. Limba, fi
lozofic vorbind, reprezintă intrarea pro- 
pnu-zisă a omului în esența lui. Intrare, 
deoarece pînă a nu fi fost limba, omul 
era doar existentă. Așadar, omul era, mai 
precis își era, propria sa lume mută. Abia 
prin limbă, fără îndoială, a început dia
logul omului cu lumea din afara lui, și 
prin aceasta, însuși dialogul cu lumea din 
el. Aceste lumi, de acum, omul nu doar 
că le trăia, dar le și gîndea. S-a înteme
iat astfel un dialog al omului cu lumea 
în dubla ei și în dubla lui ipostază. Căci 
gîndirea, prin limbă, l-a definit pe om ca 
certitudine. Este, de altfel, treapta certi
tudinii vieții însăși. Ceea ce înseamnă, 
nici mai mult, nici mai puțin, că omul, 
prin posesia limbii, deschide poarta isto
riei sale, a drumului său spre propria-1 
umanitate. Limba, deci, cum se poate ob
serva, a fost, de fapt, aceea care a ofe
rit posibilitatea umanizării omului. Prin 
ea, omul s-a investit pe sine cu sens și a 
început apoi încet, treptat der sigur, pas 
cu pas, să investească întreg universul 
lumii din jur cu sens, care, de altfel, era 
însuși sensul său. Prin limbă, omul a fost 
capabil astfel să ajungă la sensul de sine 
și să impună totodată propriul său sens 
lumii din afara sa. Căci nimic din jurul 
său, văzut doar ca ceva în sine și nu ca 
ceva pentru om. nu putem spune că avea 
sens. Sensul, deși se află în obiecte, nu 
se află decît prin om. Sensul nu este pro- 
priu-zis al obiectelor, ci este un transier 
din ceea ce este acel a ii al omului în 
ceea ce este acel a exista al obiectului, 
Fără om, cu alte cuvinte fără subiect, o- 
rice lucru rămîne fără sens, de fapt nici 
nu este obiect. Obiectul, nu poate fi tot 
una cu lucrul. Lucrul există în sine. O- 
biectul, desigur, există în sine, dar nu nu
mai atît ,el există pentru om. De altfel, 
aceasta este și calitatea oricărui lucru de 
a fi obiect, aceea de a trece, ca existen
ță, din în sine în pentru om. Obiectul 
nu se află oricum, ci doar în relație, el 
este relație de subiect. Orice obiect este, 
așadar, un lucru luat în stăpînire de că
tre subiect. Iar subiectul ia în stăpînire 
introducînd ceea ce este el cai ființă spe
cific umană, deci dînd obiectului un sens. 
Sînt deosebit de prețioase constatările pe 
care le făcea Marx referitor la acest pro
ces foarte complex care se stabilește în
tre obiect și subiect în cursul practicii 
social-istorice. Astfel, Marx remarca fap
tul că oamenii, după îndelungi și repe
tate cazuri de viață practică, de expe
riență, ajungînd să vadă în unele lucruri 
o anume capacitate de a satisface o tre
buință sau alta, voind să ia în stăpînire 
acele lucruri, trec treptat să le dea un 
nume generic. Oamenii, scria Marx, „nu
mesc, probabil, aceste obiecte bunuri sau 
altfel, ceea ce înseamnă că practic ei fo
losesc aceste produse, că ele le sînt de 
folos; ei atribuie obiectului caracterul de 
utilitate ca șl cum ar fi propriu obiectu
lui însuși, deși, unei oi i-ar veni greu 
să creadă că una din însușirile ei utile 
este de a servi ca hrană omului" (K. 
Marx — F. Engels, Opere, voi. 19, p. 392). 
După cum rezultă deosebit de clar din a- 
cest pasaj, sensul, indiferent de ce lucru 
aflat în universul omului ar fi vorba, este 
numai și numai în raport cu subiectul. 
Caracterul de utilitate al oii de a fi hra
nă omului, cum distinge Marx, există

doar pentru că omul face să ființeze a- 
cest sens. Marx arată că omul atribuie 
obiectului o anumită însușire, un anumit, 
caracter „ca și cum ar fi propriu obiec
tului însuși", deci îl atribuie nu fiind pro
priu obiectului, ci ca și cum, ar fi. așa
dar, acel caracter nu este altceva decît un 
transfer, cum precizam mai înainte, din 
a fi omenesc, în a exista al lucrurilor. In 
felul acesta, subiectul plecînd de la lu
cruri care deja există, pe care le găsește 
create, create în sens că nu depind de el, 
ci că există prin ele însele dintotdeauna 
independent de conștiința sa. acționînd a- 
supra lor, el le re-crează, le definește cu 
ceva ce ține, vorbind în accepția de sin
gularitate cosmică, doar de el, cu ceva 
care este impus de el, le dă practic ceea 
ce le face să-i re-apară cu sens. Desigur, 
faptele stînd astfel, ele nu diminuează cu 
nimici caracterul de obiectivitate al obiec
telor, acest caracter obiectiv manifestîn- 
du-se realmente într-o dublă ipostază: 
pe de o parte, în unitatea sensului cu 
purtătorul lui ; pe de altă parte, în as
pectul istoricește determinat prin care în
săși această unitate a sensului cu purtăto
rul lui există cu necesitate tocmai în și 
prin relația dintre obiect și subiect Re
lația obiect-subiect este biunivocă : linia 
mergînd de la subiectiv la obiectiv este 
inseparabilă de linia mergînd de la obiec
tiv la subiectiv, și reciproc. Insă, obiectul 
existînd obiectiv, trebuie remarcat că sen
sul acestuia nu există decît subiectiv. 
Sensul există doar datorită faptului că o- 
biectul, cum spuneam, este re-creat de om. 
Astfel limba este una din căile prin 
care omul a reușit să înfăptuiască tocmai 
activitatea fundamentală discutată pînă a- 
cum, activitatea de a da sens. Dar nu nu
mai atît, adică limba nu este doar una din 
căile prin care omul reliefează această ac
tivitate. Limba, mai mult, este începutul, 
poarta de la intrare în sfera acestei la
borioase operații specific umane, prin care 
omul ia în propria sa posesiune întreg uni
versul înconjurător. Căci limba nu este o 
invenție pur și simplu a omului, ea nu 
s-a născut prin om. ci o dată cu omuL deci 
ea este în om. De ce ? Deoarece pînă la 
apariția limbii, primitivul fusese, cu toată 
activitatea practică în inima naturii pe 
care o transforma și se transforma în, a- 
cest fel totodată și pe sine, doar un re
producător. Abia prin limbă, în tot acest 
necurmat efort de încleștare cu natura în 
dubla imagine a transformării, el devine 
producător. Cînd omul primitiv a început 
să facă treptat trecerea de la lucruri la 
unelte, acele lucrurj-unelte pe care le fo
losea nu erau deocamdată definitiv ale 
sale, între ele și el se interpunea totuși 
un anume vid, era interpusă muțenia. A- 
bia cînd omul primitiv, folosind o anume 
așchie de piatră ca toporaș, a gîndit a- 
cea așchie, acea gîndire a fost un dialog. 
dialog prin care omul a căpătat răspuns 
de sine și altceva. Gîndirea și limba, ca 
identitate a unității lor de esență, au fă
cut propriu-zis ca activitatea practică de 
pînă atunci a omului să capete o calitate 
specific omenească, calitatea de a fi în 
esență creatoare, deci abia acum activi
tatea practică devine muncă. Gîndind acea 
piatră, omul i-a dat totodată un nume 
generic ; limba (gest, semn, sunet) l-a fă
cut să nu mai reproducă acea piatră- 
uneltă, ci, din acel moment, s-o producă. 
Ea, limba l-a făcut ca în așchia respec
tivă de piatră să lase cevd din el, ceva 
care să se păstreze, care să rămînă, să 
dăinuie sieși și altora, iar acel ceva era 
tocmai sensul introdus de el. Omul, de 
acum, devine dialog între ele și obiec
tele activității sale, mai precis între el ca 
esență umană și activitatea sa practică, 
experimentală ca muncă. Munca este cea 
care l-a creat pe om, demonstrează Marx 
cu argumente științifice, iar munca în 
viziunea sa este înțeleasă ca activitate 
specific umană, deci nu pur și simplu 
activitate practică, ci activitate prac
tică creatoare. Căci Marx, am văzut, 
arată că în procesul muncii, pentru ca 
omul tocmai prin muncă să poată crea 
și să se poată crea, a dat lucrurilor din 
jurul său, cu, care opera într-un fel sau 
altul în cîmpul muncii, un nume generic. 
Acest fapt specificat de Marx vine de
sigur să releve că munca nu ar fi putut 
apare din ceea ce fusese doar activita
te practică, deci că activitatea practică, 
ar fi fost o lume moartă dacă în cadrul 
ei, la un anume nivel al acesteia, oa
menii nu ar fi ajuns să dea nume gene
rice lucrurilor, dacă nu ar fi existat un 
dialog între om și lucruri. Faptul că 
Marx vorbește de fixarea de către om. 
în însuși procesul muncii, a numelor ge
nerice obiectelor, astfel încît ei atribuie 
obiectelor un anume caracter ca și cum 
ar fi propriu obiectului însuși, ne arată 
că munca a fost pentru om, în calitatea 
ei de esență cratoare, o naștere, dar viul 
acestei nașteri a fost limba. Omul a 
creat munca, pentru ca aceasta, la rîn- 
dul ei ,să-l creeze. Această esență a 
muncii, de a fi creatoarei rezultă tocmai 
din unitatea dintre momentul muncii și 
momentul limbii. Limba nu a fost în 
muncă, după cum munca nu a fost în 
limbă; amîndouă s-au născut, ca o a- 
devărată unitate, în om, pe porțiunea fi
inței acestuia în devenirea de la repro
ducător la producător.

De aceea, dacă întreaga istorie a so
cietății omenești este istoria devenirii in
finite a valorilor, în acest proces, un 
rol deosebit, în legătură indestructibilă 
cu munca însăși, l-a jucat și-l va juca 
mereu limba. Căci dacă munca este cea 
care creează valorile, limba, dînd sens tu
turor lucrurilor, este aceea care dă di
mensiune valorilor. -

Vasile Constantinescu

Turnul de la Zamca

rămizi în zimți, împărțind e- 
dtficiul în două se întîlnește 
la biserica Sf. Nicolae din Su
ceava. Constatăm deci că în 
arhitectura ecleziastică moldo
venească din secolul al XVII- 
lea se folosea foarte larg și 
brîul de cărămizi în zimți, 
așa cum îl găsim Ia biserica 
Sf. Sava din Iași. In urma 
descoperirii neașteptate a a- 
cestut element structural în 
arhitectura bisericii Sf. Sava 
sîntem în măsură a încadra 
această importantă construc
ție medievală în categoria 
monumentelor arhitecturale e- 
cleziastice autohtone din seco
lul al XVII-lea din Moldova 
cu unele influențe siriene, 
infirmînd concluziile din tre
cut.

In plus și alte elemente e- 
xistente în construcția aces
tei biserici o așează Ia locul 
cuvenit în evoluția arhitectu
rii moldovenești din veacul 
al XVII-lea și anume, prezen
ța celor două turle, una pe 
naos, alta pe pronaos. După 
cum se știe, prima biserică cu 
două turle din Moldova este 
Galata, iar cea mai armoni
oasă și elegantă construcție 
de acest fel este indisc , '(ibil 
Trei Ierarhi, care a impus sti
lul respectiv pentru secolele 
următoare. Mai mult decît a- 
tlt, prezența Ia turlele de la 
St. Sava a brîului în torsadă. 
așa cum apare la Drogomirna, 
Trei Ierarhi și Golia, ne în
deamnă. o dată în plus, în a o 
încadra în seria monumentelor 
de arhitectură moldovenească, 
cu observația că forma pa- 
trulateră a corpului bisericii 
ar putea fi o influență a sti
lului sirian sau a celui arme-

controvers
Unul din cele nai discu

tate monume.nre de arhitec
tură ecleziastică din secolul 
al XVII-lea din Moldova e- 
ste binecunoscuta biserică 
Sf. Sava din Iași (1625). In 
trecut s-au exprimat opinii 
diametral opuse asupra stilu
lui acestui curios exemplar 
de arhitectură bisericească 
creștină. Astiel, a fost consi
derat de unii ca fiind orien
tal. iar de alții ca aparținînd 
stilului eclectic încă insufici
ent explicat In arhitectura 
secolului al XVII-lea. In ceea 
ce privește prima opinie, unii 
istorici au afirmat că biseri
ca Sf. Sava din Iași nu-și gă
sește locul în evoluția arhi
tecturii ecleziastice moldove
nești, rămlnînd deci un mo
nument izolat, de certă factură 
orientală. In schimb Paul de 
Alep, vizitînd biserica Sf. Sa
va la mijlocul secolului al 
XVII-lea. deci după un sfert 
de veac de Ia înălțarea ei 
în forma actuală s-a declarat 
plin de admirație, că a putut 
vedea în Moldova o construc
ție care se aseamănă foarte 
mult cu bisericile creștine din 
Siria. Această mărturie a u- 
nul om familiarizat cu arhi
tectura ecleziastică din orien
tul creștin, ne obligă să ree
xaminăm opiniile Istoricilor.

Intîmplarea, ne-a oferit po
sibilitatea reluării discuției, 
pornind de data aceasta de la 
apariția unor elemente arhi
tecturale originale. Astfel în 
vara anului 1954, o grindină 
puternică a distrus cea mai 
mare parte din tencuiala pe
retelui vestic al bisericii Sf. 
Sava, dînd Ia iveală un brîu 
de cărămizi în zimți, care 
împarte biserica în două .toc
mai ca la toate bisericile mol
dovenești de la sfîrșitul seco
lului al XVII-lea. Or, brîul 
după cum se știe, este un e- 
lement arhitectural structural 
al interiorului bisericii și apa
re pentru prima dată în Mol
dova Ia finele secolului al 
XVl-Iea în construcția atît de 
măiastră a bisericii mînăsti- 
ril Galata, ctitoria Iui Petre 
Schiopu (1583). In decursul 
secolului al XVII-lea, brîul, 
mai ales cel în torsadă, adică 
în forma în care se întîlnește 
pentru prima dată Ia biseri
ca mănăstirii Dragomirna,

11622) s-a încetățenit în arhi
tectura ecleziastică din Mol
dova. atingînd măiestria în 
construcția mănăstirii Trei Ie
rarhi din Iași; începînd cu 
mijlocul secolului al XVII-lea 
brîul a intrat apoi în uzul cu
rent al arhitecților și mește
rilor zidari moldoveni. Se pu
ne deci întrebarea ce soartă 
a avut brîul de cărămizi în 
zimți ? Folosirea lui a fost de 
scurtă durată ? Există oare 
suficiente monumente din Mol
dova care, alături de Sf. Sava 
din Iași, mai poartă acest e- 
lement atît de caracteristic 
ultimului pătrar al secolului 
ai XVI-Iea și primului pătrar 
al secolului al XVII-lea 1

Dacă luăm în considerație 
nu numai bisericile, ci și 
turnurile clopotniță, cu sau 
fără paraclis, atunci vom ob
serva că de Ia începutul se
colului al XVII-lea brîul din 
cărămizi în zimți se impusese 
ca un element arhitectural 
exterior constant în arhitectu
ra ecleziastică din Moldova. 
Astfel, la turnul de Ia Zamca, 
construit de Movilești în anul 
1606 se observă prezența brî
ului de cărămizi în zimți la 
toate cele trei niveluri, par
ter și două caturi. De ase
menea, un frumos brîu de că

nesc, ceea ce nu schimbă cu 
nimic atribuirea noastră.

In plus, adăogirea turnului 
clopotniță, cu certe elemente 
defensive, așează biserica Si. 
Sava alături de alte două 
biserici din Iași, ca Sf. Vineri 
(astăzi dispărută) și Sf. Nico
lae Domnesc, (refăcută în se
colul al XVII-lea] în catego
ria bisericilor fortificate.

Avînd în vedere importanța 
acestui monument se impune 
o cercetare foarte amănunțită, 
atît din punct de vedere al 
evoluției arhitecturii cît și al 
stabilirii vechimii bisericii, 
despre care se afirmă că es
te o ctitorie mai veche de
cît o arată Inscripțiile (1625). 
Să nu uităm că avem știri 
documentare, dovedind exis
tența el în vremea lui Bogdan 
Lăpușneanu, iar unii istorici au 
afirmat, bazlndu-se pe unele 
însemnări din secolul al XVI 
-lea că însuși Petru Rareș ar 
fi construit o nouă biserică 
Sf. Sava din Iași.

La aceste semne de Întrebare 
ar putea răspunde mai sigur 
cercetările arheologice sistema
tice ce se cer imperios efec
tuate Ia Sf. Sava din Iași.

Alexandru Andronic

Brîul de cărămizi în zimți (desen de arh. Boris Stuparu)
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Tn afară de prag al soliei 
de pace șl colaborare cu toate 
țările lumii, litoralul nostru 
este o fereastră deschisă spre 
bogățiile multiple ale mării. 
Pentru a exploata însă efici
ent aceste bogății, este nece
sară o cercetare atentă și 
perseverentă, o cunoaștere în 
detaliu a complicatelor feno
mene și interdependențe ce 
guvernează viața marină).

Primul biolog care a asaltat 
spinoase probleme ale cunoaș
terii iReții din Marea Neagră 
încă din 1893 a fost Grigore 
Antipa, originar de pe melea
gurile Botoșanilor ; el avea 
să înființeze în 1932 la Con
stanța o instituție de presti
giu pentru studierea mării, în 
timp ce un alt moldovean, 
Emil Racoviță, după expediția 
din Antartica se dedica de a- 
semenea biologiei marine. Tot 
în acel sfîrșit de veac, pro
fesorii ieșeni Ion Cantacuzino 
și Paul Bujor, așa cum făcuse 
mai înainte Antipa la Napoli 
și Racoviță la Banyuls, studi
ază și se pregătesc temeinic 
în stațiunile de biologie ma
rină de la Roscoff și Wille- 
franche. Ultimul avea să dez
volte importante cercetări de 
pionierat privind biologia la
curilor noastre sărate și mai 
ales a Techirghiolului. Dar sa
vantul care avea să ridice pe 
culmi biologia marină româ
nească și cercetarea universi
tară ieșeană, care avea să dez
văluie lumii bogăția de nebă- 
nuit a vieții din marea noas- 
tîw și de-a lungul litoralului 
nostru, a fost prof. Ioan Bor- 
cea de la Universitatea din 
Iași, pregătit la Sorbona, cu 
profesorii străluciți ai timpului 
și în stațiunile marine de pres
tigiu de la Napoli și Banyuls- 
Sur-Mer. Procedînd după e- 
xemplul bun al celor mai re
numite universități din lume, 
el a creat la Agigea în 1926, 
după lupte acerbe cu demni
tarii timpului, primele labora
toare marine universitare de 
la noi, în cadrul Stațiunii Zo
ologice Marine. Impărțindu-și 
timpul și munca între labora
toarele de Ia Iași și Agigea, 
loan Borcea și-a clădit opera 
științifică, didacticăi și organi
zatorică în doar ceva mai 
mult de 10 ani. El a realizat 
în acest scurt răstimp o in
stituție universitară de pres
tigiu mondial la Agigea, o 
operă științifică de bază și de 
mare valoare și o școală vigu
roasă și numeroasă de zpo- 
logi, dintre care ne mulțumim 
să amintim aici doar pe ele
vii lui direcți, de la Univer
sitatea din Iași, care au rea
lizat de asemenea remarcabile 
cercetări de biologie marină 
cu care știința și universitatea 
noastră se mîndresc: Dr. Au
relia Cărăiușu, Prof. dr. Olga 
Necrasov, Prof. dr. C. Motaș, 
Prof. dr. P. Jitariu, și dr. M.
Băcescu (Membrii corespondenți 

ai Academiei), Prof. dr. Adri
an Murgoci, Conf. dr. Maria 
Celan, Prof. dr. Sergiu Că- 
răușu, Prof. dr. Z. Feider etc...

Stațiunea de la Agigea, cti
toria lui Borcea și a Univer
sității din Iași și-a adus o con
tribuție de mare valoare, prin 
realizarea aici, de către cer
cetătorii ei sau ai altor uni
versități și institute, a jumă
tate din lucrările științifice 
românești privind Marea Nea
gră. Chiar de la început I. 
Borcea a conceput Stațiunea 
de la Agigea ca pe un labora
tor complex al Universității, 
ca pe o prelungire a acesteia 
pe malul mării, cu un rol 
complex științific și didactic. 
Aici Prof. I. Borcea aducea 
grupe de studenți, uneori pe 
cheltuială proprie, pentru a 
continua procesul de învăță- 
mînt direct pe plantele și a- 
nimalele marine prefigurînd 
practica organizată a studen
ților biologi de astăzi.

Cu timpul stațiunea s-a dez
voltat, laboratoarele s-au în
mulțit, s-au abordat și cerce
tări de biologie terestră a Do- 
brogei, aproape fiecare catedră 
avînd aici un laborator cu 
care colaborează îndeaproape 
prin cercetătorii stațiunii, la 
realizarea unei tematici știin
țifice universitare. Grupul de 
laboratoare de la Agigea a 
devenit un puternic centru de 
cercetări biologice al Univer
sității din Iași și o foarte bu
nă bază a cercetării universi
tare din toatăi țara.

Astăzi, în cel de al 43-lea 
an de existență, Stațiunea are 
12 laboratoare. In laboratorul 
de Hidrologie s-au descoperit 
relații interesante între tem
peratură, salinitate, și pătrun
derea luminii. In laboratorul 
de chimie s-au studiat varia
țiile salinității sub influența 
apelor dulci ale Dunării ,• în 
laboratorul de Fitoplancton 
s-au experimentat cu succes 
culturi de alge monocelulare 
marine, în timp ce în labora- 
torul de Fiziologie a algelor 
macrofite s-au clarificat unele 
aspecte ale influenței pe care 
o are variația salinității a tem
peraturii, luminii, asupra me
tabolismului algelor, ambele 
categorii de cercetări efectu- 
îndu-se cu scopul de a cunoaș
te condițiile optime de influ
ențare și dirijare, eventual în 
culturi, a unor alge cu impor
tanță economică; tot în labo
ratorul de Fiziologie a algelor 
macrofite în colaborare cu Sta
țiunea Zootehnică de la Palas 
s-au efectuat cercetări ce pun 
în evidență avantajele intro
ducerii unor cantități de alge 
marine în rația zilnică de hra
nă a păsărilor și bovinelor; 
laboratorul de Zooplancton îm
preună cu laboratorul de Ih- 
tiologie au adus contribuții 
importante la cunoașterea 
modalității de hrănire a peș
tilor; în laboratorul de Zo- 

obentos s-au studiat mai ales 
viermii și răcușorii mai im
portanți în hrana peștilor, ce 
populează fundurile de piatră 
ale litoralului nostru; labo
ratorul de Fiziologie animală 
studiază influența variațiilor 
de salinitate a temperaturii și 
oxigenului, asupra unor aspec
te ale metabolismului anima
lelor marine și a acumulării 
vitaminelor în corpul acestora. 
S-au stabilit astfel necesitățile 
optime de salinitate, tempera
tură și oxigenare pentru des
fășurarea normală a vieții lor: 
laboratorul de Biochimie a ob
ținut date interesante cu pri
vire la compoziția unor orga
nisme marine și a nămolului 
din lacul Techirghiol ; labo
ratorul de Radiobiologie a lă
murit modul cum se acumu- 
'ează unii radioizotopi în or
ganismele marine cum ar ti 
alge, guvizi etc. sau a studiat 
mișcarea nisipurilor și dina
mica fenomenului de abrazi- 
une litorală cn ajutorul mar
cărilor radioactive. Laboratorul 
de Botanică Terestră împreu
nă cu catedra de Botanică 
de la Universitatea din 
Iași au pus bazele grădinii bo
tanice privind flora și vegeta
ția Dobrogei, șl în același timp 
au efectuat cercetări importan
te asupra buruienilor dăună
toare din viile și livezile do
brogene ; laboratorul de Ento
mologie și laboratorul de Pro
tecția Naturii au adus contri
buții foarte valoroase la cu
noașterea faunei de insecte 
utile din Dobrogea și din ța
ra noastră și au întreprins cer
cetări experimentale menite să 
ducă la aplicarea unor metode 
moderne, raționale, de comba
tere a dăunătorilor în agricul
tură și mai ales a gîndacului 
de colorado și a ploșnițelor 
cerealelor. De asemenea s-au 
obținut date care au revolu
ționat cunoștințele actuale pri
vind rezervele păsărilor de vî- 
nat de la noi și unele aspecte 
esențiale ale biologiei lor cum 
ar fi iernatul sau migrația.

Orientarea și calitatea cer
cetărilor întreprinse în labora
toarele de la Agigea au con
tribuit la creșterea prestigiului 
internațional al Stațiunii. In a- 
fară de cercetarea științifică, 
o funcție la fel de importantă 
a Stațiunii este cea didactică 
ce constă în principal în prac
tica studenților biologi de la 
toate facultățile de biologie 
din țară, cursuri de perfecți
onare pentru profesorii de liceu 
și, în ultima vreme, cursuri 
de biologie marină pentru 
tineri cercetători din străină
tate. In plus unii studenți 

își efectuează aici lucrările de 
diplomă, iar alții, membri ai 
cercurilor științifice studen
țești, întreprind cercetări ori
ginale. Cursurile de perfec
ționare pentru profesorii de li
ceu și-au sărbătorit deja 10 
ani de la inaugurare. Ele se 

organizează în colaborare cu 
Societatea de Științe Biologice 
și constau în conferințe și lu
crări practice privind biologia 
marină și a uscatului dobro
gean, cît și asupra ultimelor 
realizări în biologia mondia
lă. Ele sînt susținute de cadre 
universitare bine cunoscute sau 
de către personalul științific 
al Stațiunii. Multi profesori de 
liceu beneficiază în fiecare an 
de aceste cursuri. Anul acesta 
Stațiunea cu sprijinul Asocia
ției Mediteraneene de Biolo
gie Marină și Oceanologie a 
organizat primul curs interna
țional de Biologie marină la 
care au participat 22 de cer
cetători din 11 țări meditera
neene, ridicînd pe o nouă 
treaptă prestigiul ei în lume.

Toată această activitate 
specific universitară, științifică 
și didactică se sprijină pe cea 
mai bună bibliotecă de spe
cialitate din tara noastră, men
ținută și dezvoltată de toți 
înaintașii noștri, realizată prin 
schimburile efectuate pe baza 
Analelor Științifice ale Univer
sității din Iași și a lucrărilor 
Stațiunii tipărite ocazional.

Ca străduința personalului 
științific al stațiunii și cu spri
jinul Ministerului s-a îmbună
tățit mereu și baza materială, 
aceasta îmbogățindu-se cu a- 
parate și utilaje moderne.

Ca o nouă manifestare a 
efervescentei științifice de la 
Agigea este și Sesiunea a 
XVI-a științifică a cadrelor 
Facultății de biologie de la 
Universitatea .AL I. Cuza*, 
care s-a ținut în acest an la 
stațiune, în ultimele zile ale 
lunii octombrie.

Aproape 140 de comunicări 
au fost înscrise în programul 
mai bogat ca oricînd care a 
fost susținut de peste 100 de 
autori, cadre didactice și ști
ințifice ale Universității din 
Iași precum și invitați de la 
alte instituții din țară. Cerce
tătorii Stațiunii au prezentat 
cu acest prilej 23 de comuni
cări ce oglindesc activitatea 
științifică bogată desfășurată 
timp de un an.

Perspectivele dezvoltării cer
cetării și învățămîntului uni
versitar la Stațiunea de la 
Agigea sînt dintre cele mai 
promițătoare sub egida Uni
versității din Iași și a Minis
terului învățămîntului. împre
ună cu celelalte instituții ști
ințifice ale Universității cum 
sînt Seminarul Matematic, Ob
servatorul Astronomic, Muzeul 
de Istorie Naturală, Grădina 
Botanică, Stațiunea «Stejarul* 
de la Pîngărați, toate împreu
nă, sînt .plămînii* prin care 
Universitatea noastră respiră 
trăgîndu-și din mediul încon
jurător energia și aerul nece
sar, realizează o fuziune cu 
problemele practice ale vieții 
și educației, păstrînd și dez- 
voltînd specificul profund al 
acestei instituții de primă im
portanță în statul socialist și 
care este Universitatea. Toa
te acestea constituie argumen
te care demonstrează că; sta
țiunea este absolut necesară 
Universității ieșene.

Conf. P. Jeanrenaud
Decanul facultății de 

biologie-geografie
Universitatea „Al. I. Cuza*

. Andiiescu
Directorul Stațiunii

.PtoL L Borcea* Agigea 
Constanța

iiTERRA NOSTRA"
Consiliul Superior al Agricul

turii a luat inițiativa editării u- 
nor materiale privind istoria a- 
griculturii din tara noastră. Pri
mul volum apărut sub titlul 
.Terra nostra* e promițător și 
interesant, dar neconcluaent cu 
privire la sistematica urmată in 
redactare. Cele 13 studii inclu
se in volum cuprind in adevăr 
.informații, opinii și date refe
ritoare la unele aspecte aia a- 
gnculturii din trecut”, așa cum iși 
propune comitetul de redacție in
tr-o notă explicativă, dar preo
cupările sînt prea disparate și nu 
avem impresia că studiile pre
zentate ar .cuprinde un areal 
extrem de restrins față de în
tinderea domeniului de investiga
re*, cum presupune aceeași notă. 
S-ar părea că dimpotrivă, în do
rința de a cuprinde cît mai 
multe, redactorii oscilează între 
a realiza o iucrare pentru spe
cialiști sau una adresată mare
lui public.

Considerăm mult mai utilă și 
pe linia preocupărilor instituției 
care a luat inițiativa, prima va
riantă, fără nici un fel de con
cesii făcute publicității de largă 
circulație, căci oricum am ju
deca lucrurile, colecția .Terra 
nostra", se adresează unor pre
cise categorii de cititori.

MANUALELE
In studiul literaturii române în 

liceu, manualul constituie mijlo
cul principal de înțelegere a va
riatelor aspecte ale fenomenului 
literar. Concepute în primul rînd 
ca instrumente de lucru pentru 
elevi, manualele de clasele 
IX—XI valabile în acest an șco
lar reprezintă o reeditare ame
liorată, sub raportul conținutului 
și al țir.utei grafice, a celor ti
părite in anii precedenți. Cartea 
pentru clasa a XII-a este o lu
crare inedită, de un nivel di
dactic superior, cerut de prelun
girea învățămîntului liceal. In 
acest fel, au putut fi concreti
zate numeroasele deziderate ale 
profesorilor, elevilor și părinți
lor privind studierea literaturii 
contemporane.

In toate aceste manuale sînt 
vizibile anumite îmbunătățiri. Pre
zentarea creațiilor literare nu se 
mai face dintr-o perspectivă so- 
ciologist-vulgarizatoare, condițio
narea extraliterară urmărindu-se 
prin respectarea fineței indivi
dualității și autonomiei relative 
a procesului literar. Simțitoare 
modificări se observă și la ni
velul abordării concrete a ope
rei literare, prin lărgirea un
ghiului analitic, ceea ce îngă
duie înțelegerea articulațiilor și 
corelațiilor interioare ale reali
tății artistice, ca unitate de in
terferență a subiectului creator 
cu datul obiectiv.

Deficiențele persistente în ma
nualele de literaturi, și îndeo
sebi în manualul de clasa a 
XH-a, derivă, în principal, din 
prevederile inconsecvente și a- 
glomerate ale programei analiti
ce. Tendința actuală în studiul 
literaturii naționale merge către 
creșterea laturii formative, spre 
extinderea examenului analitic și 
critic, pe măsura vîrstei și a 
potențialului spiritual al tineri
lor, prin canalizarea atenției 
spre investigarea textului literar 
sub aspectul dimensiunilor va
lorice. Dar proarama actuală de
valorizează analiza atentă a o- 
perei beletristice și discernerea 
valorilor drept consecință a con
fruntării individualității lor. Ex
tragerea și fructificarea prețio
sului minereu educativ și afec
tiv conținut de textul literar tre
buie — potrivit prevederilor pro

gramei — înfăptuite în. pripă, 
prin parafrazări galopante, căci 
în 65 de ore de predare se cer 
.analizați" aproape 50 de scrii
tori și peste o sută de opere 
literare. De aceea profesorul ră- 

mîne deseori descumpănit, ne- 
știind cum să procedeze pentru 
a înghesui în cite o oră — oră 
didactică, de 50 de minute, cu 
toate momentele ei „infailibile", 
titluri și indicații, de natură sta
tistică de foarte multe ori, pri
vind opera lui Victor Ion Popa, 
Nicolae Labiș, Eugen Barbu, de 
exemplu.

In afară de aceasta, în ma
nualul de clasa a XH-a își gă
sesc loc mențiuni forțate ale 
unor date, trimiteri istorico-li- 
terare inutile, prin care viața 
sau geneza operei sînt plasate 
într-un cîmp de determinări me
canice (la George Călinescu, Ion 
Barbu, Titus Popovici). Aseme
nea mențiuni solicită elevului 
eforturi obositoare și timp exa
gerat pentru a fi memorate. Fuga 
după cantitate, vizibilă la au
torii manualului (constrînși la 
aceasta de prevederile progra
mei) periclitează esențializarea, 
aprofundarea și însușirea crea
toare a valențelor literare. S-a 
pledat, cu justețe, ca studierea 
literaturii contemporane să se în
drepte spre autorii fundamentali, 
reprezentativi pentru momentul 
actual, deschizători de drumuri, 
întruchipări ale unor tendințe ar- 
tistico-ideologice majore, progre
siste. Numai așa se creează un 
spațiu mai larg comentariului 
adîncit al textului literar de o 
reală valoare. Se remarcă însă, 
în privința aceasta, tendința de 
a se „zbura" de la o extremă 
la cealaltă : poezia mai puțin 
accesibilă tinerilor învățăcei a 
lui I. Barbu, Emil Botta etc. 
este astăzi generos indicată în 
manual, în schimb sînt omiși 
contemporani valoroși, ale căror 
scrieri posedă virtuți educative 
nemijlocit vehiculate.

S-a criticat la vreme, pe bună 
dreptate, demonstrațiile facile din 
manualele anilor trecuți, limitate 
la tematica operei, la parafra
zarea mecanică a acesteia, la 
expunerea exterioară a creației, 
fără o întreprindere transversală 
și diferențiată în scrierea lite
rară. De data aceasta se ob
servă, la unele subcapitole (bu
năoară .Noile generații de poeți", 
„Contribuția altor prozatori"), fe
nomenul invers : escamotarea par
țială a încărcăturii de idei, a 
mesajului ideologic transmis de 
anumite opere ale autorilor con
temporani. De asemenea, con
cepția științifică, filozofică și ar
tistică a unor scriitori de primă 
mărime din perioada interbelică 
nu este uneori subliniată cu cla
ritate, pe alocuri nu se relie
fează îndeajuns ceea ce s-a afir
mat într-adevăr ca fiind prețios 
în acest interval. La Blaga, ca 
să dăm un singur exemplu, sînt 
prea ușor trecute cu vederea li
mitele ideologice și de creație, 
„luminile" orbesc în așa măsură, 
încît umbrele — realmente exis
tente și motivabile — par cu 
totul inexistente. O tendință si
milară și la alțl scriitori din a- 
ceastă fază contradictorie de is
torie literară. Criteriile științifi
ce ale filozofiei marxist-leniniste 
trebuie să prezideze cu fermitate 
optica alcătuitorului de manuale.

„Călcîiul lui Ahile' la manua
lul de clasa a XH-a îl consti
tuie stilul. Elevii, chiar de la 
școlile cele mai prestigioase, pe 
drept cuvînt au motive să se 
plîngă sub aspectul acesta. Mult 
verbiaj lipsit de sens, prețiozi
tate critică în limbaj, termeni 
de strictă specialitate prea nu
meroși. Cartea pare elaborată 
mai mult să servească la dez
voltarea exprimării profesorilor 
decît a elevilor. Fără a exagera, 
cred că și un student de la fi
lologie cu o pregătire medie în- 
tîmpină dificultăți — în această 
direcție — la asimilarea materia
lului expus uneori într-o manie
ră prea academică. Ceea ce a- 
fectează negativ cultivarea sen
sibilității, a gustului literar, a 
pasiunii pentru literatură a ele
vilor, și îngreunează într-un a- 
numit fel educația lor literară, 
moral-politică și umanistă.

prof. VALERIU NEȘTIAN
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lirică japoneză
(catrene anonime)

CINTAREAJA
Cintă, fată de șaptesprezece ani, 
Cintă, pin-la ultima răsuflare ; 
Cintâ, să ți se deschidă inima 
Asemenea unui lotus in floare.
ECOURILE DIMINEȚII
Auzi cocoți cintind, cintind 
Vezi noaptea părăsind înaltul 
Și clopotul răsună blind 
De la un templu la altul.
TUFIȘUL DE MĂRĂCINI
Cind să trec prin munți, tufișul 
Drept in cale mi se pune: 
.Piei din cale, mărăcine, 
Soarele acuși apune I*
ȘCHIOPUL
Priviți spre munte, la apus, 
Un șchiop, acuma răsare : 
Pălăria-i de pe capu-i 
Cind apare, cind dispare.
DESFĂTĂRILE VERII
Pe malul rîului; în sat 
Noaptea de vară, s-a lăsat. 
Perechile-n bărci mici 
culeg licurici.
RAMAS BUN I
Atunci corabia s-a dus 
Cu toate pinzele sus.
Și fata hangiului tristă, 
Flutură-n prag o batistă.
CRINUL
Trupul iubitului meu adormit 
Chiar astă dimineață l-am zărit :

In cimpia lunii a cincea
E crinul, înflorit
FOC FĂRĂ FUM
Arde in inima mea
O văpaie dureroasă.
Fumul nu urcă din ea:
Nimănui de ea nu-i pasă.
CONUL DE BRAD
Noi sintem, tu și eu ,
Ca două jumătăți de con de brad,
Care se usucă și care cad 
împreună mereu.
ORGOLIU
Pe un pescăruș al târgurilor
L-am întrebat de ceasul mareelor.
Mi-a spus:
Eu sint pasărea norilor,
Întreabă apa mărilor.
IERBURILE DIN VIS
Seara, ostenit, acasă 
Mă doboară somnul greu.
Iarba ce-o tai dimineață
O tai ți în somn, mereu.
BIRFELE
Ploaia s-a pornit din plin,
Birfele încep s-alerge,
Iar e soare ți senin
Birfa ți acuma merge.
CRINUL ÎNLĂCRIMAT
Crinul lăcrima, stind aplecat :
“ De. S® ,p,în9' ? i an’ spus cu drag, 
Ridicindu-I. Am aflat
Stropi de rouă, un șirag I
(în românește de VASILE ZAMFIR)

C
e elemente noi 
va aduce intîlni- 
rea la nivel 
înalt a „celor 

șase' care se va des
chide in curînd la Ha
ga, privind lărgi
rea Pieței comune — 
iată tema mult dis
cutată în ultimele luni 
în capitalele vest-eu- 
ropene. Va contribui 
întîlnirea la deschi
derea porților Pieței 
comune pentru An
glia! Dacă luăm în 
conaiderore cele re
latate de comentatorii 
vest-europeni, după 
sesiunile miniștrilor 
de externe ai C.E.E. 
care au avut loc în 
luna octombrie, rezul
tatele sînt destul de 
modeste, în special 
cele referitoare, la 
candidatura Angliei la 
Piața comună. Aceștia 
se referă îndeosebi la 
precizările făcute de 
ministrul de externe 
francez Maurice Schu
man. El a relevat că, 
în opinia Franței tra
tativele amintite nu 
ar putea începe îna
inte de întrunirea a 
două condiții funda
mentale: 1) încheierea 
perioadei de tranziție 
a Pieței comune și tre
cerea Intr-o perioadă 
definitivă; 2) elabora
rea unei poziții comu
ne a „celor șase" față 
de chestiunile ce vor 
fi abordate în cursul 
tratativelor cu țările 
candidate.

Firește că în reali
zarea primei condiții 
sînt încă serioase ob
stacole de trecut care 
pot fi caracterizate 
priR următoarele cu
vinte : „desăvîrșire,
consolidare, lărgire*. 
De fapt acest trinom 
coresDur.de pe deplin 
poziției guvernului 
francez care dorește o 
stabilire a priorităților 
puni nd în frunte „de- 
săvîrșirea „Pieței co
mune, ceea ce în sub
text înseamnă regie-

COMENTARIUL NOSTRU

CONFERINȚA 
„CELOR SASE"

men tar ea finanțării a- 
griculturii. „Consolida
rea** C.E.E. ar însem
na stabilirea unei po
litici comune în dome
niul financiar, o largă 
cooperare în domeniul 
tehnologic, al trans
porturilor, fiscalității 
etc. In fine, „lărgi
rea*, care se referă 
la o posibilă aderare 
a Marii Britanii, Da
nemarcei, Norvegiei și 
Irlandei, este, evident, 
condiționată de primii 
doi termeni.

Se pune însă între
bai ea dacă acum An
glia mai este chiar a- 
tit de dornică — cum 
pretindea pînă deu
năzi presa londoneză— 
să intre în Piața co
mună. In momentul 
cind frazele sforăitoa
re despre „deschide
rea spre Europa' ur
mează să fie înlocuite 
prin calcuie economi
ce practice, entuzias
mul manifestat ante
rior oficial dincolo de 
Canalul Mlnecii a 
fost Înlocuit printr-o 
atitudine rațională, 
care pune, de aseme
nea, în cumpănă a- 
vantajele și dezavan
tajele. Iar dacă se 
ține seama că anumite 
progrese realizate de 
țările vest-europene 
membre ale Pieței co
mune in dezvoltarea 
lor economică nu se 
datoresc, după păre
rea unor economiști 
de prestigiu, aplică

rii politicii de inte
grare vest-europeană, 
ci altor factori eco
nomici, îndoiala ex
primată la ora actu
ală la Londra este 
lesne de înțeles. In 
aceste condiții a în
ceput să prevaleze i- 
deea că remediile ne
cesare pentru îmbună
tățirea situației econo
miei britanice trebuie 
căutate acasă șl nu în 
vecini. D° altfel, ad
versarii intrării Marii 
Britanii în Pi a ta co
mună nu precupețesc 
eforturile pentru a 
demonstra cd din 
punct de vedere eco
nomic Anglia ar fi 
dezavantajată în mod 
serios. In acest sens, 
se afirmă că alătura
rea la C.E.E. s-ar 
solda anual cu o pier
dere de 800—mi. 
lioane lire sterline. 
Din statistici, care 
sînt șf mai drastice, 
reiese că circa 175— 
250 de milioane de 
lire sterline vor fl în
ghițite sub formă de 
impozite aqricole. Se 
Știe că Marea Brita- 
nie este o mare im
portatoare de alimente 
și cumpără produsele 
de care are nevoie 
pe piețele cele mai 
ieftine. Agricultura 
țării poate furniza ce
va mai mult de ju
mătate din consumul 
agricol național, res
tul fiind furnizat de 
import, mai ales din 

țări ale Comonwealt- 
hului, la prețuri toar
te scăzute. Pentru ca 
să lase într-o măsură 
cît mai mare consu 
motorului beneficiul 
cursurilor pieței mon
diale, agricultorii bri
tanici primesc sub
venții. In ‘ cazul' in
trării în Piața comu
nă, Anglia va trebui 
însă să-și plătească 
mult mai scump ca 
acum: aproape jumă 
tate din ..produsele 
agro-alimentare. „E- 
ventuala aderare a 
Marii Britanii la Pia
ța comună ar înrău
tăți în mod perma
nent balanța de plăți, 
ar scumpi costul pro
duselor alimentare și 
ar determina o spira
lă a prețurilor și sa
lariilor care ar duce 
industria britanică la 
o situație ce nu-i va 
permite să facă față 
concurenței altor țări". 
Aceasta este aprecie
rea făcută de Dou
glas Jay, fost minis
tru britanic al cch 
merțului, într-o confe
rință consacrată can
didaturii Marii Brita
nii la Piața comună 
ținută la Universita
tea Essex din Brigh
ton. Citind calculele 
economiștilor francezi, 
el a arătat . eă pre
țurile produselor a- 
iimentare din Marea 
Br.it ante ar crește, în 
urma aderării la 
C.E.E., cu 15 la sută,

iar costul vieții cu 
3,5 — 4 la sută. Pe 
de altă parte, refe- 
rindu-se la efectele po
litice ale aderării Ma
rii Britanii Ia Piața 
comună, Douglas Jay 
a subliniat printre 
altele că „controlul 
electoratului și parla
mentului britanic asu
pra treburilor interne 
ale țării ar fi afectat". 
Ziarul „Guardian", pînă 
nu de mult mare a- 
părător al cauzei „eu
ropene" întreabă
astăzi dacă nu cumva 
înfăptuirea dorințe' 
Marii Britanii de a-și 
lega destinul de cel 

al celorlalte șase țări 
vest-europene nu ar 
costa-o prPa ■ mult.

In. aceșt cadru, . în 
care atît pentru „cei 
șase" fee prin 1 încă 
numeroase probleme 
pentru încheierea fa
zei de tranziții și lăr
girea cbmltniiății cît 
și pentru Anglia 
unde în . ultimul timp 
se remarcă lipsă dt 
entuziasm, teamă, re
ținere și opoziție des
chisă, nimeni nu aș
teaptă „un miracol' 
din partea șefilor de 
guverne șt, de state 
care vor^j ^Jclpa la 
întîlnirea /t. nivel 
înalt dfn\ -Vjt și 2 
decembrie din capita
la Olandei- Dimpotri
vă, se prevede mal 
degrabă, elaborarea, 
la caDătul unei înver
șunate dispute, a u- 
nui „calendar' privind 
ordinea în care ur
mează să fie aplicate 
diverse soluții. • Cu 
alte cuvinte, vechiul 
adagio latin „Festina 
lente** pare: a fi deve
nit practica. curentă 
pe ambele malufi ale 
Canalului Mlnecii și 
ea tinde să se extin
dă, nu numai în ce 
privește ' „lărgirea" 
dar și în relațiile 
dintre partenerii Pie
ței comune'.
RADU S1MI&NESCU

Sonia Henie

De curînd s-a stins din viață Sonia Henie, celebra pati
natoare și actriță de film si — ceea ce se știe mai puțin la 
noi — întemeietoarea, împreună cu soțul ei, Niels Onstad, 
a unuia dintre cele mai moderne și frumoase muzee din 
lume. Am cunoscul-o la sfîrșitul lunii august, anul acesta, 
împreună cu ceilalți participanți la Congresul Asociației In
ternaționale a Criticilor de Artă — A.I.C.A. Cu toții am 
vizitat muzeul, mai precis Fundația Sonia Henie — Niels 
Onstad de lîngă Oslo; am participat în sala de spectacole, 
concerte și conferințe, la ședințele finale ale congresului ce 
se desfășurase mai lntîi la Copenhaga și Stockholm și se 
încheia în capitala Norvegiei; am fost oaspeții celor doi 
donatori la o neuitată cină.

Se zice despre scandinavi că se nasc cu skiurile și pati
nele în picioare. De mică, Sonia a uimit prin talentu-i de 
patinatoare, executînd cu grație de balerină și cu un cura
jos dinamism sportiv, stăpînit cu o precizie matematică, 
cele mai grele și neașteptate figuri Exception ala-i artă de 
patinatoare l-a adus înspre finalul deceniului 1920—1930 și, 
mai ales, în deceniul următor o faimă rară : a cîștigat zece 
campionate mondiale și trei campionate olimpice, apoi a 
devenit și mai populară datorită spectacolelor pe gheață și 
filmelor, acestea prin anii 1935—1939. Activitatea ei de co
lecționară de artă datează de mai multă vreme și i-a fost 
inspirată de soțul ei, armatorul Niels Onstad, fiu de pictoriță 
și mare amator de artă.

Cînd am cunoscut-o, în august, ne-a părut mai consu
mată pentru virsta pe care o avea (apioape șaizeci de ani). 
Iși păstrase grația și zîmbetul, dar pe chipul rotunjor, cu 
păr platinat, se vedea răvășirea unei suferințe, iar picioarele, 
slăbite, nu mai aveau decît prea puțin din musculatura at
letică. Era suferindă de mai multă vreme și făcuse, probabil, 
sforțări spre a întîmpina la dineu, alături de soțul ei, un 
norvegian viguros, acum cu părul alb, dar cu surîs tine
resc, pe cei aproape 150 de congresiști, reprezentînd 25 de 
țări. In splendidul hol al muzeului—fundație, ea s-a între
ținut cu mulți dintre noi. I-am exprimat admirația pentru 
arhitectura muzeului, pentru fascinantul ascensor, numai din 
sticlă și metal, avînd o formă cilindrică și pereți alcătuiți 
din tuburi ca de orgă, diferit luminați și producînd în miș
care splendide efecte de artă optică. Ne-a întrebat dacă am 
luat ascensorul spre a ne duce la depozitul muzeului, unde 
se aflau lucrări de Picasso, Leger și alți pictori contempo
rani, temporar deplasate acolo, pentru a face loc într-o 
sală unei expoziții de fotografii cu personaje și scene pe-o 
durată de mai multe decenii. Ne-a spus planul ei și al soțu
lui de a mai construi locuințe și ateliere pentru tineretul 
care se ocupă cu artele plastice, muzica, teatrul, literatura.

La dineul din sala de recepții a muzeului, a luat cu- 
vîntul doar soțul ei, Niels Onstad, apoi directorul muzeului, 
criticul Ole Henrik Moe, președintele secției norveaiene a 
A.I.C.A., iar dintre oaspeți noul președinte al A.I.C.A., Rene 
Berger — Elveția, și Prof, Giulio Carlo Argan. Dineul, cu 

oaspeți cam cîte 14 la numeroase mese, a fost însotit de o 
muzică discretă, executată de un pianist. Cînd s-a servit 
înghețata, adusă în calupuri, în vîrf cu efigia în metal a 
Soniei Henie, calupuri înconjurate de flăcări, s-au stins 
luminile, astfel că procesiunea ospătarilor în haine de gală 
a produs un efect totodată teatral și pictural, flăcările miș
cătoare conferind comesenilor un modelaj, am zice, rem- 
brandtian.

ARHITECTURA $1 OPERELE MUZEULUI
Fundația Sonia Henie—Niels Onstad se află în apropiere 

de Oslo, în localitatea Baerum, așezată între fiorduri și 
păduri. Municipalitatea de acolo a pus la dispoziție 35 de 
pogoane, la Hovikodden— cuvînt însemnînd promontoriu în 
limba norvegiană — chiar în preajma apei, ier donatorii s-au 
îngrijit de construirea acestui centru artistic. Splendida clă
dire în formă de evantai, este rezultatul unor concursuri și 
încercări ce au durat între 1962 și 1966, cînd ea a început 
a fi realizată. S-au prezentat 95 de proiecte, din care jurii 
de specialiști au ales 5, iar din acestea pînă la urmă a fost 
definitivat proiectul a doi tineri arhitecți norvegieni (ambii 
născuți în 1933) Jon Eikvar si Svein Erik Engebretsen. Am 
vorbit cu ei și mi-au povestit fazele realizării, dăruindu-ne 
și o serie de fotografii, la rugămintea noastră. După ce ju
riul le-a încredințat lucrarea, ei și-au stabilit birourile la 
fața locului și au construit pentru studiu o casă experimen
tală, ce a căpătat forma unui model la scara reală a unei 
porțiuni din sălile de expoziție. Astfel, cei doi arhitecți au 
fost în măsură să verifice proporțiile, materialele, luminarea 
plafoanelor de aluminiu și sticlă, corelarea cu cadrul natu
ral. înainte, însă, de a trece la această experimentare, ei au 
călătorit prin diferite țări, spre confruntare, spre evitarea 
unor neajunsuri și, mai ales, pentru îmbunătățirea creației 
lor. Dar — așa cum observă pictorul și profesorul Alf—Jorgen 
Aas, într-un articol din revista Prisma, asupra arhitecturii 
Fundației — arhitecții nu s-au înapoiat cu idei importate, 
ci doar și-au perfecționat concepția inițială.

Construcția a început în august 1966 și a fost terminată 
anul trecut. Ea se desfășoară pe promontoriu ,cu o fațadă 
spre fiordurile Oslo-ului si cu alta spre o colină. Are forma 
unui evantai cu intrarea la baza lui. Sălile de expunere a 
picturilor au mănunchiuri de grinzi, ce radiază din holul 
principal, mari porțiuni de pereți liberi și numai restaurantul 
și aripa administrației posedă un sistem de stîlpi. Sala de 
spectacole, conferințe, concerte — Fundația nu este numai 
muzeu, ci un centru dedicat mai multor arte — are, ca și să
lile de expunere a tablourilor sau sala mai mică pentru 
reuniuni, tot forma unei porțiuni de evantai. Biblioteca, 
sălile de studiu, depozitul se află la subsol, clădirea neavînd 
decît un etaj, dar cu amplă desfășurare. Afară un magnific 
amfiteatru pentru manifestări artistice și un parc pentru 
sculpturi. Intr-una din săli, mai mică, se află sutele de cupe, 
platouri, plachete și statuete căpătate de faiomoasa patina

toare la competiții sau cu alte prilejuri. Muzeul este luminat 
de sus, are plafoane de aluminiu ce ascund grinzile sus
ținătoare. Suprafața plafoanelor este continuă în încăperile 
(săli, camere, holuri) din aceeași porțiune a .evantaiului". 
Cele cinci porțiuni-clădiri — denumite .prisme" — sînt legate 
între ele prin coridoare.

Concepția și realizarea celor doi arhitecți — Jon Eikvar 
și Svein-Erick Engebretsen — răspunde însăși intenției lui 
Niels Onstad și a conducerii Fundației de a oferi un muzeu 
susceptibil pentru a găzdui arta viitorului. Directorul muzeu
lui, criticul Ole Henrik Noe, subliniază caracterul dinamic, 
flexibil, deschis inovațiilor, ce-1 posedă muzeul, care va pu
tea găzdui tot felul de opere de artă. El este adaptabil 
unor variate expuneri, chiar dacă, în principal și cel puțin 
pentru moment, este dedicat picturii de șevalet. Prin desti
națiile variate ale sălilor prismatice, au loc și în prezent 
spectacole teatrale, concerte experimentale, prezentări de 
filme cu probleme de estetică.

Astfel, tablourile colecționate timp de mai multe de
cenii de către Sonia Henie și Niels Onstad și-au găsit un 
splendid și atrăgător loc de expunere. Cu excepția unor 
tablouri de Edvard Munch — unul din părinții expresionismu
lui — care datează din 1905, dar avînd și altele de mai tîr- 
ziu, muzeul cuprinde pictură din ultimii cincizeci de ani. 
In afară de norvegienii Munch și Jacob Weidemann majo
ritatea tablourilor aparțin școlii Parisului. Pe pereții muzeu
lui se înșiră capodopere de Rouault, Matisse. Bonnard, 
Brague, Fernand Ldger, Roger Bissi^re, Jacques Villon, Jean 
Fautrier, Maurice Esteve, Jean Bazaine, Alfred Manessier. 
Pierre Soulages, Nicolas de Stael, Jean Dubuffet, nelipsind 
nici Picasso, Juan Cris, Joan Mir6, Willi Baumeister, Fr. 
Hunderwasser, precum nici Paul Klee, Max Ernst sau Veira 
da Silva, ori membrii mișcării Cobra sau latinii americani 
Lam și Tamayo. Am dat numai o parte din numele pictorilor 
reprezen’.ati în muzeul de lingă Oslo — cel mai important 
muzeu de artă contemporană al Norvegiei.

Fundația publică și o revistă, Prisma, al cărei prim nu
măr (1968) cuprinde articole ale lui Trigvie Lie, președintele 
consiliului de administrație, ale arhitectului prof. Chr. Nor- 
berg-Schultz (analiza solendidei realizări arhitecturale), pic
torului Alf-Jorgen Aas, ale muzicianului Arne Nordheim 
și ale criticilor Jacques Lassaigne (Pictura franceză de după 
război) și Ole Henrik Moe (Cincizeci de ani de pictură vie).

Țările scandinave au numeroase muzee, cu variate pro
filuri și obiective, dar, pentru arta modernă, și arhitectura si 
tablourile de la Fundația Sonia Henie—Niels Onstad consti
tuie o comoară. Amintirea Soniei Henie rămîne legată pe 
plan național și mondial de această donație de interes ob
ștesc. Amintirea patinatoarei și actriței de film se înn-bi- 
lează și mai mult prin acest centru artistic, deschis mani
festărilor viitorului.

Petru Comarnescu
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