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0 CERINȚA 
ELEMEN1ARA

Se știe că marxism-Ientnismul nu 
este o sumă de legi filozofice, o con
cepție constituită pentru totdeauna, că 
sensul său creator constă tocmai in 
capacitatea de a fi mereu același în 
esența sa și totuși diferit după loc sau 
după timp. Această unică filozofie ști
ințifică presupune libertatea de a gin- 
di, ea pune în locul prejudecăților în
trebările la care caută răspuns, în lo
cul afirmației sau negației „din princi
piu"4, analiza științifică. Marxism-lenl- 
nismul presupune de asemenea însuși
rea a fot ce-a creat valoros omenirea 
și tot ce este valoare creată în afara 
acestei concepții. Bineînțeles, pentru 
cercetătorul marxist, fie că este filo
zof sau estetician, sociolog sau fizici
an, în domeniul- ideologiei nu - există 
coexistență pașnică. Dacă a cunoaște, 
de exemplu, curentele filozofice con
temporane este o obligație elementară 
(pentru că numai cunoscînd le poți 
analiza în esența lor, poți discerne Va
loarea de eroare), tot o obligație ele
mentară, pentru cercetătorul marxist,' 
este aceea de a combate ceea ce este 
strădn marxismului, incompatibil cu a- 
ceastă concepție' despre natură și so
cietate. Peste un astfel de adevăr arhi
cunoscut se trece repede uneori. Auto
rii unor studii, unor artlpole etc,, con
sideră probabil că. n-ar mai fi necesar 
să-l amintească, să-l includă în anali
zele lor și astfel ne aflăm în fața unor 
pagini în care obiectivismul este atot- 
stăpfnitor. In acest caz, deși se ambi
ționează o cercetare marxistă, nu se 
realizează decît o prezentare obiecti- 
vistă a unor idei, în care de fapt spi
ritul critic este cvasi-absent. Dacă am 
analiza de pildă articolele despre struc
turalism, apărute în ultimii doi-trei ani 
în diferite publicații, am întîlni destule 
prezentări de genul amintit. Ba mai 
mult, unii dintre autori s-au și grăbit 
să se declare structuraliști, fără să cu
noască în esență structuralismul, să 
stăpînească conceptele sale, fără să 
știe că mare parte din cei etichetați în 
occident ca structuraliști se dezic de 
acest curent. Exemplele pot continua. 
Le găsim mai cu seamă în articolele 
de estetică, de critică literară și artis
tică, de f lozofie etc.

Nu pledăm pentru o întoarcere la 
un da sau la un nu categoric practi
cat in trecut, la respingerea a tot ce 
înseamnă cultură occidentală, ci la pre
luare critică, printr-o analiză amănun
țită, științifică, a tot ce este valoare 
din această cultură.

Dacă respingem cu vehemență dog
matismul, acea pretinsă cercetare știin
țifică ce nil este altceva decît o jus
tificare a comodității de qîndire prin 
ascunderea in spatele citatelor, prin 
negarea sau afirmarea apriorică, tot la 
fel respingem obiectivismul, la fel de 
dăunător și care, in acest domeniu, 
iși dă mina cu dogmatismul. L-am pu
tea numi astfel un nou dogmatism, in 
care, să spunem, combaterea fără ar
gumente a unei noțiuni in discuție 
este repusă în circulație — pentru că 
așa cere „moda", pentru că respecti
vul autor ambiționează să se sincroni
zeze cu ceea ce este „nou" în lume la 
ora actuală. Aceste „studii" nu depă
șesc de fapt limita unor compilări șl 
autorii lor iși trădează astfel, nu nu
mai lipsa spiritului critic, dar și stăpî-

CRONICA

(continuare în pag. 2-a)



jurnal

Vdd uneori cite o ființă cum se apropie de mine, 
cum zîmbește mieros, gata să înșface un cuvint, un 
singur cuvint care m-ar trăda. Atunci îi arunc hdlci 
întregi, pe care le înfulecă fără sd le mestece, îi 
ofer un adevărat ospăț ca astfel să am vreme să-i 
studiez bucuria cd mi-a descoperit un rid pe care 
mai înainte nu-I aveam (și care înseamnă „fata'a 
îmbătrînire'), sau o „taină' ce-o va hrăni zile în 
șir, din care va stoarce sucul pentru alte ființe ce-i 
seamănă, sau eventual cerneala pentru o reclamafie.

N-ar trebui să le adaug nimic, n-ar trebui sd le rec
tific nasurile și zîmbetele, culoarea ochilor sau mișca
rea brațelor, sd le cumpăr pălării sau sd le pun mus
tăți. Au mult prea mult și cred că mă voi lipsi de 
unele dintre „calități'e' lor atunci cînd mă voi ho
tărî să-i „Întrebuințez'. Prea sînt încurcați, prea unși 
cu toate alifiile ca să pată verosimili. Și totuși sînt, 
există, ca personajul acesta, a cărui fotografie s-a 
rătăcit printre hîrtiile mele. Cu un deget își împinge 
fruntea, semn al detașării și gîndirii superioare. Ce 
surpriză I Toți ziceau că-i modestia în carne și oase, 
numai eu, care am altă părere despre modestie, mi-am 
spus de la început: nici o zecime din pretențiile lui 
nu au acoperire în materie cenușie. Și mi se pare 
că n-am greșit, pentru că de mai multe ori l-am 
lăsat să-mi răsucească manșetele cămășii (omul bă
nuind că mi-o schimb rar) și tot de atltea ori a 
adus la cunoștința spălătoriei chimice că, în siîrșif, 
mi-a descoperit niște pete. „Domnule, i-am zis ulti
ma dată, ce dinți frumoși aveți'. „Caratele nu în
seamnă numai frumusețe" — mi-a răspuns prompt, l-am 
ghicit gîndul și-am adăugat adjectivul de care avea 
nevoie. Apoi l-am lăsat să-și Înfulece porțiile, amin- 
tindu-mi, ca și acum, sau ca altădată, că întotdeauna, 
cînd dau de cite o astfel de ființă, de un drum spre 
școală și de vecina noastră, o bătrlnă care a murit 
pentru că la un moment dat reclamațiile i-au fost 
returnate și picioarele n-o mai ajutau ca să aerge 
prin oraș după pradă.

Nu-mi dau seama cînd și de unde apărea, oare
cum umilită și rușinată. Mă trezeam că îmi strîn- 
gea brațul sting, mai jos de numărul matricol și mă 
întorceam să-i văd mina ei greoaie, umflată, mole
șită de vîrstă, cu unghiile vineții, tăiate din carne. 
Mă retrăgeam imediat, dar ea Înainta cu zîmbetul 
acela slugarnic, izvorît din vîrtul buze’or țuguiate, 
prelungite In unde mărunte spre ochii mijiți ca de 
pisică, și spre urechile ascunse în părul foarte negru, 
față de care n-aveam nici o Îndoială că nu era vop
sit. „Ce mal face mama f Tot. ..' — șl începea să 
turuie, far eu, luat prin surprindere, o aprobam, apoi 
îmi dădeam seama de situația ridicolă în care căzu
sem, pentru că ea începuse să pună Întrebări. Pe 
măsură ce răspundeam, fața i se transforma lntr-o 
mască ironică, degenera ia s/îrșit într-un rlnjet trium
fător. „Aha, ei, vezi, am bănuit eu* — și rlnjea. A 
rin fit așa, plnă ce lntr-o dimineață l-am spus: „Ce 
vrei ? Marș de aici l“. A rămas încremenită la mar
ginea trotuaruluf, cu mlini'e împreuna'e pe plnlecu! 
bombat, cu toate bărbiile pleoștite, umflate de gră
sime și de pretenfil, turtită că m-a scăpat atlt de 
ușor. Trebuie să mai adaug: atlt cte rea a fost In
cit n-a lăsat în urmă decît o poveste : a reușit să-șl 
muște propriul nas atunci cînd n-a mai avut ce muș
ca. Dar și atunci a tost jalnic: li căzuseră toți dinții.

De cite ori simt răsuflarea unei flinte de acest iei 
ml-o amintesc pe bătrîna aceea, vecina noastră, baba 
care mi-a pîndlt copilăria și căreia i-am spus la un 
moment dat: „Marș de aici I*. Ml-amlntesc și-mi re
proșez mereu că nu mai pot rosti fată de cei de a- 
cum, cel ce se ivesc cînd nu te aștepți, ca să-ți în
fulece cuvintele care te vor trăda, așa cum își în
chipuie el. Sfînta politefe, cum ne mai fasonează I

Corneliu Ștefanache

SPORADIC SI »
ÎNTÎMPLĂTOR?

In cadrul recentelor dezbateri de 
la Filiala Iași a Academiei, a fost 
pusa iu discuție și problema ma
terială care stă la baza organi
zam. activității de cercetare a in
stitutelor academicei : colaborarea
cu întreprinderile productive mai 
precis, încheierea contractelor pe 
teme de cercetare.

Precum se >ue, una din sarci
nile trasate la cel de-al X-lea 
Congres al P.C.R. e trecerea a- 
cestor institute pe autohnaniare, pe 
bază de contract și apucarea prin
cipiului gestiunii economice pro

prii. Se tinde, deci, spre crește
rea eficienței economice directe, a 
activității de cercetare, considerată 
atit global, pe filială, cit și pe fie
care institut in parte. Or, in această 
direcție, situația depinde de solici
tările întreprinderilor, obligate a con
tracta teme in raport de necesități. Aci 
intervine punctul nevralgic, deoare
ce in loc ca producția sa vină spre 
institut prin comenzi de cercetare, 
s-a ajuns -— cel puțin anul acesta — 
ca institutul să se cheltuiască in 
prelungite demersuri spic a obține
— fia și cu intirzien — contrac
te. De ce o asemenea situație ? 
Pentru că există întreprinderi care 
nu au planuri de necesități și nu 
știu în ce direcție să solicite apor
tul cercetării. Și atunci se ajunge 
la formalism și la lipsă de interes 
pentru perspectivele ramurii.

Institutul de chimie „Petru Poni" 
din Iași a realizat 16 din cele 20 
de contracte planificate pe 1969 nu
mai după insistențe istovitoare. E- 
xemplu ț Combinatul chimic „Victo
ria" a avut nevoie de 6 luni pentru 
a găsi — în fine — o temă de 
contractat. O fi, în adevăr, cea mai 
necesară „prepararea unor schimbă
tori de ioni" sau a fost contrac
tată pentru a scăpa de insistențele 
institutului ?

Alte institute, ca de pildă Centrul 
de cercetări tehnice și fizice sau 
Centrul de cercetări medicale n-au 
reușit o asemenea performanță, u- 
nele întreprinderi din Galați și Bîr- 
lad nehotărîndu-se pînă acum, de
cembrie 1969, pentru vreo colaborare 
cu cercetătorii științifici, pe... anul 
în curs.

In ceea ce privește perspectivele 
pe 1970 reproducem din expunerea 
făcută in ședință de către tov. I. 
Petraru, șef de sector la Institutul 
„Petru Poni" (ziarul „Flacăra lașului'
— 29 nov. 1969):

„Este inadmisibil ca nici la a- 
ceastă oră să nu se cunoască pe 
iamuri ale economiei naționale — 
cum este chimia de exemplu —■ ne
cesitățile de cercetare, pentru a pu
tea ști spre ce direcție trebuie să 
fie îndreptate eforturile cercetători
lor"

Judecind după titlul „Cercetarea 
matematică și producția își întind 
mina dar... nu și-o dauu din ziarul 
„Scînteia" (28 nov. 1969), se pare că 
situația aceasta nu e numai la Iași. 
După ce constată „satisfacția cerce
tătorilor în legătură cu schimburile 
în bine intervenite în atitudinea u- 
nor conduceri de întreprinderi față 
de colaborarea cu unitățile de cer
cetare", articolul respectiv enumeră 
o serie de aspecte pozitive și altele 
negative și ajunge la următoarea 
concluzie, la care subscriem :

„Intre cercetarea științifică și pro
ducție nu are loc un schimb re
ciproc de idei, nu se stabilesc le
gături stabile. Din această cauză, 
conlucrările decurg încă sporadic, în- 
tîmplător. Se impun, de aceea, e 
forturi convergente sporite, în spe
cial pe plan organizatoric, atit în 
direcția aplicării cu consecventă a 
soluțiilor științifice existente cit și 
pe linia obliqativitătii utilizării lor. 
Totodată direcțiile tehnice din mi
nistere, .. centralele industriale, 

C.N.C.S.-ul ar trebui să militeze mai 
hotărît pentru realizarea unei legă
turi operative, durabile, între unită
țile științifice și cele de producție*.

INSOLIT 
B10-BIULIUGRAFIC

Nemulțumită de muucioma tabele
lor Oio-uiDiograiice, Biblioteca Argeș, 
care debutează cu un giupaj de ver
suri semnate de Nichita Stanescu, 
sparge cu dezinvoltură tiparele, o- 
ferind curiozității cititorilor date ce 
ieșeau de obicei din preocupările 
editorilor. Și, intr-adevăr, cei care 
nu știau, de pildă, cd C. Ripeanu, 
I. Milica și N. I. Simoche sînt „cei 
mai dragi profesori' ai poetului sau 
că acesta deține gradul de sublo
cotenent de artilerie (în rezervă) 
nu-și puteau forma, cu toate stă
ruințele, o opinie temeinică despre 
N. S. Bibliotecii Argeș ii revine, 
pe linia deja punctată, rolul de 
pionierat în a da la iveală semnele 
particulare ale autorilor publicați, 
lectorii fiind interesați și de alte 
chestiuni arzătoare, ca data primei 
iubiri, culoarea preferată, numărul 
de la mănuși etc., etc. De altfel, 
însuși poetul, respectînd maniera 
prezentării, nu se lasă mai prejos în 
a-și contura personalitatea : „Pentru 
că tatăl meu și pentru că mama 
mea, / pentru că sera mea mai 
mare și pentru că sora mea mai 
mică, I pentru că diferiți frați ai 
tatălui meu și pentru că diferite su
rori ale mamei mele I pentru că di
feriți iubiți ai surorilor mele, / în
chipuiți sau reali / pentru că rudele 
sărace și rudele bogate, f pentru 
că toți erau de față în casa copi
lăriei mele. .“.

Dar, dincolo de aceste amănunte, 
micro-premiera editorială oferită de 
revhta Aw; se cuvirte rinr^irfă da
torită selectării unui mănunchi ex
celent de nno-me.

SYMPOSION
Echilibrat, cuprinzător și vădind o 

ținută grafică corespunzătoare, ulti
mul număr al revistei „Symposion'* 
(4/octombrie — noiembrie 1969) se 
constituie drept expresie elocventă a 
unei reale eiervescențe spirituale, re
flectată in agreabile, interesante și 
utile pagini de publicistică studen
țească.

Acordîndu-se spațiul cuvenit proble
melor de știință („In perspectivă: Cerce
tarea științifică studențească „Pledoarie 
pentru sociologia medicinei* etc), dez- 
bătînd în articole, anchete și interviuri 
probleme ale vieții studențești, revista 
acordă totodată un număr de pagini 
preocupărilor literare ale studenților 
mediciniști din Iași. Reținem grupa
jul de poezii al Yvonnei Lupașcu 
(însoțit de o adecvată prezentare 
semnată de Valeriu Rusu). Alte cî- 
teva poezii, o recenzie la cartea 
„Noaptea Pandorei* a lui Ion Hur- 
jui — scriitor—medic și nu doar 
medic scriitor, se remarcă spiritual 
în respectivele rînduri —, o pledoa
rie împotriva limbajului „venturia- 
nist* și o informație leferitoare la 
activitatea cenaclului „V. Voicules- 
cu“ oferă un tablou elocvent al 
contribuției studenților mediciniști la 
viața literară a orașului Iași.

Preocupată de continua îmbogățiră 
calitativă a cuprinsului paginilor re
vistei, redacția „Sympcsion-ului pre
conizează acordarea unor premii : 
unul — destinat celei mai reușite 
creații, indiferent de gen, publicată 
in „Symposion", al doilea — .pen
tru activitatea cea mai intensă des
fășurată la realizarea respectivului 
număr al revistei".

Inițiativele vădesc o lăudabilă fer
voare publicistică, angajată firește în 
direcția menținerii prestigiului uneia 
din cele mai izbutite publicații stu
dențești, — nu numai din Iași.

N. Irimescu

HAI, TELEVIZIUNEA!
Aș fi dorit ca sucevenii să cîș- 

tige. Din mai multe motive.
Mai întîi, pentru că au introdus 

în acest gen de emisiune concurs, 
din care face parte și Cheia ora
șului, spiritul competitiv. Care lip
sea. Cam de multișor.

Se uitase, probabil, faptul că un 
concurs nu este un simplu test de 
memorie, In baza căruia să se re
cruteze premiant!. Se uitase că far
mecul înfruntării nu-1 constituie exa
minarea monotonă și brlferească a 
unui, să-i zicem, bucher, ci duelul 
unor inteligențe puse în situații pal
pitante și imprevizibile, angajate în 
febrila completare a golurilor dintro 
propriile lor informații prin judecata 
logică. Introdusă în foarte compli
cate formule ale algebrei glodului, 
menite să rezolve superbe necunos
cute.

Și a fost necesar să vină suce
venii, pentru ca mai întîl spiritele 
să se înfierbinte. Pentru ca uimirea 
să ne cuprindă treptat. Apoi ne
răbdarea. Apoi înfrigurata partici
pare afectivă, alături de acești ne
înfricat/ campioni ai unui insolit se
rial, al cărui final s-a ccnsumat, din 
păcate, prematur.

5/1T YRICON
REGIE TOTALĂ

Dialog în avanpremieră teatrală intre regizor și directorul teatrului
— Dacă r.u semnați devizul spectacolului, îmi cer transterul: Focșanii 

mă așteaptă, Turda nă cheamă, Birladul mă cere. Nu renunț la viziunea 
mea regizorală pentru nimic în lume.

— Să vedem, dragă, să vedem... De ce zici că-ți tiebuie 40 costume 
de cavaleri teutoni, 15 fracuri și 10 costume de hippyes ? Doar e o 
piesă cu un singur personaj care și el stă gol — pușcă la malul mării i 
scrie autorul negru pe alb

— Cine a mai văzut regizor cu personalitate care să-1 ia în serios 
pe autor ? Asta la Institut, poate 1

— Oricum, ai cam exagerat cu costumele. .
— Eroul trăiește tragedia existențială a omenirii ; el filozofează pe 

marginea istoriei și descifrează în propria dramă haosul și angoasa 
cosmosului.

— Dar parcă era o comedioară cu haz și cu morală despre proasta 
educație a unora care vin în concediu pe litoral și în loc să...

— Fleacuri ; asta vroia autorul, dar cum puteam eu, regizor mo
dern, fruntaș de promoție, zece pe toată linia, cunoscut și în străinătate» 
să mă las corupt de dumnealui ? Am dus personajul în situații—1>- ’A 
l-am azvirlit în hs.os, i-am dat proporții de demiurg, am făcut spect d 
epocii, domnule I Vor urla ziarele, vor zbîrnii telefoanele t fă-ți bag. je, 
mergem sigur la Teatrul Națiunilor.

— Dar eu vroiam să fac la vară turneu in stațiunile balneoclimate
rice i aveam și plan financiar și, vorba aia, un singur decor, un singur 
personaj, de cînd visez i

— Gata, plec la Reșița I Eu fac artă, cu A mare, mă confrunt cu 
lumea și dumneata îmi vorbești de stațiuni balneo-climăterice.

— Stai, nu te enerva. îți aprob costumele j în definitiv și în con
cediu oamenii trăiesc fel de fel de angoase. Dar 5 tone țevi de lontă. 10 
tone fier brut și un vagon de cherestea, la ce iți trebuie ?

— N-ai auzit dumneata de conflictul dintre individ și materie 7 De 
anxietatea stîrnită de obiecte ? Neliniștea in fața imensității materiei, aste,, 
e drama...

— Vrei să spui că la mare, mai exact pe plajă, oamenii nu prea,..
— Domnule, dumneata mă omori I Nu vreau plajă, nu mi duc la 

mare, nu-mi place apa. Eu fac un teatru de sugestii, înțelegi ?
— înțeleg, totuși la fulgere încrucișate, te implor, renunță. Instalația 

se aduce tocmai din Olanda.
— Exclus I Fulgerele sînt forțele deslănțuite ale destinului care se 

ciocnesc și creează starea generală de alienare. Doar n-ai fi vrînd să 
joc piesa fără să sugerez alienarea ???

— Mă rog, dacă crezi că are succes la public...
— Te rog citește ce-a spus Brook, ce a zis Grotowsky șl ce-am 

declarat eu în ziarul de alaltăieri.
— Iți făgăduiesc ; dar tot nu pricep de ce ai nevoie și de un leu 

viu.
— Pentru ca să realizez sinteza dintre om și natură și să transmit- 

sentimentul comuniunii cu toate ființele de pe pămint. Și ciDe e regele, 
animalelor, dacă nu leul ?

— Ai milă maestre, gîndește-te că e în pericol viața spectatorilor, 
noștri. Dacă fiara se înfurie, î< poate, doamne ferește, sfîșia.

Și, brusc directorul se lumină :
— Dar poate va fi și critica în sală. Se aprobă.

C. Isac

Aș mai fi vrut ca să cîșiige 
sucevenii pentru că, pe undeva, s-a 
operat inevitabil, totuși, ca aproxi
mări. Răspunzind întrebării sucevenilor, 
constănțenii au indicat mei multe do
cumente decît cele trei cerute, fără 
însă ca pînă la urmă să poată 
face selecția necesară. Juriul le-a 
acordat punctul. Avea și dreptul s-o 
facă I

Ceea ce nu s-a mai întlmplat însă 
atunci cînd a fost să fie ca suceve
nii să stabilească, „cei puțin trei 
efecte* (așa s-a spus I) ale unui 
curent marin.

Concurentul a enumerat trei.
Dar i s-a reproșat cd nu a amin

tit un al patrulea...
Și punctul l-au luat tot constăn- 

țenii.
Care însă au fost mai ingenioși In 

alcătuirea întrebărilor, culminînd cu 
acel text de ghidaj turistic, cuprin- 
zlnd (ca în basmele copilăriei) trei 
erori. Pe care făt-frumosul sucevean 
era somat să le descopere
A descoperit numai dov zmeul 

concursului smulgîndu-i jiemiios din 
mină cheia cu care ar fi cucerit și 
inima Ilenei Constăntene...

A fost cea mai palpitantă fază a 
con-ursuhii. Care continuă.

Hai, Televiziunea 1

8. T.
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(urmare din pag. I-a)

nlrea deplină a unor concepte pe care 
le pun în discuție.

Marxism-leninismul, întruchiparea noii 
societăți conform acestei concepții — 
socialismul — a promovat și promo
vează cu perseverență principiul co
existenței pașnice între popoare. In 
ideologie însă, împăcarea este imposi
bilă. Aici lupta continuă, ea presupune 
cunoaștere profundă, stăpînirea depli
nă a elementelor de analiză, un per
manent și ascuțit spirit critic.

îndemnul partidului, al secretarului 
său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
Ia permanenta dezbatere creatoare, 
la expunerea liberă a opiniilor, a in
clus întotdeauna, ca o cerință elemen
tară, aîirmarea ideilor marxism-leninis- 
mului, a idealurilor noastre despre om 
și societate. Aceste idei și aceste idea
luri avem datoria a le susține cu com
petență, contribuind astfej la triumiul 
lor.

SPORT MAMĂ,
La 30 noiembrie 1969, „Dinamo" București a descins pe 

stadionul din Copou. Cu patru veacuri și jumătate în urmă, 
Fernand Cortez debarca in Mexic. Legătura intre aceste două 
evenimente? Aburul mexican care plutește acum deasupra 
fotbalului românesc și... orgoliul ambelor „oști". Mexicanii 
de la „Dinamo" (Lucescu, Dumitrache, Radu Nunweiller, Dinu 
et. comp.) au salutat publicul ieșean cu o condescendență demnă 
de cel mai autentic conquistador ; doar lancea le lipsea — pro
babil, fiindcă ADIDAS-ul încă nu fabrică și asemenea usten
sile de perforat moralul adversarului. La ora actuală, se știe 
foarte bine, „Dinamo" nu mai este o echipă, ci un simbol : cu 
sau fără șampanie la Televiziune, cu sau fără strălucire în me
ciul cu grecii, ne-am calificat pentru Mexic, iar autorii per
formanței sînt, cei mai mulți, dinamoviști.

Tocmai de aceea n-are voie echipa Iul Dumitrache să 
facă de rîs, înregistrînd scoruri de... forfait. Iar meciul de la 
lași mi se pare, din mai multe puncte de vedere, semnifica
tiv. Și iată de ce. 1 — el a demonstrat că „mexicanii" din 
națională sînt osteniți și parcă, oleacă atinși de lumbago 
(doamne ferește I). In fața unei apărări inteligente (citiți bine : 
inteligente, nu ferme), nici Dumitrache și nici Lucescu nu iz
butesc să găsească fărîma de energie și de luciditate capa
bilă să le asigure victoria în duelurile directe. In permanență, 
lanul a raționat cu o frîntură de secundă înaintea lui Dumi
trache. Și a interceptat minge după minge, ca la un joc de 
bile. Mereu, Romila (auziți : Romila !!) a intuit intențiile lui 
Pircălab, deposedîndu-l de balon cu regularitate de metro
nom. Deci : apărarea în forță se dovedește încă o dată mit 
și primejdie perpetuă, apărarea deșteaptă devenind tot mai 
mult visul frumos către care trebuie să năzuiască fotbalistul 
secolului XX. 2 — Meciul de la lași a mai vădit faptul că 
„Dinamo", echipa noastră nr.1 (indiferent de locul pe care-l 
ocupă în clasament) are o înaintare bună (din cînd în cînd), 
o linie de mijloc acceptabilă și o apărare (fără Deleanu și

CE BĂTAIE!
Coman) de divizia C. Piese importante în angrenajul temutu- 
tului team scîrțîie de se-aude tocmai... știu eu unde. Pîrcă- 
fab, deși dă oarecari semne de trezie, probează că din „să
geata Carpaților" a rămas numai coada, și aceea cam ju
mulită. Ion Pircălab este marele rateu al fotbalului românesc 
și ar trebui nu numai să luăm act de situație ca atare ci 
să-i căutăm și cauzele. In scop profilactic. Dinu suflă greu, din 
ce în ce mai greu (poate și coafura beatles îl apasă, cine 
mai știe î), Gherghely se stinge încet și temeinic, asemenea 
unei facle în zori... Iar apărarea? Stoenescu n-a știut fotbal 
niciodată, Pîrvu se tot „coace" de lungă vreme (pînă cînd î), 
iar Crăciunescu nu sclipește barem cît un licurici pe-o frunză 
de pătlagină... 3 — Și, în fine, meciul de la lași a pus în 
evidență grave metehne în sînul lotului pe care l-am crezut 
(pînă acum) mai mult decît disciplinat. Cum e posibil ca 
Narcis Coman să joace rol de El Fugitivo exact în echipa... 
Dinamo? Greu de înțeles, greu de crezut. Cu Narcis Coman în 
poartă, „Dinamo" ar fi pierdut la lași cu 1—0. Cu Stana (bie
tul băiat, încă mai are caș la gură), dinamoviștii au înca
sat-o cu 3-0. Mamă, ce bătaie I Dar, pentru că tot am vor
bit despre conquistadori la începutul prezentului foileton, să 
ne amintim că, după 1541, Cortez, întors din Mexic, s-a ros
togolit de-a berbeleacul din vîrful piramidei puterii și glori
ei, căzînd în cea mai deplină dizgrație. Departe de noi gîn
dul că formația „Dinamo" ar merita o soartă asemănătoare. 
Dar, după cum bine se știe, după orice incrimentorium ur
mează de obicei și un decrementcrium. Care este mai bine 
să se consume aici, în Copou, decît acolo, departe, peste 
ocean, unde echipa lui Dumitrache va reprezenta fotbalul 
românesc. Micile Waterloo-uri interne își au rostul lor : ele 
avertizează că lucrurile nu-s chiar atît de roze pe cît ai 
vrea să pară. Deci, chiar numai pe jumătate adevărate, ră- 
mîn bine venite.

M.R. L



de vorba cu
dirijorul

directorul

MOLDOVA
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ION BACIU

WW n cabinet simplu, un 
■ | pian, partituri. Pe u- 
JS j șă pătrunde cînd o 

secretară, cînd un 
student, cînd o stu

dentă, cînd un contabil, 
cînd un administrator, cind 
etc. Printre întreruperi 
discutăm cele ce urmează : 

— Ce vîrstă aveți, ma
estre Baciu 7

— Scrie acolo 38.
— Putin _.
— Mult I
— De cind dirijați 7
— Din ’47. Din ’47 pînă-n 

'55 ca amator. Din ’55 în
coace — ca profesionist.

— Ca amator unde ati 
dirijat 7

— Existau niște Atenee 
ale tineretului; acolo. A, și 
la Teatrul Tineretului din 
București.

(întrerupere: secretară — 
semnătură).

— In Iași cînd ati ajuns7 
— In 1962.
— Cum 7
— Simplu: prin concurs.
— Dar, ca s-o luăm mai 

de jos, în muzică cum ati 
ajuns 7

— Păi știu eu 7 I Scrie a- 
colo! prin naștere și prin 
școală, adică prin forma
ție, prin educație._

— A fost o alegere de
liberată 7

— Da, și nu prea. Drept 
»ă-ti spun — nu știu dacă-i 
bine să scrii asta — aș fi 
vrut să mă fac actor. Cred 
că aș fi fost bun ca actor. 
In fine, și dirijorul e un 
fel de actor...

(întrerupere: contabil — 
factură — zece viori — 
semnătură).

— Și mal ce e un diri
jor 7

— Aoleu, multe! Ca să-l 
parafrazez pe violonistul- 
poet, nu-i așa, Mihai Con- 
stantinescu, dirijorul ar fi 
„un sclav încins cu spa
dă".

— încins cu baghetă.
— Mda, bineînțeles.
— Ați cunoscut succe

sul, maestre Baciu, nu-i 
așa 7

— Ei, acum ce rost ar 
avea să mă ascund după 
deget: l-am cunoscut. Și 
eu pe el, și el pe mine. 
Ne-am influențat reciproc. 
Știi cum e: ca o nevastă _

— Cum e 7
— Succesul? E ceva care 

se obține oarecum ușor,

mormînt

dar se păstrează al dracu
lui de greu. Observația nu 
e nouă, dar e adevărată.

— Un fel de piatră a lui 
Sisif.

— Exact Chiar mă gîn- 
deam la asia de multe ori. 
Profesorul meu, Constantin 
Silvestri, spunea studenți
lor, mai cu seamă la trlli- 
mul examen (ne-a spus și 
nouă) că un dirijor „

(întrerupere : secretară— 
delegație pionieri — taraf).

— Ce-ți spuneam 7 Da, 
că un dirijor, spunea Sil
vestri. nu scapă de exa
mene decît în
Un dirijor e tot timpul în 
examen. Pierde — s-a dus 
totul. Unul din examene e 
și succesul ăsta de care 
mă întrebi dumneata.

— Succesul este util sau 
agasant 7

— Și una și alta, zău a- 
șa, dar pînă la urmă _

— Care urmă 7
— Adică, vreau să spun 

cu timpul te obișnuiești, ți 
se pare normal.

— Blazare 7
— O, nul Dar nici nu 

poți să fii uimit tot timpul 
de ce se întîmplă cu tina.

— Succesul de care vor
bim unde l-ați cîștigat mai 
cu seamă : în țară sau pes
te hotare 7

— N-aș putea să despart 
precis, dar cred că în mod 
egal și aici și în străină
tate.

— Ați călătorit mult, di
rijînd peste graniță, în di
verse țări. Cu ce 
tat, cu ce v-au 
aceste călătorii 7

— Călătorind, 
adică, aici, acolo, într-un 
oraș, în altul, o capitală, 
alta, mi-am dat mai b ne 
seama că ceea ce fac nu e 
o valoare doar pentru pro
vincie, pune în ghilimele 
„pentru provincie”, și că 
modestia poate fi un păcat.

— „Modestia e bună 
pentru mărunței", nu știu 
cine a zis-o.

— Mă rog. Dar nu vreau 
să fiu, știu eu, egoist _ 
Așa că te rog scrie acolo 
că școala muzicală româ
nească e la nivelul orică
ror exigențe — e un ade
văr zilnic tot mai vădit. 
Știi, nu vreau să vorbesc 
numai despre mine. Ime
diat aș auzi: „Ia te uită, 
Baciu face pe grozavul" și

v-au aju- 
completat

dirijînd

Și dirijorul e un fel de actor 
* Un sclav încins cu spadă
* Examene pînă-n mormînt * Mo
destia poate
rijorul- un
dirijor să
simfonică

fi un păcat *Di
regizor
nu fii!
devine

* Numai
* Muzica
tot mai

puțin simfonică * Bătălia pare
cîștigată
* Muzica
obligație
rul care

de muzica ușoară
e act de cultură, nu
de serviciu * Dirijo
stă în cap și face

yoga * El
aud * 0

știe să scrie, eu să1 1

sală neîncăpătoare!

altele. Asta din cauza în- 
. crederii pe care o ai în 
tine însuți.

— Spuneați de școala 
muzicală românească. Cum 
e cunoscută în străinăta
te 7

— Se știu multe despre 
Enescu, Perlea, Celibidache, 
Georgescu, Silvestri. Spui 
că ești din România și ime
diat ti se vor cita numele 
astea, cu amănunte și co
mentarii.

— Ce nu se știe 7
— Hm, nu se știe că fa

langa asta nu e singură.
— Ce-i de făcut 7
— Sînt de făcut depla

sări, trimiteri în străinăta
te. Deși la noi, în muzică, 
se fac destul de multe „

.. Ei, cu toate astea, dacă 
li s-ar mări numărul ar fi și 
mai bine.

— Ce-mi puteți 
despre 
muzicii 
nești 7

— Nu pot să-ți răspund 
decît telegrafic, altminteri 
ar trebui un curs.

— Telegrafic _
— E ia zi. E un fenomen 

sincronizat. în evoluție, In 
ascendență.

— Mai exact 7
— Toate genurile, toate 

tendințele, toate modalită
țile sînt reprezentate cu 
brio atît de vîrstnici cît și 
de inconcilianții și furtu- 
noșii tineri. De altfel, pre
miile pe care le recoltăm 
cu „sîrg* o atestă.

— După cîte pricep din 
fraza pe care ați spus-o, și 
la dumneavoastră în muzi
că e accentuată problema, 
disputa generațiilor 7

— Eu zic să trecem la 
altă întrebare.

(întrerupere: student — 
precizare — repetiție — 
maestre).

— Cum vă simțiți cfnd 
sînteti la pup tru cu baghe

ta în mină 7

spune 
stadiul actual al 
simfonice romă-

— Unii, sînt sigur, ar zi
ce : „Ca Napoleon în fata 
unei bătălii" (sau a unei 
recepții, cum îți place). 
Personal, adică vreau să 
spun in legătură cu mine, 
adică în ce mă privește 
(mă rog, o întorci tu din 
condei, mie nu-mi iese). 
Vreau să spun că eu de- 
fiecare dată uit să observ 
acest amănunt (adică cum 
mă simt, o întorci tu din 
condei) pentru că pur și 
simplu am treabă. Și știi 
cum e cînd te apuci serios 
de-o treabă: n-ai timp să 
te gîndești la fleacuri.

— Spuneti-mi vă rog cit 
durează în medie munca 
de pregătire a unui con
cert 7

— Maximum cinci repe
tiții.

— Doar 7 I
— Dar e destul; în une

le țări, în Franța de pildă, 
se poate întîmpla să fie și 
una singură. De ce te miri7

— Mi se par foarte puți
ne. Sînt mai obișnuit cn 
teatrul, unde punerea unui 
spectacol necesită repetiții 
de ordinul zecilor. Or._

— Da, pentru că exi6ță 
o dublă diferență. Unu — 
limbajul muzicii e mult 
mai concis (opt semne, plus 
încă nu multe), deci mai 
abstractizat. Și doi — o or
chestră de bună profesio- 
nalitate trebuie să poată 
nu numai descifra perfect, 
dar și cînta bine orice par
titură, chiar la prima lec
tură. Ori în teatru știi bi
ne că lucrurile nu stau așa. 
Și nu numai pentru că e- 
xistă mai multe pos'b’li- 
tăti de combinare a semne
lor (și limba și muzica sint 
coduri, bazate pe semne), 
dar și pentru că spectaco
lul teatral depinde de mai 
multe elemente. La noi nu

se pune problema decoru
lui, costumelor, scenogra
fiei, mișcării. Desigur însă 
că avem și în muzică rit
mul general, intonația, vo
lumul — deci asemănări. 
Dar mă depărtez de între
barea pe care mi-ai pus-o„

— Nu, tocmai voiam să 
vă întreb dacă dirijorul nu 
e de fapt un regizor?

— Iți răspund 
Să terminăm cu 
pregătire a unui 
Iti spuneam că 
am cîntat cu o singură re
petiție ,• francezii sint foar
te receptivi, prind extrem 
de ușor intenti le. In Ger
mania nu mi-ar fi fost cu 
putință așa ceva; neamțul 
e metodic, aranjat, precis, 
migălos; el vrea să repeți 
pînă pui absolut totul la 
punct altfel se inhibă In 
timpul concertului, nu poa
te improviza nimic.

— La noi 7 Dumneavoas
tră 7

— De cele mai multe ori 
trei repetiții. Cu o orches
tră — orchestră chiar două.

— Și apropo de dirijorul- 
regizor ce voiați să-mi spu
neți ?

— Sigur că dirijorul e un 
regizor. E de toa'e, aș spu
ne. E regizor, actor, profe
sor (uneori dădacă!), di
plomat (trebuie să știi să-i 
iei pe oameni: vioara în Il
ia are azi necazuri în fa
milie, violoncelul e obo
sit etc.), polițai („Un’te 
duri, Ionescule?*) și chiar 
oci de serviciu uneori _
hamal! c.

— Numai dirijor să nu 
fii — Spune ți-mi, maestre, 
cum „stă* azi muzica sim
fonică 7 Sau, dacă vreți 
spre ce se-ndreaptă ea ?

— Pe scurt. Dacă aș fi 
profet, aș zice că muzica 
(așa-zis, în paranteză) sim
fonică devine tot mai puțin 
simfonică.

— Adică, pentru profani?
— Adică, ce mai încolo 

și-ncoace, tot mai puțin 
plăcută la ureche.

— Ce vă spune 
concretă ?

. — E rîndul meu 
treb :' adică 7

— Țșșș ... pfff „. 
trrr... psss...

— Eh, mult de 
destul de puțin 
ceput. Altceva vreau eu să 
observ și tu să scrii acolo: 
Simfonizarea tot mai accen
tuată a muzicii ușoare. Se 
pare că bătălia e cîștiga
tă de muzica ușoară.

— O spuneți dumnea
voastră, Ion Baciu 7

— Păi nu vezi î Orches
tre tot mai complexe, dez
voltări melodice ca în mu
zica „grea", contrapuncturi 
din ce în ce mai savante, 
idei serioase. Nu mai e 
ca-nainte t o melodioară, 
un cîntecel. Iți spun : tot ce 
pierde muzica simfonică, 
cîștigă muzica ușoară. La
voisier .„

— Bine, și ce se-ntîmplă 
totuși cu muzica simfonică?

— Să ne-nțelegem : deși 
biserici ca Trei Ierarhi nu 
se mai fac azi, Trei Ierarhii 
ne plac totuși. Muzica sim
fonică clasică (mai ales) 
capătă tot mai mult o va
loare de muzeu.

— Care sînt preferațll 
repertoriului dv. 7

— Toți cei care scriu 
muzică fiindcă au ceva de 
spus. Nu-i divulg pe cei 
pentru care am afinități 
deosebite — să zicem că e 
un „secret profesional”.

— Totuși...
— Ei bine, Enescu. M-am 

.înfrățit" cu el. .Tu numai 
Enescu dirijezi!” mi se 
stngă. Adevărul e că m-am 
apropiat 
oarecum

— Si
— Nu 

femeile i
— Atunci spunetl-mi cel 

puțin care dintre compozi
torii români de azi vi se par 
remarcabili 7

imediat, 
durata de 
spectacol. 
In Franța

muzica

să te îri-

iuuu...

vorbit, 
de pri-

mull de el și sînt 
specializat.

alții 7
ti-i spun. Ca șl cu 
discreție.

— Wilhelm Berger, Pascal 
Bentoiu, Dumitru Bughici, 
Dumitru Capoianu, Aurel 
Stroe, Anatol Vierii și... 
alții. (Acum țin-te reproșuri 
pentru omisiuni!)

— In ce măsură este le
gată, astăzi, muzica de 
public 7

— In măsura în care 
școala face tot ce-i stă In 
putință pentru a facilita a- 
ceastă legătură. Școala, a- 
dică profesorii de muzică, 
directorii, care trebuie să ia 
obiectul muzicii mult mai în 
serios. Muzica e un act de 
cultură, nu o obligație de 
serviciu. Bineînțeles, e și de 
datoria instituției muzicale 
de a crea programe atrac
tive, nu pur -didartce”, 
bune doar pentru statistici 
și dări de seamă. Cind în 
sala Filarmonicii se intîmpiă 
ceva (adică se depășește 
nivelul normal), publicul nu 
lipsește. Uite, stagiunea a- 
ceasta, care a avut progra
me foarte bune, a făcut și 
săli pline.

— Vi se întîmplă să nu 
fiți mulțumit de un concert 
pe care I-ati realizat și di
rijat 7

— Mai des decît îți în
chipui. Și asta mai ales 
pentru că nu depinde totul 
numai de tine (puterea ta, 
talentul tău), ci și de or
chestră, deci de un colectiv 
de 80 de oameni. Așa că 
poate dirijorul să stea si în 
cap cite un sfert de oră pe 
zi făcînd yoga ...

— Faceți yoga 7
— Nu! E o poantă, așa 

se spune. Dar multi dirijori 
fac înlr-adevăr yoga, cică 
duce sîngole nu știu unde, 
în fine, ajută. Ce spuneam? 
Da, poate el să stea si în 
cap — dacă instrumentistul 
nu e pregătit, degeaba.

— Astea ar fi relațiile 
dirijor-orchestră. Dar între 
dirijor și compozitor care 
sînt 7

— Simplu. Deseori o cola
borare fructuoasă,. Mai ales 
cînd ambii sînt muzicieni de 
calitate și rezonabili. Com
pozitorul trebuie să-ți dea 
libertate. El știe să scrie — 
eu știu să aud. Unde nu 

. sună bine, modific; în sala 
nu e ca pe hîrtie. Compozi
torul e bun teoretician, eu, 
bun tehnician. El trebuie să 

• Înțeleagă asta și să nu lie 
pisălog.

— Dar relațiile cu... sala 
care sini 7
— Cînd e plină, colabora 

rea e perfectă. (E drept că 
sala poate li plină și dato
rită solistului. Atunci rela
țiile sale cp sala sînt bune).

— O întrebare cu care 
pregătesc finalul, maestre. 
Situația pe care o aveți se 
datorează creației, talentu
lui, șansei, muncii, perseve
renței, ambiției, pasiunii (or
dinea e întîmplătoare)?

— In întrebare e cuprins 
răspunsul. Numai că trebuie 
găsită o ordine neîntîmplă- 
toare.
v — Vin ultimele acorduri. 
Ce vă doriți 7

— O sală neîncăpătoare. 
$1 o orchestră excelentă.

— Asta se capătă sau se 
face 7

— Ai dreptate, se face.
— Și sala, de ce neîncă- 

păloare 7
— Ca să fie îngrămă

deală.
— Șl acordul final: ce 

pregătiți 7
— Ca director — toată 

stagiunea. Ca dirijor — un 
concert în ianuarie cu o 
orchestră selecționată.

— In program 7
— Suita simfonică Dapb- 

nls șl Chloe de Ravel, Sim
fonia în Sol minor de Mo
zart și Concertul III pentru 
pian de Beethoven.

— Vă mulțumesc, ma
estre.

— Vezi, mal întoarce-o șl 
tu din condei, da capo al 
fine.

George Pruteanu

MUZICA-ACT DE CULTURĂ



STAMPE
în cadrul manitestarilor prile

juite de anul Rembrandt, la Ga
lați, în sălile Muzeului de artă 
românească modernă și contem
porană, s-a deschis expoziția de 
stampe aparținînd ilustiului pic
tor olandez și aflate în colecția 
Bibliotecii „V. A. Urechia" din 
localitate. Deși, după cum rezul
tă din foaia de titlu a mapei, 
stampele au fost donate biblio
tecii de fondatorul ei, V. A. 
Urechia, încă din 1897, ele sînt 
prezentate abia acum publicului.

Stampele, 116 la număr, au fost 
lucrate de H. L. Basan, fiul lui 
Pier—Francois Basan, gravor în 
aramă, anticar de stampe și o- 
pere de artă, renumit editor de 
stampe originale care, după cum 
se știe, în 1786 a intrat în po
sesia plăcilor negative ale gravu
rilor lui Rembrandt, după ce a- 
cestea, mai înainte, fuseseră 
proprietatea a doi graficieni din 
Amsterdam. Albumul de stampe 
din colecția bibliotecii gălățene 
realizat de H. L. Basan este sin
gurul exemplar din România, un 
altul, dar din alt tiraj, fiind 
vîndut de anticariatul „Kornfeld 
și Klipstein" din Berna pentru 
suma de 10.000 fr. elv. și pre- 
zentînd deosebiri, în sensul că 
unele stampe aflate în el nu se 
găsesc în albumul de la Galați, 
iar unele existente la Galați nu 
sînt prezente în cel din Berna.

Stampele au intrat în posesia 
lui V. A. Urechia provenind da 
la Contele Guy de Mererny— 
Lentilly, Baron de Chambaud de 
la Bruy&re. Cel puțin așa in
dică foaia de titlu pe care se 
află următoarea însemnare : .„Ce 
livre est ă mol", urmată de sem
nătura contelui.

După unii specialiști, din cele 
116 stampe doar 85 sînt gravate 
după plăci de Rembrandt, restul 
fiind lucrate de meșteri din ca
drul școlii sale după tablouri ale 
marelui artist olandez. Parcurgînd 
lucrările expuse, iubitorul de 
artă poate urmări evoluția gra
vurilor lui Rembrandt de la pri
mele sale manifestări și pînă la 
sfîrșitul vieții. Tematica lor este 
variată, cuprinzînd scene din 
viața cerșetorilor, din activitatea 
portuară a Amsterdamului sau 
inspirate din Biblie, Evanghelii 
ori legende.

RETROSPECTIVA 
TARASOV

Retrospectiva Stavru Tarasov, 
găzduită de același muzeu, a- 
bundă în portrete și peisaje, ge
nuri în care artistul a excelat 
și le-a cultivat pe scară largă. 
Tarasov este un admirabil inter
pret al omului. Dacă în primele 
sale portrete se simte ln/luenja 
școlii n.ăncheneze, figura umană 
răsărind ca o efigie luminoasă 
de pe un fundal întunecat, cu
rînd Tarasov părăsește această 
manieră academică, concentrln- 
du-și atenfia asupra dezvăluirii 
unor stări lăuntrice ale perso
najelor portretizate (Zinica cu 
broboada roșie, Tudorică, Portret 
de băiat).

In peisaje, Tarasov surprinde 
imagini din Delta Dunării, din 
împrejurimile Constanței, ale Vî>- 
covulul, sau ale Brașovului. 
Oriunde poposește cu șeva
letul, artistul, sensibil la 
frumusețile naturii, așterne pe 
pînză crîmpeie care Incintă o- 
chiul și-l îndeamnă la contem
plare. In peisajele din Delta Du
nării, vegetația e abundentă, săl
ciile pletoase au coroane mari, 
predomină culoarea verde, sim
bol al vitalității șl al puterii 
dezlănțuite a sevelor.

Alteori Tarasov aduce, în co
drul peisajelor, pe primul plan 
omul, îniălișîndu-l în ipostaze di
ferite (Lectură, La Uzonca). Bi
serica Neagră din Brașov, cu zi
durile ei vechi, pare că se în- 
fioată sub bătaia razelor de 
re care dau verdelui crud al 
frunze or copacilor din apropiere 
o aureolă ce proiectează o lu
mină nouă asupra bătrinulul edi
ficiu. O atmosferă de inefabM 
poezie și autentic lirism dobin- 
dește sub penelul Iul Tarasov și 
„Peisajul pe malul apei Covas- 
na", pictat în prețioase acorduri 
de culoare, poate unul dintre 
cele mai reușite din expoziție.

Cornelia STOICA

JUBILEUL 
TEATRULUI NATIONAL 

DIN CLUJ
Sînt cincizeci de ani de cind 

a luat ființă Teatrul Național din 
Cluj, instituție de prestigiu care 
a grupat în jurul ei, incă de la 
început, personalități de primă 
mărime ale scenei românești. 
Teatrul Național din Cluj a în
deplinit, timp de cinci decenii, 
acțiuni susținute pentru promo
varea dramaturgiei și a artei in
terpretative românești. De la Victor 
Eftimiu ca director, Zaharia Birsan, 
Ștefan și Lucia Braborescu, ca 
actori, regizori, Ion și Magda 
Tîlvan, Hristea Cristea, Maria 
Cupcea, Silvia Ghelan, Gh. Ra
du, pînă la Aurel Giurumia — 
astăzi la București — și pînă 
la ultimii sosiți din generațiile 
noi, ideea de echipă și de dă
ruire artistică a fost realmente 
înfăptuită, în ciuda vicisitudini
lor trecătoare, la Naționalul clu
jean. Succesele sale recente, in 
țară și peste hotare, confirmă a- 
cest adevăr.

In cadrul festivităților desfă
șurate la Cluj cu prilejul ju
bileului intre 29 noiembrie — 2 
decembrie, in afară de ședinu 
festivă și deschiderea unei ex
poziții evocatoare a trecutului 
primei scena transilvănene, s-au 
reprenentat spectacolele Săptămina 
patimilor de Paul Anghei, Cali
gula de A. Camus, un recital 
din poezia lui Lucian Blaga, pre
cum și, O scrisoare pierdută — 
spectacol jucat de colectivul Tea
trului National ,1. L. Car agi ale" 
din București, în semn de alea
să și colegială considerație pen
tru teatrul și publicul din Cluj.

R_ ȘL M-

C
u „Pescărușul* a avut 
loc, de fapt, adevărata 
deschidere a stagiunii 
Teatrului Național, pie
sa lui Cehov fiind cea 

dinții premieră din această 
toamnă. Este o deschidere de 
două ori interesantă: mai ln-
tli pentru că prilejuiește pu
blicului ieșean o relntilnire 
cu Cehov după aproape un 
deceniu (in ianuarie 1960 a 
avut Ioc, la Iași, premiera 
.Unchiul Vania', in regia lui 
Radu S'anca); al doilea — 
pentru că spectaco:ul cu „Pes
cărușul" este primul din seria 
celor pe care le vor realiza, 
pe scenele acestui teatru, stu
denții ultimului an-regie de 
la I.A.T.C. (clasa lui Ion Ol- 
teanu).

,Ca șl ,,UnchiuI Vania", 
„Pescărușul* impunea, la a- 
pariția sa, In 1895 „un gen 
nou de dramaturg'e* — cum 
spunea Maxim Gorki — o 
dramaturgie in care ..realis
mul se ridică pini la valoa
rea unui simbol înalt și a- 
dinc gîndit*. Piesa are calita
tea de a-I purta pe om de 
la realitatea imediată pînă ia 
subtile generalizări filozofice. 
Subiectul ei es'e de natură 
artistică, dezbătlnd problema 
spinoasă a talentului, a vieții 
zbuciumate de căutări a ar-

plutesc intr-un vid imens, e- 
țuează In plictis. în incertitu
dine, în disperare. Singură 
Nina lasă o rară de nădejde. 
Foarte nenorocită, neîmplini
tă în dragoste și In aspirațiile 
el artistice, ca iese din scenă 
in final, spunlnd: .Și atunci 
cind mă glndesc la chemarea 
mea. nu mă mai tem de 
viață*.

Introducerea acestei piese 
In repertoriul Teatrului Națio
nal trebuie prețuită ca atare, 
ea lnsemnlnd pentru actori 
un prilej de creații deosebite, 
iar pentru conducerea teatrului 
dovada unor elevate preocu
pări cu deschidere spre ma
rele repertoriu. Cehov pre
tinde ma'uritate artistică din 
partea celor care-1 abordează 
ți un anume fel de compre
hensiune pentru ceea ce 
este greu de definit, inefabil 
In piesele sale sau. mai exact. 
In subtextul pieselor sale. A 
mrra numai pe anecdotic In- 
secmnă a te rezuma la ne- 
esental Jn'eccvrf. de iapf. a 
ntc. A= privit ee pe un oct 
de curai încredințarea Fes- 
că-usufui* reari:arei-studen‘e 
Cătălina Buzoianu: curaj din 
partea teatrului ți curai din 
cafea regizoarei, cere, sare 
laude ei. abordează, de la în
ceputul carierei, un reperto
riu dtlicfl.

Scec'iyolul a fost realizat 
In .Studioul tini rutul regizor*, 
f-.țelegem prin studio un ca- 
dru-scmlă .unde se caută, se 

— experimentează. Sigur că e

tistului autentic.
Aceste reierirl substanțiale 

la arta scrisu ui, precum șt al
tele — numeroase In text — 
asupra teatrului, a artei drama
tice, l-au determinat pe G. 
Călinescu să spună că subiec
tul din „Pescărușul* e de na- 
tură estetică. El Înfățișează 
In mare parte frămînfărfle 
scriitorului. Inruși drumul «iu 
de artist, Încercarea de a del Ini 
nu numai esența talentului. dat 
ți menirea socia'ă a artistu
lui. Iată de ce teatrul lui 
Cehov nu e numai un teatru 
al problemelor sufletești sau 
de „atmosferă*. In care un 
lirism ușor Învăluie o nețăr
murită oboseală de a trăi, ci 
ți — cum nota regretatul Ra
du Stanca In caietul de sa d 
de la .JJnchxil Vania*. ,_un 
teatru al nădejdii ln'r-o viață 
necrezut de frumoasă ți mi
nunată. o viață sfinți, nobilă 
ți fericită*.

Dar. d ncolo de „subiectul 
ei estetic*, „Pescărușul* este, 
cel puțin tn aceeași esăsurt, 
o piesă despre dragostea ne
fericită. Induși Cehov o carac
teriza astfel: „Multe discuții 
despre literatură. puțină ac
țiune. cinci puduri de dragos
te*. Si in adevă-, toate per- 
sona’e'e piesei Iubesc, pînă 
ți băl rinul Sorin. Din neferi
cire, iubirile lor nu se lnt ll- 
nesc. flecare Iubește fără spe
ranța și de aici — marea tris
tețe care Învăluie lotul. Toți 
— oamenii care au vrut In via
ță ceva, care au aspirat —

STUDIOUL TlNĂRULUI REGIZOR 
TEATRUL NATIONAL IAȘI 

„PESCĂRUȘUL" 
de A. P. CEHOV

Virginia Carabin Raiciu și Ion Schimbischi în .Pescărușul"

normal ca aceste experiențe 
să fie prezentate și publicu
lui atunci cind sînt socotite 
reușite. Ne Îngăduim ca prin 
această prismă să privim 
„Pescărușul* Cătălinei Buzo
ianu. Cunoscînd faptul că 
Cehov a pus de mal multe 
ori In Încurcătură regizori cu 
multă experiență, că un bun 
spectacol Cehov poate Însem
na oriclnd o consacrare, Că
tălina Buzoianu a abordat 
piesa cu temeritate și dezin
voltură, transpunerea el sce
nică fiind caracterizată, înainte 
de toate, prin exactitatea lec
turii, prin fidelitate față de 
text și — cum am mai avut 
prilejul s-o spunem — prin 
refuzul inovațiilor inoportune, 
corectitudine și gîndire sce
nică simplă. Este evident și 
efortul spre surprinderea at
mosferei cehoviene, dar ră- 
mlne neclar pentru spectator 
dacă regizoarea nu a putut 
rezolva In întregime această 
chest Sine (după părerea noas
tră — esențială) sau dacă, 
Jncerclnd viziuni noi (ca In 
orice studio), a vrut să caute 
o formulă netradițională de 
prezentare a lui Cehov. A- 
ceastă ambiguitate persista in 
întreg spectacolul. Sigur că 
nu avem nimic împotriva ex
perimentărilor din studiouri; 
a-l dezbrăca însd pe Cehov de 
haina lui cea mal inimoasă, 
nu credem că este cel mai 
fericit rezultat al căutărilor. 
Poate că în Intenția regizoa
rei n-au stat asemenea idei. 

dar repetăm — ambiguitatea 
spectacolului le Impune discu
ției. In ansamblul reprezenta
ției, principalele accente cad 
pe anecdotic ; sînt însă și cî- 
teva scene reușite In surprin
derea atmosferei (am mai ci
tat și cu alt prilej scena în 
care toți ascultă un clntec de 
pe celălalt mal al lacului). 
Sini de asemenea unele per
sonaje (mai ales doctorul 
Dorn, apoi Mașa și Polina 
Andreevna) care adună în ju
rul lor o atmosferă densă 
despre care se poate spune 
că vine de la Cehov. Aces
tea sînt insă puține și exis
tența tor face și mai eviden
tă lectura rece a textului în 
cea mai mare parte a acestu
ia. Sigur că a crea atmosferă 
e cei mai greu lucru într-un 
spectacol, cu atît mai greu 
într-un spectacol pe text ce- 
hovian; faptul pretinde nu 
numai mult rafinament și cul
tură teatrală, ci împletirea a- 
cestora cu o experiență înde
lungata, experiență care re
gizoarei noastre îi lipsește de
ocamdată. Dar chiar acest 
spectacol este pentru ea o 
experiență care-i va 1 'osi în 
viitor și, în acest sej:-„, mun
ca ei trebuie ap'ecinin.

Decorurile Smarandei Crețota 
ilustrează periect gîndirea re
gizorală. Frumos și cu reală 
adecvare cadrul actului al 
doilea și al patrulea, prețios 
șl evident căutat actul Inllt 
și, în siîrșit, cam impersonal 
și cam aglomerat actul al trei
lea. Așadar, inconsecvență șl 
lipsă de unitate. Pentru acte
le doi și patru însă, Smaran- 
da Crețoiu merită felicitări, 
ia care se adaugă faptul — 
de loc neglijabil — al econo
micității.

Un comentariu muzical sub
til a creat compozitorul Geor
ge Rodi Foca ; el a intuit in
teligent subtextul piesei.

Distribuția este următoarea 
(în ordinea indicată de autor): 
Adina Popa (Irina Nicolaeva 
Arcadinaj, Emil Coșeru (Kons
tantin Gavrilovici Treplev), 
Ion Lascăr (Piotr Nicolaevicl 
Sorin), Violeta Popescu (Nina 
Mihailovna Zarecinaia), Sorin 
Lepa (Ilia Afanasievicf Șam- 
raev), Virginia Carabin-Raiciu 
(Polina Andreevna), Cor y-j 
Gheorghiu (Mașa), Sergiu a- 
dose [Boris Alexeevici Trigo- 
rin). Ion Schimbischi (Evghe
nii Sergheevici Dorn), Gelu 
Zaharia (Simion Simionovici 
Medvedenko).

Prin ceea ce are mai bun, 
spectacolul cu „Pescărușul* lj 
deschide regizoarei Cătălina 
Buzoianu un drum plin de 
promisiuni, garanții fiind a- 
plombul și dezinvoltura cu 
care s-a apropiat, acum, de 
un text foarte dificil.

Ștefan Oprea

T

corespondență din Veneția
ARTA SECOLULUI XX 

ÎN COLECȚIA

GUGGENHEIM
< i t; s •

Mirabila colecție a doamnei Guggenheim de Ia Veneția 
este în realitate o concentrată, dar foarte grăitoare istorie a 
artei sau, mai bine zis, a 'mișcărilor artistice pe care le-a 
cunoscut secolul nostru. „Colecția de pictură și sculptură din ' 
secolul XX, formată de către Peggy Guggenheim este — 
scrie Herbert Read în prefața volumului The Peggy Guggen
heim Foundation, Venice, publicat anul trecut — singura 
din Europa care are o bază istorică sistematică. Ea îmbră
țișează mișcările majore care, începînd de prin 1910, au ■■ 
transformat îpsuși .conceptul de artă, și care pot fi văzute 
acum pentru prima dată într-o perspectivă unificată". Pen
tru a-și lega numele de 6 asemen.ea realizare, Peggy Gu
ggenheim șira investit nu numai averea, ci în primul rînd 
activitatea, energia și entuziasmul unei vieți dedicate în în
tregime — cu exemplară și neclintită generozitate — artei. 
Alegerea Veneției ca sediu final al colecției nu este de loc 
întîmplătoare. Orașul lagunelor este cel în care viitoarea 
colecționară și-a început activitatea pe tărîm artistic, stu
diind pictura Renașterii italiene, îndeosebi cea venețiană. 
Interesul perrtrn arta modernă s-a • deșteptat însă curînd, 
astfel că în 193» tînăfb americană avea ideea de a deschide 
la Londra un muzeu, căruia 1 se gășise deja sediul și care I 
urma să-l aibă ca director pe Herbert Rțad. Războiul împie
dică realizarea [froiectului, dar, plecată la Paris, Peggy Gu
ggenheim își continuă activitatea de colecționară „cumpă- 
rînd — cum avea să scrie ea însăși mai tîrziu — cîte o pic

tură tn flecare zi". Ua nou proiect al unei galerii In Place 
Venddme se spulberă. la riadul său. din cauza războiului 
Sini zile pe care, evocindu-Ie. criticul american Alfred H. 
Barr jr. ne lasă prețioasa mărturie a achiziționării unei va
riante a Păsării in spațiu, direct de la artist, in momentele 
dramatice ale apropierii armatelor germane de Paris. In 1941, 
Peggy Guggenheim trece oceanul împreună cu întreaga co
lecție, pentru a infim ta In 1942 la New-York galeria Ari of 
This Centnry. Organizată In chip original, ca o instituție 
artistică complexă, menită să prezinte publicului pictura și 
sculptura de importantă istorică aflată în colecție, dar, în 
același timp. și să deschidă expoziții periodice, cu scopul de 
■' susține artiști și idei artistice noi. galeria condusă de 
către doamna Guggenheim s-a bucurat de sprijinul și con
siliul prețios al uDor personalități artistice de prim rang ca . 
Marcel Duchamp. Piet Mondrian. Max Ernst, Andrâ Breton. 
James Johnson Sweeney, a devenit curînd centrul ăvari- 
gardei new-yorkeze și a avut un rol crucial în descoperirea, 
lansarea și cunoașterea unor creatori de talia lui William 
Baziotes. Robert Motherwell și, mai ales, Jackson Pollock. 
I>_pă terminarea războiului, galeria Art of This Century 
îsi încetează activitatea; Peggy Guggenheim își aduce co
lecția in Europa și o redeschide pentru public în Palazzo 
Vernier dei Leoni din Veneția, „orașul care a făcut mai 
muit decit orice all oraș din lume pentru expunerea artei 
contemporane și care a devenit obișnuitul loc de întîlniră 
al artiștilor din toate țările", după cum se exprimă Her
bert Read.

Intr-o succesiune de capodopere, prin cele două sute 
de picturi și sculpturi pe care Ie conține, Colecția Peggy 
Guggenheim fixează în timp momentele cheie din deve
nirea plasticii mondiale de avangardă, începînd cu cubis
mul, cu futurismul și cu abstracționismul, contiriuînd anoi 
cu mișcarea suprematistă inițiată în Moscova anului 1913, 
cu dadaismul lansat la Ziirich, in 1916, și cu mișcarea for
mată în jurul grupului De Stijl, organizat în același an, 
1916, în Leyda de către Van Doesburq și Piet. Mondri
an, In sălile' străvechiului palat Venetian lucrările sînt 
grupate în funcție de artiști și de curente artistice. Poe
tul pictat de către Picasso în 1911 este una dintre lu
crările cele mai vechi ale colecției și ea ne introduce în 
problematica cubismului analitic. Sîntem într-o fază destul 
de avansată a analizei iormale întreprinse de artist ; for
mele sînt descompuse și realcătuite într-un sistem ritmic 
de lumini și de fațete, ce se insinuează abia perceptibil 
din suprafața plană a tabloului, grație finelor variații în 
ton ale culorilor acceptate prograrrtatic cu extremă parci
monie. Referințe la lumea reală se pot ‘ încă constata cu 
destulă ușurință, deși ceea ce se impune în primul rînd : 
privirii este tentatia unei viziuni pronunțat abstracte. Na- 1 
tură statică din 1912 (cunoscută și sub numele de Valsul), 

aparținînd lui Georges Braque, Ilustrează In schimb o fazi 
și mai avansată a soluțiilor artistice propuse de către cu
bismul analitic. Printre elementele noi introduse In gîndi
rea și experiența artistică a lui Braque, în această perioa
dă. sînt textele pictate și imitarea cu ajutorul penelului a 
structurii materiale a lemnului (reminiscență, se pare, din 
foarte timpuria activitate de zugrav a autorului), procedee 
care vor duce, împreună cu altele, la tehnica colajului. Obi
ceiul, inițiat prin 1912, de a introduce în tablouri texte ti
părite, menite a servi drept iond al unor culori care încep 
să se intensifice (tehnica papier-colle-uluî) aparține deja 
fazei stilistice următoare, și anume cubismului sintetic, echi
valent într-un fel ’ cu o anumită restaurare a reprezentati
vului în pictură. Destul de apropiați încă prin ceea ce gîn-' 
dese și fac, și în această fază inovațiile principale sînt 
legate de numele lui Braque și Pi-asso. Din opera marelui 
spaniol, Colecția Guggenheim posedă lucrarea Lacerba 
(1914), intitulată astfel în semn de simpatie pentru revista 
cu același nume înființată de Papini și Soffici în Florența 
anului 1913 (o copertă a revistei e inclusă în tablou) și con
sacrată manifestărilor futuriste și exegezelor asupra futuris
mului și cubismului. Datînd din același an, SUcia cu rom 
Martinica, pictată de Juan Gris, consemnează interesul au
torului pentru tehnica papier-colld-ului, pe care o acceptă, 
insă o dezvoltă numai ca un auxiliar al picturii, adăugînd-o teh
nicilor tradiționale fără a o transforma într-un scop în sine. 
O altă ioarte interesantă Natură statică, datorată lui Braque, 
datînd din 1926 și continuînd (sub influentă suprarealistă) 
programul cubismului sintetic, pune în lumină — prin ra
portări la creația contemporană a Iui Picasso — cît de mull 
s-au diferențiat după 1914 drumurile urmate de cei doi 
artiști. Momente diverse din istoria cubismului sînt ilustrate 
apoi de Tînărul trist într-un tren, pictat de către Marcel 
Duchamp în 1911, aparținător faimosului grup în care au
torul încearcă să adapteze cubismul sintetic unui procedeu 
de a reda figurile în etape succesive ale unei mișcări nu 
prea accelerate ; de lucrările lui Frantisek Kupka (Studiu 
cromatic, 1910 Studiu pentru o fugă, 1911, Planuri verticale, 
1911-12, Dinamic, 1912, In jurul unui punct, 1914), artist pe 
care Apollinaire îl va recunoaște mai tîrziu drept fondator 
al orfismului, de lucrările lui Fernand Leger (Model nud în 
atelier, 1912-13, Contrast de forme 1913, Om în oraș, 1919), 
interesante. pentru dimensionarea și circumscrierea origirfa-: 
lă a foimelory precum și prin tentația reîntoarcerii la tonu
rile locale / în fine, de picturile semnate de Albert GleizeS, 
Louis Marcoussis. Jacques- Villon, .Amedee Ozenfarit.

Deși in acest caz. numărul de lucrări, incluse este mal 
restrîns, colecția of eră o imagine . ‘sugestivă a ceea ce a 
însemnat futurismuli.în pictura secdlului. Colocviul cu lu
crările readuse ,în; minte cuvintele lui Marinetti din Mani- 
feștjil, publicat în 1999 : „Declarăm ?că-splendoarea lumii a 
fost îmbogățită, cu o nouă frumusețe; frumusețea ^itezek-
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lui A. P.

Circul nostru avea renume în 
două, trei mahalale. Mergeam — 
toată trupa — duminică seara la 
circul mare, circul cel adevărat, 
furam de acolo numere și ne 
întorceam acasă cu capul și cu 
sufletul pline de nerăbdare. Apoi, 
o săptămînă întreagă, pregăteam 
noul program, iar sîmbăta dă
deam reprezentație.

Circul nostru avea renume ; 
trebuia numai să ne anunțăm 
specjAjrii cînd sa se prezinte : 
pleccm^cu toții — de la director 
piuă 1\ ultimul clown — prin 
grădini, peste garduri, să ducem 
vestea începerii programului.

Doamne, ce de lume venea la 
circul nostru I

Oameni în toată firea se lăsau 
ademeniți de invitație și jocul, 
joaca noastră îi fura, pentru o 
oră, două, dintre griji. Ii fura 
pentiu că — acum știu bine — 
joaca noastră redeștepta în ei 
bucuria neîntinată a copilăriei, 
acea zburdă liberă, nesuspectată, 
nebîrfită, nestînjenită de conven
ții. Veneau la jocul nostru, do
rind ei înșiși să se joace...

Circul nostru avea renume, 
pentru că știam, în zburda 
noastră, sd facem tumbe bune și 
repezi, să ne cățărăm pe trapez, 
să ne împiedicăm și sd cădem 
cu nasul de pămînt, sd facem 
magie, să imităm, în mișcări, ani
ma e africane, sd ticluim panto
mime grase, sd dresăm cîini.

Doamne, ce de lume venea ! 
După reprezentație, cu banii 

cîștigați, ne cumpăram struguri 
și, în văzul caracudei din cele 
două, trei mahalale, îi mîncam 
cu distincție, boabă cu boabă, în 
tăcere, ușor obosiți.

Toate pînă într-o dummied 
seara, cînd la circul cel mare, cel 
adevărat, a căzut cineva de la 
trapez. Făcea omul figura — știți 
care — aceea cu scaunul sprijinit 
numai în două picioare pe stin
ghii Îngustă și lucioasă a tra- 

lui. Unde s-o fi gîndit atunci, 
făcea figura aceea grea I 

trapez n-ai voie să te urci 
cu cavul plin de griji și de 
supărări ; trebuie să fii senin, 
sd te gîndeștl numai la jocul 
tău).

Ce prăbușire tristă 1
Au năvălit toti ai circului să-l 

ridice pe om din rumeguș. Dan- 
satoare’e pe sîrmă au țipat în
grozitor. Lumea a plecat tăcută.

Din seara aceea, circul nos
tru a dispdrut. Ni s-a spus — 
acasă — că e periculos să ne 
ma! jucăm

Ce trhtă șl urltă a fost că
derea omului de la t-apez 1

Oimenil mari nu știu sd se 
joace.

Val Gheorghiu

I
nevitabilă, melodrama 
țișnește din răsturnările, 
prăbușirile, contrastele pe 
care viața le naște, le 
amplifică și le împinge 

în prim planurile istoriei, înso- 
țindu-le de zgomotoase și spec
taculoase descărcări afective. 
Horia Lovinescu, dramaturgul 
atît de consecvent interesat de 
ideea progresului moral, pro
prie umanismului contemporan, 
și-a definit noua sa piesă, Al 
patrulea anot mp, drept melo
dramă. Să fie o simplă abili
tate de scriitor sau de om al 
teatrului gonind după senzaț- 
cnalul faptic, așa cum lasă să 
se înțeleagă unii cronicari, in
clusiv articolul de prezentare 
din programul de sală, acesta 
sub semnătura lui Andrei Bă- 
leanu ?

Chiar dacă nu avem motive 
de a înlătura cu totul o ase
menea ipoteză, în măsura în 
care ea nu e serios opoza
bilă noțiunii de teatru edevă- 
rat, scris în afara oricăror pre
judecăți puțin snobe, puțin 
sterilizante, vom aminti că 
Horia Lovinescu, deși a avut 
succes și de stimă și de pu
blic cu principalele sale piese, 
niciodată nu ne-a făcut să 
bănuim că aleargă după suc
ces, că îl caută cu tot dina
dinsul.

Atunci, impresia pe care ne-o 
sugerează piesa și pe care voi 
încerca s-o argumentez se refe
ră, cred, la un filon de esență 
ol concepției lui Horia Lovines
cu despre dramaturgie și des
pre arta spectacolului, lucruri
le fiind privite deodată din 
ambele unghiuri : melodrama 
nu poate fi evitată atîta timp 
cit ea există in viață, atîta 
timp cît ea își face loc, în po
fida atitudinilor scrobite, este
tizante (în înțelesul unilatera- 
lizării modului de a privi rea
litatea) chiar și în zonele cele 
mai purificate ale artei. Oare 
teatrul (ca și plastica expre
sionistă) nu include melodrama ? 
Dar teatrul actual american, un 
Arthur Miller, un Tennessee 
Williams nu apelează și nu con
duc și la trăiri de melodramă ?

Bineînțeles, pentru a avea 
dreptul să facem o asemenea 
„gravă" și neobișnuită afirma
ție s-ar cuveni, poate, să re
vizuim însăși noțiunea prefor- 
mată, moștenită, despre această 
bătrînă și prea hulită cenu

șăreasă a genului. O cenușă
reasă care, „malgre nous", se 
încăpăținează să demonstreze 
vitalitatea și nob'ețea veritabi
lei alese a lui Făt-Frumos. In 
adevăr, dincolo de tiparele us
cate, de schema îmbătrînită 
a melodramei cu personaje in
tens și imens generoase, bune, 
și altele situate, sub aspect mo
ral și chiar fizic, la antipod : 
dincolo de soluțiile de tipul
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INEVITABILĂ,
MELODRAMA...

Actrița Carmen Stdnescu

.deux ex machine" ce-l pedep
sește pe cei răi și răsplătește 
pe cei buni care au suferit pe 
nedrept ; dincolo de naivitățile 
îmbrăcate în toga destinului 
implacabil și de convenționalis
mul în parte macabru, în parte 
luminos a! interpretărilor date 
prin tradiție cunoscute'or ar
hetipuri ale genului (de ex. 
Două orfeline, Doi sergenți ș.a. 
m.d.) ; dincolo, așadar, de toa
te aceste atribute ale construc
ției și ale eroilor în cauză, ro- 
mîne ceva care se perpetuează 
pină la noi, pătrunzind în țe
sătura teatrului mai pretențios, 
a teatrului evoluat sub aspec
tul investigației umana și soci
ale, de la romantici la Ibsen 
și Strindberg și de la ei la 
F. Garcia-Lorca, de pilda. E 
vorba tocmai de acele descăr
cări afective la care ne refe
ream în prima freză a acestui 
articol. Iți vine astfel să crezi, 
gîndind la melodrame mal noi 
și mai vechi, că specia aceas
ta reține ceva, — datorită con
trastelor, situațiilor-limită care 
împing la soluționări adesea 
explozive, — ceva din esența șj 
specificul însuși al teatrului, ca 
mod de expresie al vieții.

Exploziile afective, proprii, în 
definitiv, psihologiei umane, pot 
apărea gradat, în funcție de 
structura sufletească șl de com
plicația intelectuală a perso
najelor. Ele se temperează da
torită controlului interior, dato
rită lucidității care permite su
pravegherea conduitei, elimina
rea patetismului mecanic, i-am 
zice, adică a unul soi de reflex 
rudimentar în ordinea vieții 
afective.

Ceea ce ne-a interesat în o- 
ceastă nouă piesă a lui Lo
vinescu, piesă de investigație 
socială șl etică, așa cum sînt 
toate lucrările sole, este toc
mai jocul acesta al reflexelor 

afective, văzute, pentru ace
leași situații, prin prisme dife
rite, in funcție de personajele 
care le trăiesc și le caută so
luțiile. Al patrulea ano.imp ne 
întărește părerea că autorul 
nu tratează exclusiv sau cu pre
cădere .probleme" ale intelec
tualului, ci desfășoară el insuși 
o investigație de intelectual 
ca-e abodeeză zone socicl- 
umone diferite. Matei din Cita
dela sfă rimată sau savanta 
Dinescu, nu au, desigur, con
tingențe și nu ne făceau s-o 
bănuim, în aceeași cutie cu 
surorize a artistului, pe Nina 
Elefterescu, exemplar rudimen
tar al cochetăriei de ma
hala. II regăsim însă și a’d pe 
intelectualul Horia Lovinescu, 
investigînd cu aceeași pasiune 
gama amplă a comportamen
tului uman, cu aceeași deschi
dere etică, cu aceeași vocație 
a proiecției parabolice a fap
telor umone în ele însele și 
în persoectivă istorică. E drept, 
pornind de la acest nivel al 
personalului central amint't, Ni
na Elefterescu. este mult mai 
greu să te inciți la aureola 
veritabilei omenii, spre a cele
bra umanitatea. Autorul rezol
vă, totuși, situațiile, deși inten
țional poate mai mult decît ar
tistic, din perspectiva generați
ilor noi. El reușește portre
tizări memorabile ale psiholo
giei derizorii de ființe animalic 
aservite calculului mărunt șj sa
tisfacției egoiste, ființe explo
zive ca Nina Elefterescu, adap
tată mimetic, exterior, unei dis
cipline sociale (ca beneficiară 
a căsătoriei cu un ilegalist pe 
care tocmai ea, împreună cu 
concubinul și cu mama sa îl 
dăduse pe mîna r>az:știlor, în 
retragerea lor.) Adaptarea mi
metică rămîne firește, derizo
rie, șl personajul îngroașă pină 
ia compromitere slogonurile pe 

care le repetă automat, în 
lipsa altor argumente, revenind 
în cele din urmă, sub raportul 
identității sociale, la punctul 
de pornire.

După ce am văzut două spec- 
taco'e simplist concepute cu a- 
celași text (Piatra Neamț, Bîr- 
lad), reprezentația Teatrului 
Național din București ni s-a 
părut pe deplin relevantă a 
sensurilor și a calităților pie
sei. Regio lui Mihai Berechet, 
ce o subtilitate apropiată in
vestigației intelectuale a auto
rului, a evidențiat melodrama, 
înțeleasă în termenii ei esenți
ali, racordînd-o la un subtext 
de evidentă luciditcte analitică 
în ce privește condiția umană. 
In acest fel, exploziile dozate 
ale lui Carmen Stănescu su
gerează parodia șj plasează 
personajul central în veritabila 
sa lumină, iar limpezimile de 
perspectivă pe care le ' a- 
duce finalul, prin examenul 
de conștiință al celor doi fii 
ot Ninei (lulia și Andrei) a- 
pare justificat, aducînd respira
ția unei proaspete tonalități 
artistice. Atent la nuanțe, re
gizorul a montat acest specta
col ca o piesă psihologică, dar 
și ca o meditație etică, a es
tompat asperități și a surdi- 
nizat efecte comice (actul I, 
cum bine s-a spus, evocă o 
atmosferă Tudor Mușatescu, de
și el lasă loc unui „suspense", 
unei așteptări, nedezmințite pî
nă la sfîrșit). Mihai Berechet 
dovedește astfel că se mișcă 
într-un registru larg de modali
tăți teatrale, valorificînd șl co
micul și melodrama în trata
rea acelor dimensiuni etice pe 
care le incumbă tex
tul. Un text care, cum am 
spus, trăiește din observație mi
nuțioasă șj meditație discretă, 
fără a fi, prin aceasta, debitor 
unor .piese americane con

temporane” sau, cum s-a spus, 
(actul III) piesei lui O’Neill 
Din jale se întrupează Elec
tra. Asemănări, asociații se pot 
face oricînd, în toate sensurile. 
Ele poț lămuri în plus, pot de
fini prin comparație o creație 
originală, dar n-o pot deter
mina .fără dubiu*. De altfel, 
actul final nici nu ni s-a părut 
cel mai bun. Puțin trenant ca 
dialog, puțin literaturizat, pre
tențios, el apare și forțat (ca 
text) la un moment dat, dato
rită Insistenței autorului în a 
oferi o perspectivă clară, lu- 
lia, rol dificil, fiind vorba de 
un caracter mai aparte prin 
obstinarea încrederii într-un i- 
deal etic absolut, este jucat 
de llinca Tomoroveanu cu ace
eași siguranță cu care ne-a 
obișnuit, dar și cu o supraabu- 
dentă crispare. La acest perso
naj exploziile de melodramă nu 
se explică. Etiologia caractero
logică dezvoltată de Horia Lo
vinescu presupune și o evoluție 
în ordinea expresiei afective.

In afară de succesul lui Car
men Stănescu, explicabil toc
mai prin instabilitatea pe care 
o sugerează, prin reacțiile brus- 
ce, de linie frîntă — ceea ce 
i-a făcut pe unii să conteste 
unitatea reliefării rolului — ma
xima creație actoricească în 
spectacol este aceea a Nata- 
șei Alexandra pe care o re
găsim cu același aplomb co
mic și aceeași savoare ca, și 
cu ani în urmă - în marea el 
compoziție din Micul infern, însă 
cu o luciditate care conduce la 
un dozaj de precis contur, fără 
a permite devieri nedorite 
spectacolului. Din restul distri
buției trebuie remarcat jocul ci
zelat cu migală, aproape trud
nic, cu bune rezultate mai ales 
în actul II, al lui Emanoil Pe- 
truț in rolul pictorului de gang 
devenit temporar, prin impos
tură și prin lașitatea altora, un 
.maestru", apoi degajarea lui 
Traian Stănescu, adunat și li
ric în sensul bun în lectura 
scrisorii din ultimul act, precum 
și ținuta și precizia nuanțării 
ideilor dovedite de Damian 
Crîșmaru. In nota cuvenită, E- 
mii Liptac, Ioana Bulcă, Mitzu- 
ra ArghezL Adecvate acțiunii și 
personajelor, — decorurile Iul 
M. Tofan, iar costumele Gabri
ele! Nazarie, o maestră a su
gerării caracterelor prin îmbră
căminte, perfect încadrate, par
ticipante chiar la atmosferizarea 
acestui spectacol aparent sim
plu de interpretat însă — mî- 
am det seama - cu numeroase 
probleme dificile în armoni
zarea sensurilor șl în gradarea 
dramatismului.

N. Barbu •

Tin onttmobil în goană este mai frumos decît Victoria din 
Samothrake". Ideea se cere dovedită plastic și de pildă în 
Automobil și zgomot (1912) de Giacomo Balla, lucrare in
clusă unui amplu ciclu consacrat exclusiv acestei teme, ce 
încearcă un studiu diferențiat al formelor, în funcție de 
ritmul și sensul unei mișcări subliniat dinamice, pentru a 
comunica privitorului — și pentru aceasta se face apel la 
o atentă selecție și opunere violentă a culorilor — sen
zația de viteză, de zgomot, de irepetabil. Gino Severini, 
în schimb, urmărește constant să reprezinte pe pînză miș
cările caracteristice dansului; caută pentru aceasta — 
cum se exprimă el însuși — „analogii plastice de dina
mism”. O lucrare din 1913 se intitulează Dansator-Mare, 
fiindcă mișcările ritmice ale dansului sînt reprezentate 
printr-o succesiune complexă, fluentă, de linii șerpvite care 
sugerează comparații metaforice cu mișcările unduitoare ale 
valurilor mării. Cu opera lui Enrico Prampolini, futurismul 
atinge o nouă etapă a devenirii sale în care, (cum s-a în- 
tîmplat și cu certe experiențe cubiste) orientarea spre ab
stract este decisă. Linii de forță în spațiu, lucrare pictată 
de Prampolini în 1914, a făcut parte, în același an, din 
expoziția futuristă de la Roma, în al cărei catalog scria : 
„Toate obiectele, în conformitate cu ceea ce pictorul Boc- 
cioni a numit în chin fericit transcendentalism fizic, tind 
către infinit prin liniile de forță a căror continuitate este 
măsurată de către intuiția noastră. Aceste linii de forță sînt 
ceea ce noi trebuie să desenăm în scopul de a readuce ope
ra de artă la adevărata pictură”.

Curentele din pictura secolului XX cel mai larg re
prezentate în Colecția Peggy Guggenheim sînt abstracțio
nismul, arta fantastică, dada și suprarealismul. De fiecare 
dată este vorba despre corifeii mișcărilor de avangardă, 
iar selecția, chiar dacă largă, dovedește în continuare ace
lași bun gust și aceeași intuiție a noului și semnificati
vului. Și în continuare colecția îl ajută pe privitor să înțe
leagă și să reconstituie în timp etape, geneze, și interfe
rențe ale diferitelor stiluri și tendințe. Pe Wassily Kandin
sky îl vedem astfel în 1913, la numai trei ani de la prima 
sa lucrare — o acuarelă — în întregime abstractă, prefe
rind din nou în Peisaj cu biserică li (cu pată roșie) con
stante referințe la natură, pentru ca în Crucea albă a 
aceluiași autor (1922) să descifrăm, dincolo de dramatis
mul compoziției, o netă tendință geometrizantă, reluată, 
cum se știe, în opere ulterioare. Compoziția suprematistă 
din 1915 relevă, sub penelul lui Kasimir Malevitch, o va
riantă personală a picturii abstracte. în care planurile co
lorate sînt direcționate cu scopul de a crea între ele relații 
dinamice de o asemenea eficientă îneît ochiul nostru să 
le perceapă într-o succesiune. O interesantă prezență este 
cea a olandezilor legați de grupul De Stijl. Eșafodaj (1912) 
aparține perioadei imediat următoare sosirii lui Piet Mon
drian la Paris, cînd artistul, încercînd să găsească o solu
ție personală abstractului, abordează obsedat subiecte cu 

arbori și eșafoduri, în timp ce într-o perioadă imediat ur
mătoare, după întoarcerea în 1914 în Olanda, își purifică 
desenul din punct de vedere formal și, cu toate că nu 
renunță încă la „semne" (cum ar fi crucea), tentează noi 
sistematizări aerate ca în Marea din 1914, predominată 
de orizontale ample. Pictată după înființarea grupului 
De Stijl, Compoziția lui Theo Van Doesburg ilustrează preo
cuparea artistului (proprie, de altfel, în acest timp, și lui 
Mondrian) pentru o compoziție bazată în întregime pe îm
părțirea suprafeței într-un număr de rectangole de diferite 
forme și mărimi, susținute pictural de tratarea cromatică 
diferită și mai ales de dozarea umbreL Catalogul sistema
tic al colecției (din care am transcris citatele incluse în 
acest articol) reunește, pentru motive lesne de înțeles, 
într-un singur capitol pe artiștii aparținînd artei fantastice, 
dada și suprarealismulut Marc Chagall este prezent cu 
binecunoscuta Ploaie din 1911, unde nostalgia Vitebskului 
natal se transcrie în culori de delicată poezie, potențate 
de articularea influențată de cubism. Giorgio de Chirico 
poartă în schimb nostalgia Italiei într-o lucrare deosebit 
de caracteristică cum este Turnul roșu (1913) ; elemente 
de un puternic realism definesc spatiile solare circumscrise 
neliniștilor de zone de umbră materială, grea, prevestind 
amenințări metafizice. Este interesant de transcris aici ob
servația, cuprinsă în catalog, că cele mai însemnate anti
cipări ale picturii suprarealiste au fost realizate în Parisul 
anilor 1910—14, tocmai de către Chagall, venit aici cu ha
lucinantele amintiri ale unei Rusii patriarhale și de către 
De Chirico urmărit de imaginea luminii și arhitecturii Ita
liei. Printre altele, De Chirico mai este reprezentat și prin 
Visul poetului (1914), una din primele sale compoziții cu 
manechine.

Un exemplu de felul cum Picabia, Duchamp și Man 
Ray au evoluat înainte de 1916 într-un fel de proto-dada 
îl constituie Foarte rara pictură deasupra pămintului de 
Francis Picabia (1915), caracterizată prin forme de mașini 
fantastice, asamblate cu ironie într-un amalgam de relie
furi de lemn, carton, colaj, culori de aur și argint. Max 
Ernst este prezent cu 13 lucrări, ilustrînd apartenența sa 
la mișcarea dada prin tradiționala temă a mașinilor fantas
tice (Mașină mică construită de către Minimax Dadamax în 
persoană, 1919), apartenența sa la suprarealism prin lucră
rile trădînd presante și deconcertante stări obsesive (Să
rutul, 1928, Pădurea, 1929), precum și interesul său pentru 
arta fantastică (Mare, soare, cutremur de pămînt, 1931 j 
Calul poștașului, 1932). Contribuția adusă în dezvoltarea 
acestor curente de către arta fotografiei și cinematografului 
se recunoaște, cînd ca procedeu tehnic, cînd ca reflux ar
tistic în opera lui Man Ray și Hans Richter. Suprarealismul 
lui Juan Miră se materializează în Două personaje și o 
flacără (1925), Interior olandez II, (1928), și Femeie șezînd, 
II, (1929) ț caracterul fantastic, neprevăzut al asociațiilor 
plastice, precum și repetarea, în condiții mereu amendate, 

a motivelor ne pot duce cu gîndul la dicteul automat at 
poeziei suprarealiste. Yves Tanguy, marinarul de flotă co
mercială care s-a apucat întîmplător de pictură văzînd o 
lucrare de De Chirico și pe care Peggy Guggenheim l-a aju
tat personal în momente dificile, este știutul creator de spa
tii fantastice, pline de anxietate fizică, în care se mișcă 
absurd, conform unei poetici sfîșietor de tristă, corpuri a 
căror formă, substanță și spirit scapă oricărei determinări 
raționale. O lumină care naște din însăși natura culorilor 
și o armonie a tonurilor care pare suprarealistă tocmai în 
perfectul ei rafinament îneîntă și îndeamnă totodată la 
meditație în fața fiecăreia dintre cele cinci lucrări incluse 
în colecție. In lucrările lui Salvador Dali Femeie dormind 
în peisaj (1931) și Nașterea dorinței fluide, (1932), cadrul 
suprarealist, în maniera specifică autorului, servește pen
tru închegarea unor compoziții de amplă respirație epică, 
descriind cu violență momente de un exacerbat erotism. 
Rend Magritte, Paul Delvaux, Richard Oelze, Andrd Ma
sson, Victor Brauner (prezent cu cinci lucrări: Suprarea
listul, 1947) Conștiința șocului, 1951 j Trei guașe în una, 
1941 ; și două Picturi pe ceară din 1945 și 1954), Rufjno 
Tamayo, Dubuffet, Joseph Cornell întregesc, prin lucrări 
numeroase și diverse, imaginea formată deja, consemnînd 
dăinuirea în timp a diferitelor tendințe, precum și aportul 
personal al fiecăruia dintre autori.

Colecția Peggy Guggenheim cuprinde. în același timp, 
un număr însemnat de sculpturi de mare valoare, printre 
care „două lucrări majore de Brâncuși", după cum se ex
primă Herbert Read, și anume, o Măiastră în bronz polizat, 
din 1915, și o Pasăre în spațiu, în același material, realizată 
în 1940, alături de Boxerii lui Alexander Archipenko din 
1935, de un Cap de fată, modelat în manieră cubistă de 
Henri Laurence (1920), de compoziția futuristă a lui Umberto 
Boccioni intitulată Construcția dinamică a unui galop-cal- 
casă (1913), de șase lucrări ale lui Alberto Giacometti și 
șapte lucrări ale lui Jean Arp, reprezentînd faze diverse din 
activitatea autorilor, alături apoi de trei „mobiluri" ale lui 
Calder și de alte lucrări datorate lui Raymond Duchamp- 
Villon, Jacques Lipchitz, Antoine Pevsner, Georges Van- 
tongerloo etc. O amplă selecție de artă americană, în care 
se remarcă în primul rînd cele 11 uleiuri ale lui Jackson 
Pollock, în măsură să înființeze etapele esențiale ale re
voluției marelui pictor, alături de un însemnat număr de 
lucrări realizate după ultimul război mondial (datorate 
unor artiști ca Massimo Campigli, Francis Bacon, Marino 
Marini, Henry Moore, Claire Falkenstein, Zoltan Kemeny, 
Arnaldo Pomodoro, Alberto Guzman. Victor Vasarely și 
mulți alții) completează dimensiunile acestui exemplar uni
vers de artă modernă, adăpostit cu generozitate de sălile 
și curțile vechiului palat Vernier dei Leoni, sub ai cărui 
pereți de marmoră umbrită de timp freamătă apele verzi 
din Canal Grande. ... _

Mircea Joca



versuri de Pasăre cu viersul de aur care stai 
la-ncringătura dintre iad și rai, 
cui cinți, cui descînți, pentru cine binecuvinți f 
Pasăre, ești a mea sau a altuia, 
sau ești a tuturor, pasăre cu ochi nemuritor ?

Era la-nserat și pasărea s-a schimbat, 
a tăcut, pasăre de moarte s-a făcut 
și m-a ales și m-a cules : 
mai intii ochii mi i-a stins dinadins, 
gura a cunoscut apoi surpătura.

Cu noaptea, in trupul meu, adine a intrat : 
pină-n măduvă, m-a mîncat pină-n ficat 
și creștea, se-nvăpăia, iar eu
in trupu-i de spaimă mă cufundam mereu, 
o creștem, o-nvăpâiam, o-indumnezeiam.

In singe i-am pătruns in carne, in plisc, 
am început să mă isc in aripile-i întinse 
necuprinse erau acum zările, depărtările, 
și zburam, zburam către soare, 
in camea sa eram imn și dogoare.

Eram pasăre, vultur eram și vuiam 
către lumina cea mare de taină - 
de țipăt in ea am intrat, cu gindul străluminat 
și m-am făcut aur și foc la-un-loc,
și cu focul in plisc pe pămint sosi și mă isc...

Iată-mă pasare de aur, cintind, 
descoperindu-vâ chipurile rind pe rind, 
pasăre de dor, pasăre de bine izvor — 
cine vrea să intre in dragostea mea, 
in pliscul meu, in penele mele de stele

Eu am fost înaintea lui Prometeu 
Pasărea blondă, Pasărea-dumnezeu...

ȘARPE SPRE MOARTE

CONTRAPUNCT
IIOKIM SECRfTEANII:
„ClNTEC PENTRU

PROMETEU«I

Leonida Secrețeanu este un poet 
cu totul discret, stăpin pe cele 
mai pretențioase unelte. La el ver
sul nu-i rezultatul unor notații 
grăbite, ci vine parcă să ne dă
ruiască acea muzică a poeziei după 
care adesea tinjim. Volumul său 
Cintec pentru Prometeu, rod al u- 
nei îndelungate munci, după cum 
se poate bănui, ne pune în fața 
unei prezente poetice incontesta
bile. Fără îndoială, o mai bună
și mai atentă selecție a pieselor
ar fi dus la o și mai precisă 
conturare a poetului și artei sale. 
Alcătuit mai cu seamă din sonete, 
Cintec pentru Prometeu este un 
cintec pentru realizarea omului iu 
lupta cu stihiile trecerii, cu ne- 
împlinirea, cu veșnicia visului și 
durata strict limitată a individu

RADU CÂRNECI

REMEMBER
Stea pe frunte-am visat în copilărie 
fi demon sub tălpi și vint la urechi 
și cal nebun sub mine. Doamne, 
timpul mă roade, ca o molie lungă.

lată pădurile de piatră, iată pădurile 
și centaurii împietriți de dragoste 
și vîntul de piatră printre 
zăpezile de piatră tăcînd.

Stea pe frunte. Am înălțat 
cetăți și ziduri contra urii și 
rîuri de bunătate din mine alergînd — 
și iată-mi fiii fără de zîmbete.

Intre copacii de piatră, zare 
culcată ca o umbră și dorul 
de bine topindu-se. Stea aproape, 
la căpătîiul de cenușă, plinge...

Femeie, acum poți să te odihnești, 
in crisalida ta. Nălucă dulce 
prin mine, amintirea e albă, 
iarnă fără de care n-aș fi.

Aici cunt pădurile, șesurile, apoi 
departe marea fără de tine, 
pe țărm urme, pietre și cenușă 
iar corăbiile se îndepărtează. Dormi.

In curind va fi o noapte lungă, 
stele vor intra in orbitele mele, vor muri, Iar eu, la mar
ginea mea voi cinta 
ca o pasăre veșnică.

Liniștește-te. Dormi. Sîngele tău
e un șarpe spre moarte, carnea de liniște.
Femeie, iată marea și corăbiile 
indepărtindu-se. Amin I peste spaimele mele...

SECOL MARE

lui: .Dar unde-i bucuria de-a fi 
deplin ? Și vai I / atunci, spre 
timpi a lumii hain te năpustești / 
cu pumnii. Și, izbind-o, nu vezi 
că-n tine dai...* / A fi deplin J ; 
.Ești zbatere-n hățișul noptos al 
sensului : / de unde? pînă unde ?
de ce ? pe care ? cum ? / Răpui o 
întrebare, vin altele duium / ca 
șerpii-ncolăcindu-1 pe Laocoon și-ai 
lui. // Strigi junglelor : tot jungle ? 
Și scrumului: tot scrum ? / Și mar
morei : tot piatră ? Și gruiului : 
tot grui ? / Și apelor : tot gusturi 
sălcii și amărui ? / Și tuturor :
lumină I Și tuturor : alt drum 1“ 
/ Ești zbatere".

Uneori poetul se realizează în 
pastel : „Cu amiros de cimbru, 
crini și cale /, coboară pacea-n 
văluri de serai. / Ochiul clipește 
lin din evantai / și slava-i zvon 
de spumă în pocale. / Feerie", 
alteori folosește cu rară îndemî- 
nare versul popular, ca în Făt— 
Frumos : „De la Dunăre în sus / 
brazi inalți cum alții nu-s. / Din 
Carpați în lat și-n lung / beznele— 
nu-i mai ajung*.

FIUL LUI ZAMOLXE
La Răsăritul de Soare sunt mulți 
care așteaptă limpezirea apelor și aripa cerului, 
să-i binecuvînte cu lumină, oaselor lor 
tărie să le dea și coapselor semințe de rod 
și pămint dulce sub tălpile de trudă.

Vă chem : veniți după mine, e timpul I 
Eu sunt Glasul veacului și-al cerului prădat, 
eu sunt cel pe care-l așteptați ;
zorii sunt in ochii mei și izbăvirea
In pasul vostru după mine.

lată, pipăiți-mi cicatricile sufletului : 
sunt ca ale voastre și genunchii mei obosiți, 
și setea și sîngele strălimpede, 
și carnea de dragoste e aurie, 
iar foamea lungă de drumul în sus.

Eu sunt Cuvîntul așteptat : 
după mine Soarele, după mine aerul bun, 
iarba verde și toate viețuitoarele după mine — 
veniți, iată-mi armele :
Lumina și întunericul, în dreapta și-n stingă.

Veniți, iatâ-mă Vîrf de veac, 
peste veacul care se clatină subțiindu-se, 
veniți, iată pe fruntea mea Cerul, 
la glesnele mele Pămintul și toate ale sale 
și-n ochi Lumina luminilor, bucurați-vă I

La Răsăritul de Soare sunteți mulți : 
iată-mă Fiul celui de desubt și deasupra 
al ploii și-al sîngelui de rod, din mine 
totul pentru voi cuvint și trudă.
Amin zic vouă, este vremea Intrării in Lumină I

Secol mare și trist și detunat — 
umblă în singele meu o chemare de oameni, 
ca niște țipete, ca niște imnuri și doare 
șirul nenăscuților sub impușcături.

Secol mare înflorind dedesubt — 
rădăcinile tale umblă in mine 
și se zbat printre viermii trupului ;
ah, parcă mă văd răstignit de prieteni,

parcă aud cîntîndu-mi-se peste 
pleoapele închise, căzînd bulgări și apoi 
festinul celor după mine. Secol mare —

undeva se coace învierea oaselor mele ...

NORD SINCER

Nord — fruntea mea s-apleacă-n sine 
cu cețuri tari mă infășor 
și priveghiatele lumine 
pe chipul meu de domnitor

Nord — brațul meu cuprinde-abisul 
in care am intrat de mult, 
prin degete-mi pătrunde visul 
și-n umeri șoapta ii ascult

Nord — trupul meu ca o lumină 
prin toamna rea despică drum 
innobilind călciiu-n tindă 
și binecuvintind prin fum.

Nord - și-i un secol care moare, 
de taină altul inălțind : 
de cel dinții un vers mă doare 
de cel de-al doilea urc, flămind...

ȚĂRM NEZĂRIT

PASĂREA BLONDĂ
Era blondă pasărea, cu pene de aur, 
cu pliscul de aur, cu gheare de aur, 
cu inima și toate măruntaiele de aur, 
era blondă pasărea, cu ochii de aur, 
ruptă din soare era și cinta, cinta.

De-acolo nimeni nu se mai întoarce - 
doar umbrele la maluri de-nserare 
se-apleacă-ncet spre apa fumurie 
c-o barcă singură și-un om tăcind.

De-acolo nimeni. O lumină mare-i 
intr-un adine de bob de nezărit 
și-i o tăcere ăuind de psalmii 
cu care fiecare a plecat.

Acolo, spre acolo trupul meu 
se face taină, ca un șarpe dulce 
și lunecă din el ca o fantomă 
topindu-se spre țărmul nezărit..

Am reproduce în întregime, ca 
părindu-ni-se cea mai realizată din 
întregul volum, poezia Ultimul cin
tec al unui vechi rapsod : «Dragă 
mi-a fost lumea, și într-însa / 
m-am voit liman. Și rod, și vis. / 
Mi-am țesut, paing, din mine 
pînza / ci pe nimeni pînza-mi n-a 
ucis. I Caldă pîine fără șovăire, / 
tuturor m-am dăruit pe cînt. / 
Azi mă caut, însă nicăire / glas, 
să-mi spună, nu e, unde sînt. // 
Mă întorc spre mine să mă caut. / 
Ca pe-o rara avis mă adulm. / 
Chem pe frunză viața-mi, ori pe 
flaut, / să mă urc în eu ca 
seva-n ulm. // Ram sălbatec, frun
ză, ierburi scunde, / blind m-ajută 
toate să m-aud. / Unde-i drumul 
către mine ? unde ? / Strig. Dar
strigătul în mine-i mut. // Ca în 
bezna grea a primei ere, / în a- 
dîncu-mi bîjbîi și mă strig. / Ochiul 
magic scormone-n artere : / nici în 
sînge nu mai sînt. Mi-e frig...“.

Leonida Secrețeanu revine în li
teratură după o tăcere de două 
decenii. Ce anume l-a determinat 
pe poet să nu publice nu ne in
teresează aici. Dorința noastră este 
ca prin volumele sale viitoare să 
intre. în circuitul valorilor auten
tice, indiferent dacă va rămîne la 
prozodia clasică sau va adopta o 
nouă manieră. Oricum, trebuie să 
se ferească de oarecare facilități 
de care acest volum nu este 

străin.

Imagini ieșene : una dintre primele 
cișmele ale orașului (Sf. Spiridon).

«Voi umbla. Vestea ajunge la mine, 
urechea îi simte sunetele și Cu
vîntul începe a păli, reînvie în 
schimb Timpul...

Dorința mea 
opri timpul în 
rui poet este, 
tru că timpul e în 

mistuitor j 
la vrerea

nebunească 
loc, 
văz,

Bogdan SIRETEANU

POP S1M10N:
„CRIZA DE TIMP"

Romanul «Criza de timp* al lui 
Pop Simion dezbate apriga și o- 
meneasca problemă a timpului de 
viață, a segmentului pe care omul 
îl cunoaște. Stagnarea, moartea cu 
ochii hidoși înspăimîntă. Omul 
luptă psihic împotriva strivirii fi
zice.

Pornind curajos de la ideea că 
omul poate ieși din hățișurile în
tinse ale vieții, scriitorul își defi
nește autobiografic o potență du
blată de o voință a cărei clauză 
este doar încrederea.

Tensiunea 
piardă în 

lîngă linia 
tului. Dar

romanului pare să se 
divagațiile făcute pe 
propriu-zisă a subiec- 

toate amintirile și e-
vadările acelui bolnav fiziologic, ce 
se află sub narcoză pe masa de 
operație, dovedesc (așa cum 
subtitlul sugerează) că eroul se 
joacă cu moartea, îi întinde «in
telectual* capcane. Inima, aflată a- 
proape de sincopă, trupul strivit 
fizic, cere ajutor creierului, aju
tor ce se află în erou, în pute
rea lui de a îndura, de a-și men
ține trează memoria, de a apela 
la toate faptele sale derulate cu 
tărie pentru ca astfel emul din 
el să-și găsească echilibru.

Asistăm astfel la o dramă po
vestită doar de gîndurile ce izbuc
nesc din ochii aceia care nu văd 
țdecît în sus. Bolnavul uimește 

prin verticalitatea și eseistica a- 
mintirilor care aduc cu ele viața, 
ceea ce dă romanului caracterul 
de autobiografie autentică interioa
ră, folosindu-se nefictiv persoana 
întîi, viața pentru care luptă e- 
roul și doctorul — personaj care 
îl simțim (senzorial aproape) prin 
mișcarea mîinilor.

îmbinarea culorilor, simbol dese
nat în contrast, tușează fundalul 
delirului, aducînd cu ele forța atît 
de trebuincioasă în acele momen
te Cuvîntului. Cuvîntul mai poate 
dizolva pendularea în goluri, du
rerea de timp și necomunicare. Nu 
se evocă timpul fizic, ci timpul 
interior, timpul moral psihologic. 
Surprind plastic mișcările psiholo
gice printr-un stil abrupt plin de 
noutate, fapt ce dovedește că scri
itorul e stăpîn pe o limbă fle
xibilă și bogată. Cartea nu e con
fortabilă, însă ne face să fim mai 
buni: sfîrșitul dezvăluie vitalitatea 
și exuberanta celui care a consta
tat că ceasul nu s-a oprit. TruDul 
tși recapătă fiorii. Dezagregarea lui, 
dorită numai pentru putința intros
pecției făcută în sine, este anulată:

menit și 
fi oprit 
286). 
Viorica

dorința 
iluzorie, 
noi, nemu.po- 
el nu 

unui om4

TOPORAȘ—ZBRANCA*

RADU IHEODBRU

poate 
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SOSIT ORA!... II
O întîmplare . adevărată, comen

tată de un spirit sagace într-un 
alegro impresionant. Scriitorul își 
tiranizează pur și simplu materia, 
epică, dominînd-o total. «A sosit 
ora !...“ nu este nici creație, nici 
analiză, ci o demonstrație, întreprin
să cu o particulară fervoare pole-j 
mică. Proza din „A sosit ora !“, 
este plină de virilitate, de o tul; 
burătoare virulență. Cititorul este 
martorul unui aprig proces intentat 
unei infrasocietăți sortită pieirii, în- 
tr-o lume iscată dintr-un crez proletar 
nealterat. Acuzator—un comunist, un 
om—ostaș al revoluției. Acesta își 
propune o evaluare cu mijloacele 
artei celei mai autentice, a unor 
concepte cărora revoluția le-a con’ 
ferit sensuri profund umaniste, dar 
pe care unii „revoluționari* carie
riști și le-au convertit în monede u- 
tile ori de cîte ori se ivește ca
zul... Individ, libertate individuală, 
societate, condiția artistului, revolu
ție, contemporaneitate, demnitate etc. 
sînt categorii cărora autorul roma
nului „Brazdă și paloș* le dedică 
întreaga demonstrație. In acest re
chizitoriu, psihologicul este conținut 
intim de social. Decompozarea me
canismului conștiințelor bolnave sub- 
viețuind larvar se face pe fundalul 
marii cauze împlinite, a revoluției. 
Radu Theodoru creează ca un gra
fician, în alb-negru. Nu-1 interesea
ză nuanțele. Și dacă autorul insis
tă asupra nucleonului parazitar, a- 
ceasta o face din rațiuni precise. 
Răul trebuie stîrpit din rădăcini, o- 
perație de insistență, adesea exas
perantă I

«Revoluția poate ucide și nevino- 
vați“, spune acuzatorul, și adaugă i 
revoluția „poate greși față de in
divizi*, nu însă și „față de istorie*. 
Intrăm brusc în destinul-accident al 
lui Virgil Belcotă, omul de mare 
probitate, pedepsit pe nedrept. O 
funciară propensiune spre absolutul 
idealului comunist, imprimă roma
nului o puternică tensiune proble
matică. Scriitorul vitriolează defini
tiv congregația Diplomatului, direc
torul abuziv. Pandemoniul critic, pa
tronat de esteții-fantomă Necula Pas
tore—Berger sau Eremitul, este ri
diculizat și compromis complet. In
tr-un cuvînt, Radu Theodoru condam
nă tot ceea ce este periferic, in
form, abstras marelui torent al vre
mii noastre.

Partitura romanului este una drama
tică. Stilul alert. Spațiul și timpul 
real se dilată modern în categorii 
subiective la discreția individului. 
In sarabanda devorantă a concepte
lor, în goana după certitudinile 
justificative, existentele prind sub
stanță Solilocvii, replici discontinue, 
alternînd într-un vertij derutant cu 
iluminații colaterale, radiografii ale 
unor obsesii erotice și sentimente 
refulate sînt elemente ce creează i- 
luzia vieții trăite într-un flux ha
lucinant. Sugestia plastică a scriito
rului este aceea de „capriciu* (de 
altfel titlul romanului este împrumu
tat de la unul dintre capriciile Iul 
Goya), variațiuni de elegantă su
plețe organizate în sinestezii anto
logice.

C. COSTTN



LITERATURA LA RADIO
Este îndeobște recunoscut 

faptul că radio-ul și televiziu
nea constituie astăzi două din
tre cele mai importante mij
loace de difuzare a literaturii 
tn rlndul maselor, de cunoaș
tere a activității scriitorilor și 
artiștilor în general. Dar, nu-i 

-mai puțin adevărat, că sînt nu
meroși cei care manifestă o 
oarecare rezervă fată de efi
cacitatea acestor mijloace în 
educarea estetică a maselor, 
tn culturalizarea și sensibili
zarea lor prin artă. Reticenta 
acestora fată de cultura așa 
numită „audiovizuală* și mai 
ales în ceea ce privește cea 
de la radio, deci auditivă, își 
are izvorul într-o prejudecată. 
Ei spun că adevărata cultură 
se face prin cărți, că radio-ul 
este mai mult un divertisment 
și, îndeosebi, un mijloc de in
formare. Oare așa să fie? Nu 
încape J^pi ° îndoială — car. 
tea est^xărămida cea mai 
trainică, ctea mai eficientă în 
construirea edificiului cultu
ră. Ideea însă nu trebuie abso
lutizată mai ales avînd în ve
dere epoca contemporană, o 
epocă dominată de spectrul 
științei și tehnicii, de rapidi
tatea cu care se construiește la 
dimensiuni de-a dreptul fan
tastice. Cineva spunea că po
ezia se gustă în tăcere, că 
lectura ei se face în intimita
te. Poezia este o rugăciune 
— scria Călinescu („Principii 
de estetică*). Cît de relative 
sînt afirmațiile acestea vede 
oricine. Despre poezia fran
ceză contemporană s-a spus că 
a „ieșit în stradă". Exagerînd 
poate puțin, trebuie să obser
văm că de fapt locul poeziei 
este acolo, „în stradă*. Pentru 
că poezia nu este scrisă pen
tru ea însăși, și nici nu esta 
destinată doar unui grup res- 
trîns de indivizi. Ea se cere 
rostită de la tribună, ritmul 
ei trebuie acordat la ritmul 
mulțimii și la freamătul cetă

VLÂHUTESTII
7 7

In ceasul cînd bănuțul firav al soarelui de toamnă începe să-și 
tocească metalul de zimții brazilor, în coborîrea-i grăbită spre 
odihnă, dintre ulucele unei anumite ogrăzi se preling două umbre. 
Bătrinica scundă, aplecată de mijloc, merge înainte ; el o urmează 
încă neirînt de viață ; ambii pipăie pajiștea umedă cu bastoanele. 
O iau pe gîrla Agapiei în sus, pe sub poala codrului, pășind peste 
sulițele orizontale ale soarelui oprit o clipă hăt 1 în fund, la Sihla.

Deși depărtați unul de altul, dialoghează fără a aștepta răspuns, 
își comunică impresii și amintiri, mai ales amintiri.

— Pe-aici se plimba „tataia** cu Delavrancea, Caragiole șl Coș-
buc și nu se mai săturau de vorbă. Uite, colo își așeza Grigorescu
șevaletul să aibă lumină multă. Noi, copiii, ne țineam scai de
dînsul și moș Nicu ne făcea benghiuri de culoare.

Ochii ei albaștri sînt veșnic umezi în șalul care-i înfășoară
capul. Margareta Vlahuță—Ștefănescu a moștenit statura măruntă a 
tatălui și privirea lui bună. Ea și profesorul I. D. Ștefănescu au 
drept ultima dorință să-și sfîrșească zilele la Agapia, împlinind 
astfel un destin dintre cele mai interesante. Căci nicăieri Vlăhuțeștii 
nu sînt mai acasă la ei decît aici ; nicăieri nu s-a păstrat mai in
tact cadrul în care ei au trăit și au fost gazde ale atîtcr prieteni 
intrați în istoria noastră literară. La Agapia e casa lui Hcsdeu și a 
lui Grigorescu; peste drum, casa lui Delavrancea o așteaptă pe 
Cella ; dincolo e casa în care a murit Duiliu Zamfirescu... Iar în 
mijloc, e chiar casa familiei Vlahuță, cu mobila, obiectele și căr
țile de atunci, păstrate cu pioșenie de către tîmplarul Neculai 
Ghenciu din satul Agapia, rudă mai depărtată, crescută de către 
Vlăhuțești, astăzi octogenar și împovărat de amintiri ca și .duduia 
Margareta". Are aceiași ochi albaștri, nealterați de vîrstă.

— Plecau tustrei, Vlahuță, Coșbuc și Delavrancea către valea 
Bistriței, spre Ceahlău și nu veneau cîte trei zile acasă. Cînd se 
întorceau colbăiți și hămesiți, strigau de la poartă: focul pentru 
lăutoare și pe urmă de mîncare. Se spălau și rîdeau, povestind în- 
tîmplări de pe la stîni. Seara, stăteau cu cafelele sub nas în prid
vorul cel mare, sub lampa asta cu abajur verde ; adormeam auzin- 
du-i cum pun țara la cale.

Pridvorul imens, cu vedere pe valea Agapiei, cu mosa Iul e ca 
ți atunci ; există și lampa cu abajur bogat, și cadrele de pe pe
reți. In casa Vlăhuțeștilor nimic nu pare a se fi clintit, ca și 
cum vremea n-ar avea nici o putere. Trecînd prin odăile cu scrinuri 
din altă epocă, privind portretul Elizeî Străjescu, pictat de Octav 
Băncilă, începi a depăna fără vrere destinul acestei familii, destin 
legat de aceste locuri. Eliza Vlahuță din tablou, soră mai mare a 
poetului, căsătorită cu un Străjescu, și-a petrecut primii ani ai ti
nereții la Dobrovăt—Iași, unde între 1883—86 a locuit vremelnic 3i 
Alexandru (vezi nuvelele „Vișan" si „Cassian"). Rămasă de timpuriu 
văduvă, se decide, la îndemnul mamei, să vină la Agcpla. E la
mijloc o chemare a pămîntuhii, căci Ecaterina Vlahuță, mama ei 
ți a poetului, a fost crescută la Agapia de la vîrsta de 6 ani.
Neculai Vlahuță din Pleșeștii—Bîrladu’ui aici a cunoscut-o și a
răpit-o spre a-i fi soție. Mama își vinde tot ce are în părțile Bîr- 
ladului și vine împreună cu Eliza la Agcpla, ad’icîndu-și aici soțul 
ți fiul. Deci, o ripostă a răoiril din tinerețe. Ecaterina Vlahuță 
se sfîrșește la 2 sept. 1898. în timp ce Neculai urcă pînă la 107 
ani, Bfîrșindu-se la 8 mai 1909.

Cînd l-a pictat Grigorescu în binecunoscutul portret .Monahul 
Nectarie" tocmai Împlinise suta. întrucît și ultimul descendent, 
Mihalache, se afla tot la Agapia, era normal ca Alexandru aici să 
se considere acasă și la Agapia săi fie sufletul. Ca dcvadă, toți 
prietenii Iui au fost convinși să aibă reședințe văratice la Ag t- 
pia.

Soarta a vrut ca și nepotul său, fiul Margaretei Ștefănescu 
fulgerat în floarea viratei, să doarmă în liniștea Bogoelovului cel 
clntat de Gala Galaction, alături de întregul neam al Vlăhuțeștilor.

Atunci cînd în iarna lui 1916, Alexandru Vlahuță a plecat de 
la Dragoslcvenl spre Moldova, transported în chervan tras de bol 
cele 82 de pîr.ze ale lui Grigorescu, ținta pribegiei lui era Agapia. 
N-a putut ajunge decît la Iași, de unde apoi s-a înapoiat spre gos
podăria munteană. E singurul dintre Vlăhuțești care nu dcarme la 
Agapia.

Cu toate acestea, acum, cînd numărăm 50 de ani de la moartea 
sa. amintirea grupului e la fel de proaspătă ca în anii cînd, fă- 
cl^du-țt semne din cerdacuri, se întîlneau tcți la fîntîna dintre ullfâ 
De rvrancea, Caraglale, Coșbuc, Duiliu Zamfirescu, Grigorescu șt 
porreou în sus fără țintă, trecînd pe Ia poarta lui Hasdeu, urmăriți 
tie c-nfrile discrete ale unul Ibrăileanu, Gala Galaction, așteptați 
ir -t^ruce de Paul Bujor și al ți amici.

**- mei sînt el, dar se întîlnesc la Agapia, între fostele lor locuin- 
* lor obiecte, se întîlnesc încă dintre cei care i-au cu-

* - •! le-au fost apropiațl • cele două fiice ale lui Vlahuță, ca
• două fiice ale lui Delavrancea, I. D. Ștefănescu, Jon P<*tro-

***** alții, în urmă de tot găslndu-se acest Niculiță al
fiind, despica lemne pentru lăutoarea ce’or descinși 

Aj* CeoJkMulul.

Aurel Leon Imagini ieșene (Foto: I. Ghețiu)

ții. Să ne amintim în acest sens 
de Maiakovski. Radio-ul este 
și el o tribună, e adevărat o 
tribună invizibilă, dar poate 
tocmai de aceea mai eficien
tă. Vocea ce vine din eter în- 
chegîndu-și articulațiile unde
va în văzduh ne emoționează, ne 
umple de curiozitate, ne sensi
bilizează, ne bucură sau ne 
indignează, și se întoarce a- 
poi tot în eter. Cred că în 
ceea ce privește poezia patrio
tică, radioul este calea cea 
mai comodă, cea mai indicată 
și mai lesnicoasă de difuzare 
a ei. Dar, se înțelege, nu nu
mai atît. Ce cîștigă versul as
cultat la radio în comparație 
cu cel citit în paginile unei 
cărți sau a unei reviste ? Răs
punsul este unul: autenti
citate. Deși se spune că poeții 
(cel puțin o mare parte din 
ei), nu știu să-și interpreteze 
versurile, totuși, trebuie să re
cunoaștem că nimic nu ne sa
tisface mai mult decît rostirea 
acestor versuri (sau a unei 
pagini de proză), de către au
torul însuși. Lipsa unor posi
bilități expresive în lectură 
ale scriitorului diminuează oa
re valoarea poeziei, micșorea
ză amplitudinea vibrației ar- 
tstice ? Nu 1 Tocmai această 
bpsă ne procură o emoție a- 
dîncă, tocmai ea ne apropie 
de creator, și uneori chiar de 
procesul său de creație. Să-și 
închipuie oricine care este e- 
coul vestitului „Testament* al 
lui Axghezi în sufletul citito
rului de rînd în cele două i- 
postaze : tipărit și citit la mi
crofon. Vocea marelui maes
tru al Kmbii noastre literare 
este de natură să-și găsească 
un ecou unic în conștiința ci
titorului și să spargă geamurile 
oricărui suflet, oricît de opace 
ar fi aceste geamuri. Situația 
este aceeași în cazul fiecărui 
autor care-și trimite cu pro- 
priu-i glas versurile sau rîn- 
durile unei proze pe calea .un
delor. Se stabilește astfel acea 

comunicare directă între gîn- 
durile și sentimentele scriito
rului cu cele ale iubitorului 
de frumos.

Intre recea pagină a cărții 
și căldura glasului cu inflecți- 
uni ce trădează o emoție au
tentică, ultima este mult mai 
preferată de către publicul 
larg. Unii spun că poezia de 
meditație adîncă, lirica filozo
fică (termen — după cum se 
știe — impropriu, pentru că 
nu există poezie filozofică și 
poezie nefilozofică), este in
compatibilă cu d fuzarea ei la 
radio, întrucît aceasta recla
mă reveniri asupra unor ver
suri pentru a adînci ideea, 
pentru a reflecta mai profund. 
Nimic mai fals. Cunosc oa
meni pentru care un poem 
mai puțin accesibil în scris, 
a devenit aproape familiar în 
urma ascultării lui la radio 
sau la un recital pe scenă. Așa 
se explică audiența mare de 
care se bucură emisiunile li
terare, momentele poetice și 
montajele literar-muzicale. Și 
aceasta nu numai cînd produc
țiile literare sînt transmise în 
lectura autorului însuși, ci 
chiar în interpretare actori
cească.

Un poet îmi vorbea despre 
senzația pe care o încearcă 
atunci cînd își citește versuri
le la microfon. Volumul îl ci
tesc criticii și un număr mai 
mic sau mai mare de inițiați—- 
îmi spunea el — la radio. însă, 
te ascultă .o lume întreagă*. 
Acest public numeros, invizi
bil, aflat dincolo de peretele 
izolat fonic al studioului, este 
prezent în conștiința celui ca
re vorbește ca o invitație la 
responsabilitate civică, ca un 
impuls la autocontrol și regă
sire de sine. Și încă ceva: o 
scriere tipărită se adresează 
unui singur individ, una rosti
tă la misterioasa tribună a ra
dioului poate fi ascultată de 
milioane de oameni în același 
timp, acordîndu-și simțirea și 

cugetarea la diapazonul gla
sului care vine parcă din uni
vers. Tentația microfonului es
te tentația popularității în în
țelesul cel mai nobil al cuvîn- 
tului, căci cine scrie, scrie 
pentru public. Să nu se înțe
leagă că noi pledăm pentru 
repudierea cuvîntului tipărit 
în favoarea celui vorbit. Avem 
impresia că fiecare își are va
lențele lui incontestabile.

Că există genuri și specii 
literare, sau mai exact unele 
lucrări aparținînd unor specii 
și genuri literare, care nu pot 
fi prezentate cu succes la mi
crofon, și acest lucru este a- 
devărat Chiar în ce privește 
teatrul, devenit în ultimele de
cenii apanajul radioului, pen
tru că, deși este privat în ca
zul transmiterii lui pe calea 
undelor de decor, de prezenta- 
fizică a actorului, într-un cu- 
vînt de plastica spectacolului 
dramatic, teatrul la microfon 
cîștigă totuși un plus de au
tentic. Pe scenă există posi
bilitatea unor ezitări în rosti
rea replicii etc. Artificialul 
plutește, așadar, mereu în aer. 
Și totuși, unele piese nu-și 
pot găsi locul decît pe scena 
sălii de spectacol. Un sinrur 
exemplu: „Scaunele* lui Eu
gen Ionescu ar fi aproape un 
non-sens la microfon, oricît de 
reușită și bine gîndită ar fi 
adaptarea radiofonică.

In contextul spiritual actual 
radiodifuziunea, dincolo de 
concurenta televiziunii care 
este o realitate de necombătut, 
rămîne o instituție culturală 
de primă mărime. Dacă un tea
tru ne oferă circa 8 piese în
tr-o stagiune, dacă o filarmo
nică prezintă — cum este și 
firesc — doar concerte, etc. 
radioul oferă marelui public 
aproape orice în afară de film 
și expoziții de artă plastică. In 
aria multiplelor sale preocu
pări, educația estetică prin 
artă ocupă loc princ'pal, iar 
această educație implică în 
primul rînd — literatura.

Constantin Coroiu

PE LOC REPAOS!
Intervievat de căpitanul Ion 

Lotreanu. sublocotenentul Nichita 
Stănescu se coaresează cititori
lor revistei „Via/a Militară”. 
Cine spunea că intre arme mu
zei e ? Nici intr-un caz
un abonat la „Viața Militară*. 
Fiindcă, după ce răspunde la în
trebările regulamentare (.Ați fă
cut armata s J-a ce armă?“ > 
^Aveți condiție Lz-că bună ? 
ș.a.md.J, Nichita Stănescu de
monstrează că. dacă există se
ri ozi ta te și bune intenții, orice 
cadru poate fi propice pentru o 
discuție privind literatura. Iată, 
de pddă. răspunsul la întreba
rea .Care este înțelesul necu- 
vîntului iu poezia Dv. ? : „îmi 
e greu sâ exprim în cîteva fraze 
ceea ce n-am izbutit să exprim 
într-o carte întreagă. In mare, 
nu lac altceva decît să reiau o 
mai veche părere a mea, și nu 
numai a mea, că poezia nu re
zidă din cuvinte, ci cuvintele 
sînt simple vehicule ce transpor
tă tensiunea comunicării esteti
ce. Dacă am putea face poe
zie din pietre sau dacă am pu
tea transporta sentimentele pe 
spinările cailor, atunci probabil 
că mi-as f! intitulat cartea 
NE—P’ETRELE. «au NE—CAII”. 
$i cile ceva despre accesibili
tate: .Accesibilitatea, mai pre
cis simplitatea, este un act de 
maturitate artistică. O simpli
tate precoce este un oct de sim
plism. Accesibilitatea crește o- 
dată cu odîncirea mesajului și 
tensiunii estetice comunicate. Lu
crul acesta nu pică din cer. 
începi să devii accesibil așa cum 
încep copiii să vorbească. Acce
sibilitatea este un fel superior 
de a vorbi".

CORESPONDENȚĂ
LITERARĂ

I. lor ga — O anume ingenui
tate, care vă este proprie, a- 
junge la plafonare datorită lip
sei de lecturi din lirica mo
dernă. Piesele de decor luate 
din repertoriul lui V. Alecsan- 
dri vă conduc spre clișee uzate 
de mult : mărgărite gingașe,
dulci visări, seri cu lună plina. 
Vi se cere, deci, în primul rînd, 
să le evitați.

Maria Gh. Zimniceanu — Pen
tru a scurta drumul spre co
loanele revistei puneți-vă mai 
întîi la punct ortografia. (dv. 
scrieți cu seninătate poiezii, 
încontinuare, sa scurs etc.) Ceva 
de spus se pare că aveți în 
Fuga, însă mica întindere a 
poeziei presupune o concentrare 
maximă a emoției lirice. Despre 
celelalte, să nu mai vorbim.

Gh. Mereuță — Intr-adevăr, 
Cronica publică și proză, dar 
paginile trimise nu pot fi de loc 
apreciate astfel. Singura stare 
pe care v-au creat-o chemările 
toamnei a fost una propice rea
lizării unei compuneri naive de 
școlar din cursul inferior : „Dar 
toamna din anul acesta se caracteri
zează nu numai prin rodul ei 
bogat, ci și prin zilele ei fru
moase, cu soare cald și strălu
citor, zile bune pentru recoltat 
și alte lucrări agricole'. Nu ne-ar 
fi mirat dacă în continuare 
ne-ati fi dezvăluit secretele mu- 
rării pătlăgelelor și morcovilor.

C. Radu — Versurile trimise 
vă declară un descendent din 
Minulescu, evoluînd spre poza 
ostentativă, de un spectaculos re
gizat cu mai multă sau mai pu
țină abilitate. Uneori îmbinările 
nepotrivite de cuvinte stîrnesc 
hazul, efect nescontat, pe cît se 
pare, de dv. : „Pupilele... îmi 
albesc mersul și umbra / căl- 
diului.

Ștefan Drăgan — Vă lipsește 
în primul rînd tehnica de co
municare în imagini a metamor
fozelor neîncetate care vă obse
dează : „Pîn’la schimbarea ini
mi i-n izvor / Și sufletul în 
pocnet de topor".

Gabriel Stănescu — Versurile 
trimise certifică încă o dată în
clinațiile dv. literare. Din pă
cate caligrafia de artizan al i- 
magfnii ascunde de data aceasta 
ipostaze sufletești comune și un 
suflu liric scăzut. Totuși, am 
reținut cîte ceva.

Andy Mușat — „Scriu poezii 
pentru a-mi umple timpul liber". 
Intr-adevăr, lipsa unei discipline 
în sens artistic se vede numai- 
decît : „Să nu-nri spui / Că iu
birea e un foc / de paie / Să 
nu mă faci / să-mi sting a ini
mii / Văpaie".

D. Izvoreanu ■— „Oricine poate 
rupe o floare / două, trei, un 
buchet". De acord, dar ce are 
de-a face acest fapt cu poezia ? 
Mai pe larg e inutil să exem
plificăm de ce versurile trimise 
nu sînt publicabile.

I. C.

CRONICA LIBRĂRIEI
In toate școlile elementare din 

țară au fost făcuți în aceste 
luni pionierii vor urma și alte 

serii. Deci, uniformă, centură, 
statut. Dacă uniforme s-au găsit 
și se mai găsesc la magazinele 
respective, prin librării, nici 
urmă de centuri și statute. Și 
iată-ne pornind la vînătoarea ce
lor două rarități, de presupus a 
se găsi prin librării. Dar peste 
tot ne intimpină regrete și ne
dumeriri.

— Am avut. S-au terminat.
— Nu știți unde am putea 

găsi ?
— In orice caz, în Iași nu. 

Poate în alte localități.
Fără glumă, un S.O.S. lansat 

pe ramurile arborelui genealo
gic a mobilizat pe toți cei care 
prin profesie sînt obligați la de
plasări. Am luat Moldova în 
lung și lat. La fiecare sfîrșit 
de săptâmînă, rapoarte de situa
ție.

— La Suceava ?
— Pînă acum, nimic.
— Botoșani ?
— Ultimele bucăți se vîndu- 

seră cu 10 zile înainte. N-am 
avut noroc și pace I

— Roman ?
— Bieții copii, le caută cu lu

minarea.
— Bacău ?
— Au făcut comenzi. Așteap

tă.
— Galati ?
— Se zice că ar mai exista 

două bucăți undeva, prin județ 
dar nu-i sigur. Am pus o pilă, 
poate—poate...

— Ar fi, deci, vreo speranță?
— Slabă. Sînt multe solicitări 

locale.
Așadar, din nou investigații la 

Iași. Ultima e la librăria din 
Complexul Copou, care a fost 
o vreme în inventar. Poate o 
fi căzut ceva după raft. Insă ni
mic.

— Totuși, de ce nu există ?
— O să vă destăinuim secre

tul : le-au cumpărat studentele. 
Se poartă. înțelegeți î

NICI CHIAR AȘA!
Că prolificitatea unor con

deie, fie chiar exersate și sus
ținute de talent, conduce spre 
gratuități jenante, ne-o confir
mă o dată în plus un reportaj 
despre Liveni, satul lui Geor
ge Enescu, apărut în revista 
„Magazin" nr. 632—1969, în 
care autorul a vrut să pună 
cît mai multă... culoare. In- 
cercînd să-l prezinte pe micul 
Jurjac în cadrul copilăriei, re
portajul ține să ne asigure că 
„sînt impresii de o rară poe
zie’ și puritate pe care compo
zitorul le-a purtat cu sine pre
tutindeni, pentru a le destăinui 
treptat în compoziții de o ex
cepțională savoare (!)*’.

Și apoi începe enumerarea a- 
celor impresii :

„A contemplat zborul cocos- 
tîrcilor care își făceau cuib în 
acoperișurile de paie ale case
lor vecine, a simțit adierea .în
miresmată a vîntului care tre
cea dealul de la Alburea, a 
alergat după fluturi, s-a jucat 
cu cărăbușii și greierii... Ii 
plăceau răsăriturile de soare, 
diminețile de vară în care cio- 
cîrlia se ridica pînă în înaltul 
ceiului de azur, zilele liniștite 
cînd oamenii plecau la arat, 
minind boi grei și blînzi, cu 
coarnele lor albe ca fildeșul".

„Ceasul atîrnat de perete ba
tea ora șapte, iar din micile 
ascunzători înzorzonate ieșea a- 
fară o pasăre sperioasă, țipa 
„cucu" și se retrăgea în grabă 
în cutia de lemn cafeniu. Nici
odată nu reușea să surprindă 
momentul cînd cucul din perete 
avea de gînd să iasă Ia i- 
veală“.

„Bătrînii din Cracalia și Li
veni țin minte și astăzi cum 
Jurjac le cerea să scoată pești 
din lacul lui Giurgiuveanu"...

A umple cîteva coloane de 
revistă e ceva. Dar nici cu a- 
tîta risipă de... culoare I

PROZĂ IN „ATENEU"
Două schițe remarcabile tipă

rește, în ultimul său număr, re
vista „Ateneu" : „Călușeii" de 
Tudor Ursu și „Din ce se face 
zăpada** de Ioana Orlea. Prima 
este o narațiune densă, perfect 
„rotundă", înșelătoare, pe mo
ment, datorită pistei false pe 
care o sugerează dialogul mut 
dintre tînărul erou și posibila 
cucerire de duzină din noaptea 
de carton a bîlciului adormit. 
Curînd, în cercul luminos al că
lușeilor va rămîne însă numai 
băiatul blond și nedumerit, ră
tăcit într-o lume străină și ciu
dată. Tentativa disperată de in
tegrare în universul de paiete 
al bîlciului se va solda, tragic 
și simbolic, cu moartea eroului. 
„Forța centrifugă" a pus capăt 
unei încercări de la bun început 
sortite eșecului : cel care a cre
zut că, în pofida dublului feno
men de respingere, se va putea 
încadra unei ambianțe structural 
străine, va sfîrși sub podeaua 
călușeilor : „scăpată de obstaco
lul de care se izbise, roata, tre- 
murînd încă din toate barele, își 
recapătă treptat viteza**... Proza 
Ioanei Orlea, („Din ce se face 
zăpada") înfiripă o atmosferă su
gestivă, în care timpul este in
genios comprimat și dilatat în 
funcție de disponibilitățile sufle
tești ale eroului.



OBSESIA
BAROCULUI: AL. T. STAMATIAD

fragmen t ar ium

Teatralismul și emfaza sînt la 
Al. T. Stamatiad (numele exact: 
Stamatiade) particularități ce 
contravin discreției simboliste. 
Tentația spre fastuos, de nuanță 
tnacedonskiană, e compromisă 
prin exces, opulența devenind 
fastidioasă, prin urmare contra
indicată estetic. La Minulescu, 
trubadur și actor, intervine la 
timp gestul autoironie; instalat 
în Templul iubirii, Al. T. Sta
matiad cultivă limbajul sacer
dotal, enumerînd cu voce albă 
detalii destinate să întrerupă 
respirația. Poetul trîmbițilcr da 
aur ni se prezintă așadar intr-un 
edificiu c>i statui de alabastru și 
trepte de agată, sanctuar în
conjurat de livezi cu fructe ca 
),sori de diademe"; podoabele 
sînt de aur și pietre nestemate; 
Jngerii cîntă din f.aute de aur. 
Ansamblul e de o caligrafie ba
rocă. Scenografia epatantă, cu 
o mare aglomerație de obiecte 
strălucitoare, caracterizează un 
temperament senzual, dispus să 
înregistreze „senzații de aramă" 
și „mireasma amintirii". Ideile, 
în poezie, interesează mai puțin 
in sine, ca fond intelectual 
propriu zis, — deși aspectul a- 
cesta merită toată stima — cît 
în măsura în care dobîndesc vi
brație estetică, transmițînd prin 
mijlocirea unui sistem de imagini 
o dispoziție sufletească, un 
Stimmung. Se înțelege că Al. T. 
Stamatiad nu poate fi asociat 
unor creotori-gînditori, de tipul 
Goethe sau Lucian Blaga, la 
care ideile și poezia se solubili- 
zează, contopindu-se desăvîrșit. 
Reflecțiile sale nu numai că nu 
seînteiază, dar cad într-un fel 
de banalitate ce exclude ele
vația. Iubirea e, la Al. T. Stama

tiad, „singura putere profundă 
și supremă / ce-ntr-adevăr 
existe". îndrăgostitul se agită 
teribil: „Mă lupt cu-nverșunare 
și sufăr în tâc^-e". (Iubirea noas
tră moare). Ploaia, întunericul, 
solitudinea favorizează o medi
tație comună, care nu spune 
nimic : „Ce tristă e viața I" (In 
noapte).

Cu astfel de posibilități, poe
zia lui Al. T. Stamaticd se ro
tește în jurul acelorași motive. 
Asediată de urit, cetatea e sor
tită dezagregării. Ceoța, „lințoi 
de doliu", turnuri fantomatice, 
un oraș ce „pare mart" — ne in. 
troduc într-o Siir.forve tristă; 
declarații dezolante („Mă simt 
așa de sigur"), plictisul și ne
vroza converg ‘n Spleen : „A- 
celeași case uniforme / Șî-ace- 
leași păduri învechite; / Aceași 
arbori fără viață / Și-aceleași 
zări apăsătoare . . ." Toamna și 
tușea descind din tipare baco- 
viene: „Iubito, e toamnă tîrzie / 
Și-n umbră fecioare tușesc . 
Proooziții din lirica l"i Arahezi 
vestesc, în reluare, descompu
nerea materiei: „Fintina a murit 
de mult" (Sirr.fcnia tcamnzi) 
Stări depresive, „visuri bolnave", 
„melodii triste", conțin multă 
poză, culminînd în Moartea po
etului și Poema merții, discursive 
ca întreaga creație.

Exodul spre țări „în care por
tocalii își scutură molatic floa
rea" nu furnizează mai multă 
substanță. Nu i-o găsim nici in 
„simfonii" (Simfonie tristă, Sim
fonie în roz, S m'onia toamnei), 
nici în mozaicul de impresii din 
Visuri bolnave — „în memoria 
poeților luliu Săvescu și Ștefan 
Petică":

„Imense oglinzi aurite, 
Suave-adieri de miresme, lumini 
orbitoare-n nuanțe
Și crini, n imai crini oretutindeni. 
în fund e Domn’ța din vise
Și cîntă din harpa de fildeș.. .“

Poetul se repetă pînă la sa
turație. culori, miresme și sunete 
urmărind conf-iz:o senzațiilor, în 
manieră simbo'is'icâ. Pe eta
jera roză, pe etajera neagră

ISTORIE LITERARĂ

N IMAGINI

e
Șazătoare literară. In anul 

1933, la Timișoara.

Intre participanți : Catul Bog
dan, Romul Ladea, C. Miu - 
Lerca, M. A. Dan, George A. 
Petre, Volbură Poiană Năsturaș, 
Octav Șuluțiu, I. Volerian, Gh. 
Atanasiu, Grigore Popiți, Liviu 
Jurchescu, Zaharia Stancu, Ci
cerone Theodorescu, Al. Ne
gură. 

e un poem — demonstrație, sin
teză de „cîntec, de murmuri, de 
forme și culoare", pregătind 
cadrul pentru apariții fanteziste: 

„Pe trepte de-alabastru co
boară castelana;
Mantaua ei superbă, brodată-n 
crini heraldici
Cu trena ei imensă, pe trepte 
șerpuiește".

Referințele antiburgheze ți 
antirăzboinice (Civilizație, Zih d> 
doliu) duc spre pamflet. Refu
giat la lași, în timpul primului 
război mondial. Al. T. Stamatiad 
publica în ziarul România cic
lul Țării mele: „Cu ape-ad'nci 
și vii cum e oglinda, / Crucifi
cată de tîlhari", nediferențiat.

Macedonskian consecvent, Al. 
T. Stamatiad (n. București, 12 
mai 1885 — 1956) debuta la 
douăzeci de ani, sprijinit de 
mentorul Literatorului, colaborînd 
ulterior la Viata no’iă, Convorbiri 
critice, Flacăra, Sburătorul. In 
1918 era prim redactor al Lite
ratorului, în noua serie. Profesor 
de franceză la Arad, din 1914, 
fondă acolo revista Salrnul lite
rar (1925—1926). Volumele se 
succed la intervale mari: Din 
trimbițe de aur (1910), Mărgări
tare negre (1918), Pe drumul 

Damascului (1923), Peisagii sen
timentala (1936). Interpretările 
din lirica universală, Din flautul 
de jad (antologie chineză), E- 
șarfe de mătase (antologie ja
poneză), ■ Catrenele lui Ornai 
Khayyam — după versiuni fran
ceze — sînt meritorii în măsura 
în care orientează spre vechi li
teraturi. Acestora li se adaugă 
traduceri din Baudelaire, Wilde, 
Maeterlinck și alții. Proza din 
Ceîataa cu porțile închise (1922). 
alcătuită din „parabole" în ma
niera Oscar Wilde, e artificială. 
O piesă de teatru, Femeile ciu
date (1911) în colaborare cu 
C. Rîuleț n-a avut răsunet. Im
presiile din Cîțiva scriitori (Să- 
vescu, Petică, Goga, Maeter
linck) sînt simple apologii.

Const. Ciopraga

Princepele nu e o construcție epică trasă din documen
te istorice în care iaplele să înăbușe semn ficatiile, ve
chimea să dărîme fulgerător și definitiv posibilitățile ine
puizabile ale unei experiențe moderne și nu e nici o cronică 
ștearsă de praf, curățată de lexicul îmbătrînit în propoziții 
și fraze, adică restructurată și actualizată. Nu e nici o 
narațiune a excesului de naturalism, cu toate că limbajul e, 
uneori, crud. Princepele e romanul prin excelență al unei 
creații care se justifica printr-o excepțională forță de con
strucție. E creația ca operă și realitate estetică tradusă 
într-o sinteză monumentală, Princepele este romanul ca 
orchestrație, ca simfonie, ca putință de a ridica experiența 
unui timp istoric la simbol. Eugen Barbu a aruncat, înaintea 
lecturii, (Avertisment) cheia înțelegerii acestei fascinante 
cărți: „Romanul acesta este o sinteză, un basm și o operă 
lirică în aceiași timp...’ Tot ce poate fi mai exact, mai 
cu putință de spus despre un roman. Dar... cheile Iui, structu
rile, toată acea irezistibilă, nemaipomenită și misterioasă via
ță interioară nu se lasă prinsă într-o definiție. Romancierul 
i-a găsit o cheie de care se țin altele, evident, neidentice, 
străine una alteia, indiferente, dar absolut toate de folosit, 
de răsucit în pinza narativă, de încercat în spațiul cu sim
boluri și alegorii. Realismul liric este însoțit de un natura
lism al limbajului care seduce printr-o sevă ațîțătoare, 
vulcanică.

Timpul istoric al romanului e al domnii’or fanariote, o 
lume a tuturor contradicțiilor, unde uzurparea și domnia se 
pot repede căpăta prin intrigi, minciună, bani. Princepele 
este totul și nimic. Umbra marții îl ține s'ujitor Porții, iar 
viața lui nu e decît un spectacol dramatic : dobîndirea tro
nului și pierderea lui, cu toate eșecurile, lingușirile, izbîn- 
zile. Domnitorul e un cavaler al unui destin, al unei fatali
tăți inevitabile.

Romancierul își deschide scenariul cu un peisaj apocalip
tic : Ciuma. E poate tot ce s-a creat în li'eratura română 
mai valoros ca pinza unei molimi înspăimintătoare. Nara
țiunea crește încet, apoi ia proporții și rcali'atea intră în 
cadre cu o înfățișare de infern. Eugen Barbu e în Ciuma un 
pictor flamand, un Dante cere aduce infernul pe pămînt, 
arătîndu-i galeriile, nebunia. Construcția sa e efectiv reali
zată și ciuma declanșează, uluitor de rapid, energiile nebă
nuite, sentimentul copleșitor al morții. Invenția e înlocuită 
cu realul, hotărît superior convenției. Bucurescii sînt cuprinși 
de boa'a pe care Eugen Barbu o descrie ca pe un blestem. 
Ea semnifică fatalitatea, răul ajuns la explozie. Peisajul e 
de un realism liric inegalabil: „Seara se ivi luna îmbrăcată 
în singe și în jur era un senin sticlă". „Clinii lui Dumne
zeu mușcau cu sete din lumină și og'inzile ce se știe că 
sînt rău voitoare Ia boleșniță fură acoperi'e cu marame 
albe’, „Era o noapte înspăimintătoare cînd în frumosul 
nopții furnicile lucrează mai muit și crește sarea în mări. 
Oamenii simțeau cum le sporește sîngele în vine..." Cînd 
ciuma se apropie, pinza capătă o culoare neobișnuită. Lă
custele cronicarului sînt de data aceasta f uturi. Textul e 
evocator, ca în Sadoveanu: „O nuntire de fluturi, parcă 
neclintiți, duși de o secretă mișcare spre fîntlnile Princepe- 
lui umbri lumina lunii. Intîi veniră cei cu aripile ca pu
cioasa, galbeni și ușori, iradiind în noapte, tăind aerul în 
miliarde de felii, erau fluturi amirali, fluturi-lămîiță. albi- 
niță, fluturii cerului și fluturii de sidef, vestind zorii ce nu 
mai se arătau. Păreau frumoși, mu.'ți cum erau și plutind 
ușor deasupra caselor, apoi invăluiră pomii și coroanele lor 
o dată cu prăbușirea intr-o devorare lacomă și rămaseră 
pustii și iar înflorită în strălucirea lor cînd norul cel gal
ben se ridică deasupra palatului. Aripile galbene erau stră
vezii, ai fi putut vedea înțepătura albastră a stelelor prin 
ele, dar în această frumusețe totul se duse, la fel de încet, 
cu aceaeși lainică mișcare, cum ai muta vag lumina. Din
spre jignița domnească se auzi atunci un fe' de chițcăit de 
șoarece, unanim, mult, stins, amenințător. Soseau stngile, 
fluturii cu cap de mort, aduși de molimă. Erau mulți, roșii 
ca amurgul, arătîndu-și găvanele negre. Nunteau și ei tă
cut, gros, umplind aerul cu o duhoare grea. Abia mișcau

EUGEN BARBU:
aripile ca și cînd ar fi fost înecați în apă. Nu se grăbeau, 
acoperiseră cerul cu un văl negru. Nălbarii și fluturii cu 
coadă de rîndunică, fluturi de zi cine știe cum treziți și 
porniți în această ciudată migrație, lăsaseră un polen galben, 
ușor, în văzduh. Prin acest perete subțire și translucid tre
ceau ceilalți, greoi, amorfi, grețoși, voluptoși, cătînd parcă 
un punct cardinal. Stătură un ceas în aer, lipiți sub lună, 
ascunzînd-o, oamenii îi văzură bine, buha ciumei dăduse 
semn fără milă orașului". Impresia e că avem în față o 
pînză de Rembrandt pusă în mișcare, desfoliindu-se de vita
litatea unui rău nedeschis binelui. E chiar sentimentul ciu
mei, copleșitor, care diminuează forțele morale. Personajele 
reacționează diferit. E un fel de turn babei valah. Teama de 
moarte însă nu anulează complet plăcerile vieții. Doamna 
Neacșa Prîșcoveanu. reflectată de oglinzile grele de ciumă, 
de moarte, nu-și lasă veșmintele coborite parcă din cămara 
Doamnei Chiajna a lui Odobescu. Cînd ciuma își lua va
ma : „Rîul morții, Cochytos, umflat de lacrimile răposaților, 
se revarsă în jurul Infernului", Princepele deschide din nou 
petrecerea vieții.

Eugen Barbu nu cade în compoziții de operetă, de bilei 
regizat ca să producă efecte, să deruteze prin pitoresc și 
noutate căutată. Secretul romanului poate fi descoperit în 
sentimentul estetic al construcției, în experiența veche, de 
istorie trăită la dimensiunea mitului, care răstoarnă brutal, 
explicabi’, reporturile dintre personaje și acțiuni. Romanul 
s-ar putea defini și ca o uvertură lirică, dramatică, a Prin- 
cepelui și a messerului Ottaviano. E și o comedie în care

CRONICA LITERARA

totul e deșertăciune. E însă, înainte de toate, filozofie epică 
evocată cu exces de înțelepciune de cronicar muntean tre
cut prin cărțile Iui Odobescu și Sadoveanu, dar avînd voca
ția transcedentalului, a marilor construcții cu interioare și 
nopți care aduc în fața ochilor un arhitect vrednic de stilul 
lui Lampedusa și Mateiu Caragiale. Romanul nu poate fi 
analizat decît cu ochi neobosiți și orice scăpare de tablo
uri e primejdioasă pentru recompunerea sintezei. EI se lasă 
descoperit, Înțeles, dar mai ales savurat. Definițiile critice 
se înmulțesc și o concluzie cheamă pe altele ca să-i recu
noască valoarea fundamentală.

Princepele e personajul care conduce, demon'ează .reface, 
condamnă, joacă toate măștile posibile pe scena istoriei. E 
ajutat, dominat, sedus, uzurpat și condamnat prin voința, 
atracția și spiritul paradoxal al messerului Ottaviano, un 
Don Quijotte valah, un vrăjitor și un straniu personaj de 
Orient și Occident, excesiv de periculos pentru o domnie. 
Eugen Barbu nu și-a caricaturizat personajele, nu le-a scos 
din arhivele istoriei cu costumații false, cu alămuri și cai 
orbiți de praful nimicitor al anilor scurși. Personajele sînt 
reale, au o existență proprie și o experiență de care fac uz 
totdeauna. Dialogurile dintre Principe și Ottaviano comple
tează filozofia romanului. Messerul. acest Ariosto al curții 
valahe, e un filozof al minciunii, al răului moral și social 
pe care-1 răspîndește, îl contemplă. îl susține. Satisfacția 
lui e creația, paradoxurile, înșelătorul limbaj a1 unei filo
zofii cu care sucește mințile Princepe’.ui. E un Mefisto tra
vestit în Faust. E Becket din piesa lui Jean Anouilh. E, 
intr-adevăr, unul dintre cele mai realizate personaje din

PRINCEPELE
literatura română, excepțional ca tip, străin ca ființă uma
nă, un filozof cu o enormă posibilitate de a elabora reflec
ții. Existența sa se confundă cu limbajul. Convorbirile cu 
Princepele sînt adevărate dialoguri unde ascetismul ecle
ziastic și extazul destrăbăărilor simțurilor, al vitalității se 
întîlnesc. concurează spre o liniște metafizică, suprafață 
despuiată de neliniște, dar plan'ată cu o dulce nebunie iau- 
stiană. Cunoașterea, construcția ar fi pentru Ottaviano sen
sul apropierii de Prjncipe: Bogăția e în spirit, Magni
fice. Aici vreau să construiesc eu pentru tine...' Princi
piile messerului vin din filozofia lui Seneca: „Setea este 
deliciul meu și foamea ceea ce îmi dă libertatea de a fi 
eu însumi’. Curteanul va domina cu reflecțiile, morala sa 
pe domnitor căci acesta nu se va învinge, lecui de fasci
nația messerului care cunoștea pe Aris'otel. Pic de la Mi- 
randola și jongla cu toate conceptele fără să le recunoască 
paternitatea. loan Valahul e astrologul total opus lui Otta
viano, spirit rațional, cetitor de cărți slavonești și latinești, 
un fel de Kesarion Breb sadovenian. care reprezintă reli
gios și social poporul de la Dunăre sub fanarloți. E un mag 
coborît din mit în narațiune, simplu, devotat pămîntului 
românesc, știutor în stele, cunoscător de datini. El restituie 
Princepelui uimit o filozofie- autohtonă pe care fanariotul 
nu o înțelege, o disprețuiește înșelat de Ottaviano.

Melancolia, îndoielile, întringerile, stările de criză ale 
Princepelui evadează într-o partitură pe care messer Otta
viano și-o însușește complet, folosindu-se de ea pentru a-și 
redimensiona voința de putere. De fapt, impresia e că 
Ottaviano conduce Țara Românească și nu Princepele 
înscăunat cu atîta fast de Poartă. Domnitorul e ros de ideea 
perfecțiunii („Interior, Princepele urmărea ceva perfect, 
imobil, desivîrșit, dar nu găsise cale spre această perfecți
une. Nu-i plăceau legile, nu-i plăceau lucrurile, nu-1 plă
ceau oamenii',) pe care messerul o exploatează din plin în 
plimbările nocturne: „Inițial ideea se găsește în Suso. El 
zicea că ochiul esențial al lui Dumnezeu, privind în sine 
însuși și nevăzînd nimic în sine în~uși se constitui în 
începutul și sfîrșitul său, pătrunzîndu-se și contopindu-se. 
Acest lucru a format Globul Eternității din Centrul Cir- 
cumferenții’.

Romanul nu epuizează temele narative și Eugen Barbu, 
acceptînd principiul autenticității, introduce și textele cro
nicarilor cu limba lor încărcată de vechime. Petrecerile 
tineretului, intrigile de la Curte, ambiții e Heracleei, înțe
lepciunea Evangheliei, căderea Dudescului trădător, barba
rul și feericul sabat al destrăbălării boierilor de la Mogo- 
șoaia, laudele de la Academia grecească, tăierile de boieri 
lacomi de tron, hoțiile, familia, toate dispar și nu mai au 
nici o semnificație atunci cînd Ottaviano piere. Princepele se 
prăbușește, va deveni un rătăcit și capugiul venit în taină 
Ia București îi ia capul; iar trupul !1 aruncă în curtea pala
tului la clinii saxoni care-1 sfîșie. Domnia fanariotului cade 
și romanul se sfirșește cu venirea altui principe. La ori
zont, neanunțat, apare și viitorul sfetnic, un nou Ottaviano, 
un diavol al nestatorniciei care va relua, cu siguranță 
spectacolul.

Princepele este romanul unei experiențe istorice, un vast 
și captivant scenariu cinematografic, o operă excepțională, 
unde limba românească veche iese din tipare și dezlega
tă de băietele nefolosinței, capătă structuri noi, moderne. 
Sentimentul de existență estetică a romanului nu poate 
ii tăgăduit : Eugen Barbu ne-a dat, sincer de tot vorbind, 
o operă reprezentativă.

Zaharia Sângeorzan



schiță de Dino Buzzati

Pîlpîitoare și nesigură, 
lumina unei ferestre a tre
sărit în întuneric.

— „De ce-ai răscolit și 
astăzi pămîntul grădinei, 
Giacomo ? ... De ce l-ai 
adunat din nou într-o mo
vilă ... ?"

— „Nu e vina mea, dom
nule, a murmura' grădinarul. 
A mai murit un om, un 
om apropiat și drag. .."

M-am oprit și acum, ca 
în atîtea alte dăți în fata 
unei alte movile. Era din 
nou, ca mai demult, noapte. 
L-am strigat pe Giacomo. 
Acum înțelegeam sensul a- 
scuns al movilei. Voiam 
numai să știu cine muri
se... Răspunsul a fost 
simplu :

— „A mai murit un om, 
un prieten ...“

Movilele din grădina 
mea au devenit din ce în ce 
mai dese. Unele mici, al
tele uriașe, ca niște coline. 
Au apărut apoi două neo
bișnuit de înalte, dar nu 
l-am mai întrebat nimic pe 
Giacomo. Știam. In ele ză
ceau închise pentru vecie, 
cele mai frumoase clipe 
ale vieții mele, sfîrșite atit 
de amar... De atunci, în 
fiecare seară, cînd mă o- 
presc în fata acestor două 
neîudurătoare culori ale du
rerii, se trezesc în mine un
noian de amintiri triste, 
copleșitor de triste... Mă 
opresc în fata lor, chemîn- 
du-mi cu disperare, copilă
rește, prietenii pierdutL 
Cernale, Patană, Rebizzi, 
Loganesi, Maurri... Ii re
chem pe rînd pe toți aceia 
care au crescut și au mun
cit alături de mine, atiția
ani... Negro, 

Dar nimeni
Verpani... 
nu-mi mal

răspunde...
Pe timp ce trece, gră

dina mea se adîncește și 
se coboară, într-un labirint

e vremea cfnd tucam 
teatru aveam obiceiul 
sd uit din cind în 
cind că mai erau și 
matinee. Așa că mi 

t-a spus cd or trebui sd în
cerc o altă slujbă.

— Al putea sd capsți de 
lucru in Irlanda, mi-au zis.

— Există un loc care se 
cheamă Dracunpraznic. a spus 
un domn din Irlanda de nord. 
Ai putea să-ți găsești ceva 
de lucru pe acolo.

La Dracunpraznic, un domn 
de la gară mi-a spus :

— Ai putea să-nccrcl la 
Poliție. Duc lipsă de sticlcți 
In orașul ăsta.

La Pol'ție sergentul nu 
m-a Întrebat ce școaid am sau 
lucruri de astea.

— Ai pe careva de între
ținut 3 — a fost tot ce m-a

văcsuîtor de
ghete în 

australia
i

P
rin umbra difuză ca
re s a lăsat pretutin
deni pătrunde lumina 
moale și ștearsă a 
ferestrelor. Singur eu 

mă strecor in întunericul 
de pe marginea peluzei, a- 
lungind somnul ierbii. Mă 
las cuprins de gtnduri și 
gîndurile-mi poartă privirea 
departe, spre cerul boltit 
deasupră-mi, tn timp ce o- 
chii caută seninul și ste
lele una cite una.

Uneori le privesc chinu
it de gtnduri contradictorii i 
alteori, în alte nopți, mă 
mulțumesc să le contemplu 
tn liniște, cum strălucesc 
acolo sus, plate șl fără 
sens.

Copil fiind, îmi amintesc 
că in timpul unei aseme
nea plimbări nocturne 
m-am oprit, in fata unui 
obstacol necunoscut. Nelă
murit am aprins un chibrit. 
Pe fata lină a peluzei se 
ridicase pe neașteptate o 
protuberantă ciudată șl 
singulară.

— ,„E poate vina grădi
narului, mi-am spus. Ara 
să-1 întreb mîine*. A doua 
zi l-am fnttlnit.

— .Știi, Giacomo, pe pe
luză s-a inăftat o movilă. 
Ieri seară m-ara împedicat 
de ea, iar azi dimineață 
la lumina zilei mi s-a pă
rut neobișnuit de înaltă ... 
Semăna atît de bine cu un 
mormînt... Ce să însemne 
oare?..'.* ■"w ' ' '

— ,E un mormînt, mi-a 
răspuns simplu Giacomo, 
mormîntul unui prieten ca
re a murit abia ieri". Da. 
Era mormîntul proaspăt al 
celui mai bun prieten, care 
murise' în munți cu capiii 
sJărimat de stîncile ascuțite. 
O moarte atit de timpu
rie... • ‘

— .... Dar nu-mi amin
tesc să fl fost îngropat a- 
>cx Giacomo. . .*

— .Nu. N-a fost- Îngropat 
e= ’ Mormîntul lui a rămas 
•rota, departe, la poalele 

k* — dar , aceasta

e grădina tn care se vot 
ivi rînd pe rînd urmele 
tuturor tristeților din lu
me".

— .Să nu mai vorbim, 
Giacomo. Sînt superstiții 
fără rost. Aș vrea doar ca 
mline să nu mai văd mo
vila aici".

— ,E un lucru pe care 
nici un grădinar din lume 
nu l-ar putea face, dom
nule" — mi-a răspuns Gia
como.

Movila a rămas. Mi-am 
reluat plimbările din fiece 
noapte, oprindu-mă mereu 
de atunci încolo, în fata 
unor alte movile. Nici una, 
însă, nu a crescut mai înal
tă decît prima. Oprit în 
fata ei, îmi aminteam de 
fiecare dată de moartea' lui, 
de moartea prietenului drag, 
pierdut pentru totdeauna. 
M-am întrebat în repetate 
rînduri dacă, gîndurile me
le, îndreptate mereu în ca
lea lui, nu-ml purtau pașii 
într-acolo, dar nu mi-ara 
putut răspunde niciodată, 
căci de cele mai multe 
ori asemenea întrebări ră- 
mîn nelămurite, fără răs
puns.

Au trecut luni fără nu
măr. Plimbările mele n-au 
mai fost tulburate de re
liefuri bizare și neînțelese. 
Mă tulbura însă nefiresc 
de mult amintirea priete
nului pierdut. Mă opream 
uneori noaptea, cu între
barea pe buze.

„Dormi, prietene drag ? N
Nu-mi răspundea. Dor

mea, desigur, undeva sub 
slincile golașe ale unui ci
mitir de munte uitat de 
timp și de oameni, fără 
nici o floare...

S-au scurs multi ani de 
atunci și iată că, într-o 
noapte, m-am oprit din 
nou în fața unei movile. 
Era tîrziu și somnul se 
așternuse peste tot. Tre
buia să ,; întreb grădina
rul. L-am strigat-:

-s- .-Giacomo, Giacomo

de coline răzlețe. Aici, fie
care colină poartă un nume, 
fiecare nume aparține unui 
prieten — unui prieten în- 
mormîntat undeva departe 
și fiecare mormînt proaspăt 
e un gol săpat în cele mai 
adînci cute ale ființei mele.

Azi nu m-a mai tulburat 
nici o poveste tristă. De 
aceea poate m-am oprit 
înmărmurit în fata celei 
mai mari coline pe care 
o văzusem vreodată. Știam 
și acum. Era mormîntul 
prietenului copilăriei mele

Intre noi doi se tesuseră 
odată atîtea adevăruri, cu 
el alături descoperisem pen
tru prima oară lumea 1- 
mensăi, viata, frumusețea, 
împreună ne strecurasem, 
mină în mină, în lumea 
fără egal a poeziei, a pic
turii și a muzicii...

Da. Atîtea comori ne- 
sfîrștîe nu puteau fi închise 
decît într-un munte înalt, 
gigantic .copleșitor. Dar nu. 
Nu se poate. Nu poate fi 
adevărat și buzele mele au 
murmurat în șir nesfirșit 
prietenii pierduti.

Un suflu tainic s-a stre
curat prin noapte. Mi-au 
răspuns voci necunoscute, 
din altă lume : «Sîntem a- 
ici". Le-am înțeles și le-am 
crezut. Să mi se fi părul? 
Să fi fost oare doar zborul 
frînt al unei păsări de 
noapte, ascunsă în grădina 
mea lainică.? Nu știu.

Mă întreb uneori, dacă 
într-o zi oarecare nu se va 
înălța și colina mea, într-o 
grădină de nimeni știută. 
Va fi, desigur, o colină mi
că, abia schițată în trupul 
negru al peluzei, de pe 
care nimeni nu va putea 
să vadă nici măcar sclipi
rea soarelui ascuns la ze
nit ; și poate că o ființă 
omenească în lumea aceas
ta, cel puțin una, se va 
opri într-o noapte în fața ei.

Alteori mă gîndesc că 
din pricina firii mele sucite 
s-ar putea să mor într-o 
zi, singur ca un cline în 
adîncul unei fîntîni pără
site.

— ...Și totuși mă în
căpățânez să cred că va 
exista și pentru mine ci
neva care se va opri într-o 
seară în fata unei movile 
mici, crescute într-o gră
dină, că se va opri tot a- 
coio și în seara următoare, 
gîndindu-se de fiecare dală 
cu o umbră fugară, de re
gret Ia un anume tip bi
zar, care s-a numit p'e vre
muri Dino Buzzati...
,'In românește de
Michaela DiaConu

întrebat.
— Sau cumva o preaiubită 

soție 3 — a întrebat el.
— Sau o mamă dulce, bă

ltirii și văduvă ?
l-am spus că sînt singur pe 

lume, iar el mi-a zrs:
— Ai să ai nevoie de o u- 

niformd.
— Ei, asta — a spus el 

incercînd pe m!ne o tunică — 
a lost a lui Sullivan. A fost 
Înecat săptămina trecută. >>e 
cînd încerca sd facil pace în
tre băieți la .Vechiul Drapel*.

Era strimtă la subsuori.
— încearcă pe a lui Jimmy 

Coster — zise el — lui Jimmy 
nu-i mai trebuie acum, bietul 
băiat. S-a băgat într-un 
bold-up la o bancă și hoții e- 
rau trei. Iar ei unul.

Parcă era turnată pe mine 
tunica asta.

— Curaj — zise sergentid — 
curajul și iniția'tva. astea fac 
un sticlete de mlna-ntli. O sd 
fim mlndri de tine, băiete, a 
zis sergentul. Si. stai puțin, 
zise el: cînd o iei în jos pe 
strada O'Mailey, ar li bine sd 
arunci un ochi asupra casei de 
la numărul 48. Asta-i casa lui 
Mr. James, care c primarul o- 
rașului nostru și el e plecat cu 
doamna James la țară. N-am 
vrea sd se șterpe eased ceva 
din casa lui Mr. James — zi
se sergentul.

Mi-am notat acest lucru. 
Dacă vrei să o scoți Ia capăt, 
așa le spun întotdeauna tineri
lor, trebuie să iii atent la ce 
spun oamenii.

In orașul ace’a, la miezul 
nopții se sting luminile pe 
stradă, ca sd Iacă economie; 
strada O’Mailey arăta ca in
teriorul unui tunel de cale fe
rată, așa că n-am putut vedea 
numerele. Dar doi gentleman! 
stăteau Intr-o mașină mare 
tlngă trotuar și i-am Întrebat.

— Păi, ăsta e numărul 48. 
mi-au spus ei. dsta de aici, de 
lingă dumneata.

— Nu cumva sînteț! Mr. 
James 3 l-am Întrebat pe cel 
mai solid dintre cel doi 
gentlemani.

— El, nu chiar, mi-a zis el. 
Eu sint Mr. Healey. Iar pri
etenul meu de colo este Mr. 
O'Brien.

— Tocmai mă întrebam, om 
zis eu, fiindcă se crede că Mr. 
James este plecat la țară, cu 
bătrîna lui doamnă. M-am gîn- 
dit că poate și-o fi schimbat 
părerea.

— Ei bine, asta-l ciudat, 
zise Mr. Healey, fiindcă nu-s 
eirtci minute de cînd am vă
zut o lumină licărind prin 
casă.

Uite lucruri mărunte ca 
astea pe care le auzi airi In- 
Hmplare constituie fire con
ducătoare pentru un tlndr cu 
mintea ascuțită.

— Am să cercetez treaba 
asta, am zis eu.

M-am dus și am sunat la 
ușa din față, dar n-a venit 
nimeni, atunci am făcut în
conjurul și am ajuns la ușa 
din spate. Nici acolo n-a 
răspuns nimeni; toată casa 
părea să fie ferecată de sus 
pînă jos. Dar asta nu m-a 
mulțumit. Am vrut sd arunc 
o privire înăuntru și am în
cercat cu briceagul — poate 
lacătul de la ușa din spate 
va ceda; nu mi se păruse 
cine știe ce lacăt.

— Iți trebuie o unealtă mal 
bună ca asta — zise Mr. 
Healey. Venise după mine 
să vadă cum mergeam eu cu 
treaba. — Tim. spuse el — 
fiindcă Mr. O'Brien venise sd 
vadă cum, mergea el cu trea
ba. Vezi dacă nu poți găsi în 
mașină chestia aia cu care 
scot eu bujiile.

Nici nu se putea sd găsești 
o unealtă mai bună ca asta. 
$1 mai avea și o lanternă 
micuță și drăguță Mr. 
Healey, și la fel avea și Mr 
O'Brien. '

— Nu merge să aprindem 
luminile în casd, a zis Mr.

schiță de Alf. Hutchinson♦
Healev, cind am ajuns în hol.

— Păi sigur, ar însemna 
să-i strigăm „cucu‘ ăluia ca
re se ascunde în casd, zise 
Mr. O'Brien.

Așa că am urcat scările 
doar luminați de lanterne, ca 
sd vedem unde pășim. Nu se 
vedea țipenie de om în jurul 
nostru. Dar în dormitor a 
fost ceva. Mr. Healey a zis 
c-ar trebui sd mă uit înăun
tru și acel ceva era o cutie 
mare de tablă care se alia 
sub pat.

— Păi. cam ăsta-i locul 
unde-și țin oamenii bijute
riile. mi-a spus Mr. Healey.

— Și asta nu-i bine I — 
făcu Mr. O'Brien.

— Mie îmi pare un Ioc 
destul de sigur, spusei, vrind 
să învăț de la domnii aceia 
tot ce puteam.

— Sigur 1 făcu Mr. Healey. 
Tim, dă-mi din nou unealta 

uia 1
Si a'unci am văzut că cei 

doi gentlemani aveau drepta
te sută Ia sută I Păi ce, șt un 
copil ar ii putut să deschidă 
cutia aceea, In felul cum Mr. 
Healey mi-a arătat că se 
poate. Si cînd am văzut ine
lele cu diamante și colierele 
de perle, ei bine, îmi venea 
să rid șl să plîng de neghio
bia Iui Mr. James, care încre
dința toate giuvaerurlle Iui 
Mis. James unei tinichele ca
re nu era mai sigură ca o 
cutie de cioco'a'ă.

— Nu putem lăsa chestiile 
astea așa cum sint, zise Mr. 
Healey.

— N-ar fi bine deloc, făcu 
Mr. O'Brien.

— Mai bine s-ascundem to
tul undeva unde nu se vede, 
spuse Mr. Healev.

— Pune-le lntr-una din 
cutiile pe care le-avem la 
mașină — făcu Mr. O'Biicn.

— Și apoi pune cutia un
deva unde n-o s-o vadă nici 
un spărgător, adăugă Mr. 
Healey.

Mr. Healey și Mr. O'Brien 
descoperiră. cînd se uitară 
mai bine, că aveau trei cutii 
mari în mașina lor. Așa că, 
pe lingă giuvaeruri e Iui Mrs. 
James am mai pus în ele. șl 
niște cupe sportive din argint 
pe care le-am găsit fnlr-o ca
meră de la parter, și niște 
furculițe și linguri de argint 
și o grămadă de alte lucruri 
pe care un spărgător ar II 
putut eventual sd pună mina. 
Greutatea era sd găsești un 
loc sigur unde sd pul ștăn- 
gile.

— Ar putea să intre In du
lapul de vase de sub scard, 
zisei.

— Spărgătorii se uită în
totdeauna în dulapurile de 
vase, spuse Mr. Healey.

— Atunci jos, în pivnița de 
cărbuni...

— Pivnița de cdrbuni e lo
cul de unde încep treaba 
spărgătorii, mă întrerupe Mr. 
O’Brien.

Și nu cu un aer de supe
rioritate. Numai așa, ea sd 
md lumineze.

— Dacă n-ar fi atit de 
grele, le-aș lua la Secția de 
Poliție.

— Aa, sint foarte grele I 
zise Mr. Healey.

— Poți să împrumuți ma
șina lui Mr. Healey, zise Mr. 
O’Brien.

— Dar trebuie să-mi ter
min rondul, făcui eu.

— Atunci de ce sd nu le 
duc eu la Secție 3 — zise Mr. 
Healev.

— Mare noroc mai am, zi
sei eu, în timp ce așezam cu 
toții șlăngile în mașină — 
sd dau peste niște gentlemani 
ca dv. în prima mea zi de 
slujbă.

— Ba noi am avut noroc I 
a spus Mr. Healey.

— Aveți, zău. oameni ti
neri in poliție, care au simțul 
colaborării, zise Mr. O’Brien.

La ora 9 dimineața am lost 
înapoi la Secție ca să-mi 
prezint raportul, după cum 
îmi spuse sergentul.

— Totul in ordine în timpul 
rondului 3 — m-a întrebat ser
gentul.

— Totul In regulă, domnule 
sergent, i-am răspuns.

— Ai avut grijă de casa lui 
Mr. James ?

Atunci i-am povestit de 
neghiobia lui Mr. James șl de 
felul cum mi-am pus mintea 
la contribuție ca lucrurile sd 
iasă bine.

Atunci am observat că ser
gentul arăta ciudat. Fața I s-a 
făcut de culoarea prunei nu
mai bine coaptă, tremura tot 
și scotea niște sunete stranii, 
ca un copil cu un os In glt.

— E prea cald aici în în
căpere, domnule sergent, am 
făcut eu.

Parcă nu picioarele 11 du
ceau spre mine, ci era ca și 
cum cineva ar fl Îndreptat 
forța gravității către el. Șl 
asta mi-a dat atfta putere să ’ 
mă desprind, pentru că În via
ța mea picioarele nu mi s-au 
mișcat cu alîta iuțeală și nici 
nu știu cind am fost afară șl 
în jos pe la jumătatea stră- 
zii.

Nostim e că. Ia gară, am 
dat peste același gentleman 
pe care 11 văzusem acolo cu 
o zi mai înainte.

— Și ce vrei să-ți mai spun 
acuma 3 mi-a zis ei.

— Să-mi spui care-1 locul 
cel mal departe de Dracun- 
piazn c, i-am spus.

— Păi. ar fi Sydney, în 
New South Wales, mi-a spus 
gentlemanul.
In românește de
Natalia Seleșteanu

Desene de oDoru Maximov ici ■



„Bătrînul și tînărul Iași" — mozaic de N. CONSTANTIN

pentru un concept al 
urbanizării socialiste

E
ste unanim recunoscut 
că urbanizarea reprezin
tă unul din procesele de 
mare amploare ale epo
cii contemporane. In ul

timul secol, populația globului 
s-a dublat, în timp ce popu
lația urbană a sporit de peste 
5 ori. Se apreciază că ponde
rea populației urbane în popu
lația lumii va crește de la 30 
la sută în 1965 la cca. 62 la 
sută în anul 2000. In țara 
noastră, gradul de urbanizare 
a evoluat de la 21,4 la sută 
în 1930 la 23,4 Jn 1948 și 38 2 
la sută în 1966, remarcîndu-se 
o accentuare simțitoare a pro
cesului în perioada construcției 
socialiste. După unele estimări, 
ponderea populației urbane la 
noi va ajunge în anul 1980 
la cca. 55 la sută, ceea ce 
ar echivala aproximativ cu 
gradul de urbanizare atins de 
Franța la mijlocul deceniului 
trecut și de U.R.S.S la mijlocul 
deceniului actual.

In mod firesc, intensificarea 
urbanizării a determinat, pe 
plan mondial, sporirea preo
cupărilor diferitelor științe pen
tru cercetarea acestui proces 
deosebit de complex, spre a 
se desprinde concluzii nece
sare pentru călăuzirea practi
cii sociale. In această direc
ție, eforturile s-au accentuat 
și în țara noastră, mai ales 
in ultima vreme.

NECESITATE
ȘI POSIBILITATE

Pornind de la aspectele 
principale pe care le include, 
procesul de urbanizare ar putea 
fi definit ca fiind dezvoltarea 
modului de viață urban (a 
condițiilor și relațiilor de mun
că și de trai caracteristice o- 
lașului modern) în cadrul fie
cărei țări. In acest sens larg, 
urbanizarea este determinată de 
dezvoltarea forțelor de produc
ție contemporane: extinderea 
și diversificarea industriei și 
a celorlalte activități economi
ce neaqricole, modernizarea a- 
griculturii, dezvoltarea servi
ciilor. Ca urmare, populația se 
concentrează tot mai mult în 
orașe, iar satele se transfor

mă treptat în așezări de tip 
urban.

Insă astăzi modul de viață 
urban se dezvoltă în cadrul 
a două orînduiri social-econo- 
mice diferite — capitalismul 
și socialismul, pe baza legilor 
specifice acestor orînduiri. 
Fiecare din ele determină sen
sul, desfășurarea și consecin
țele urbanizării, își pune pu
ternic amprenta asupra funcții
lor, structurii și aspectului o- 
rașelor și satelor In orice țară, 
modul de viață urban se dez
voltă o dată cu modul de pro
ducție și suprastructura, în 
cadrul acestora, ca parte inte
grantă a lor. In acest sens, so
ciologul bulgar N. Iakniel sus
ține — în mod întemeiat — că 
.... în structura orașului e re
produsă structura generală a 
societății tntr-o etapă dată a 
dezvoltării sale*. Deci, nu e- 
xistă un mod de viață urban 
abstract, valabil oriunde și ori- 
cînd.

Avînd în vedere influența 
multilaterală și profundă exer
citată de orînduirea socială a- 
supra dezvoltării modului de 
viață urban, în societatea con
temporană. se pot distinge 
două tipuri de urbanizare — 
capitalistă și socialistă. Deli
mitarea lor mi se pare la fel 
de justificată ca si delimitarea 
linurilor de industrializare ca
pitalistă și socialistă. Deși în 
literatura marxist-leninistă sînt 
numeroase referiri la influen
ța diferită a capitalismului șl 
a socialismului asupra dezvol
tării modului de viață urban, 
nu s-a elaborat încă un con
cept închegat, unitar al urba
nizării socialiste. De cele mal 
multe ori se vorbește de urba
nizare în general. Faptul că 
procesul de urbanizare se des
fășoară de peste o jumătate 
de veac si în condițiile socia
lismului. face necesar și toto
dată posibil să fie conturat 
un concept al urbanizării so
cialiste, care ar sluji și luptei 
desfășurate pe frontul ideolo
gic. în literatura din țările ca
pitaliste sînt frecvente încer
cările de a prezenta modul de 
viață urban izolat de relațiile 
social-economice. Se apreciază 
că orașul capitalist ar repre

zenta ,o comunitate", că lo
cuitorii lui ar fi legați prin 
„spirit comunitar". Astfel, so
ciologul american Ralph Turner 
susține că „ .. cei bogați și 
cei săraci depind în egală mă
sură de o continuitate a ser
viciilor ..., care se menține 
numai prin cooperare socială. 
Șl ei nu revendică proprieta
tea asupra acestor servicii, ci 
folosirea lor comună". Este e- 
videntă încercarea de a creai 
iluzia unei comunități de in
terese a orășenilor, indiferent 
de clasa căreia aparțin. Unii 
teoreticieni susțin că puterni
cele contraste ale orașului ca
pitalist ar putea fi eliminate 
numai prin măsuri adminis
trative și tehnice. Prin deli
mitarea științifică a celor două 
tipuri de urbanizare și evi
dențierea superiorității urba
nizării socialiste, influenta 
unor asemenea teze s-ar re
duce simțitor.

Elaborarea unui concept în
chegat cu privire la urbani
zarea socialistă prezintă o 
mare însemnătate pentru fun
damentarea temeinică a măsu
rilor necesare în vederea dez
voltării modului de viată ur
ban în fiecare țară socialis
tă. Un concept științific ar 
constitui o călăuză pentru rea
lizarea conștientă și coordo
nată a tuturor aspectelor ur
banizării socialiste (atît a ce
lor social-economice, cît și a 
celor tehnice și geografice). 
Un concept bine conturat ar 
permite valorificarea mai de
plină a posibilităților de pro
gres și civilizație pe care le 
include urbanizarea în condi
țiile socialismului, prin am
plificarea tuturor efectelor sale 
pozitive, precum și prin limi
tarea, eliminarea șl chiar 
prevenirea unor efecte nefa
vorabile. Poete nu este exa
gerat a spune că unele nea
junsuri manifestate în înfăp
tuirea urbanizării socialiste a 
României (insuficienta dezvol
tare a multor orașe mici șl 
a rețelei urbane în unele 

zone ale țării, rămînerea în 
urmă a activității de siste
matizare a satelor) se dato- 
resc parțial șl lipsei unei con
cepții unitare asupra acestui 

proces. Măsurile stabilite de 
Congresele al IX-lea și al X- 
lea și de Conferința Națională 
ale P.C.R. în vederea elimi
nării neajunsurilor menționate, 
pentru desfășurarea mai sus
ținută și cu eficiență sporită 
a urbanizării țării noastre, o- 
bligă și la creșterea preocu
pării pentru elaborarea și a- 
profundarea conceptului cu 
privire la procesul de urba
nizare socialistă.

In mod firesc, un concept al 
urbanizării socialiste trebuie 
să fie opera tuturor științelor 
care se ocupă cu cercetarea 
acestui proces — economia po
litică. sociologia, demografia, 
geografia, urbanismul. De aceea, 
este necesară coordonarea cer
cetărilor și încadrarea lor în
tr-un program unitar. De ase
menea, extinderea cercetărilor 
complexe asupra urbanizării, 
de tipul celor inițiate de co
lectivul condus de prof. univ. 
Miron Constantinescu (în zo
na Slatina), ar contribui la e- 
laborarea și dezvoltarea con
ceptului asupra urbanizării so
cialiste. inclusiv prin confrun
tarea diferitelor teze cu prac
tica noastră socială.

TRASATURI DEFINITORII

Dacă avem în vedere influ
ența relațiilor de producție și 
a legităților lor asupra urba
nizării, putem desprinde unele 
trăsături ce caracterizează e- 
voluția modului de viață ur
ban în condițiile socialismu
lui.

In primul rînd, urbanizarea 
este indisolubil legată de rea

lizarea scopului orînduirii so
cialiste, fiind determinată de 
legea economică fundamentală 
a acestei orînduiri. înfăptui
rea ei contribuie în mod direct 
la creșterea gradului de civi
lizație a membrilor societății, 
deoarece le permite să aibă 
un trai material și cultural 
tot mai bogat și mai variat. 
De asemenea, realizarea pro
cesului de urbanizare asigură 
o serie de premise favora
bile pentru dezvoltarea indus
triei și a celorlalte activități 
neagricole. In acest sens pot 
fi menționate avantajele pe 
care le prezintă orașele In pri
vința asigurării cadrelor, a 
rețelei tehnico-edilitare și so- 
clal-culturale. De aceea, con
sider că urbanizarea socialis
tă constituie o parte Integran
tă atît a scopului noii orîn
duiri, cît și a căilor pentru 
realizarea acestui scop. Ast
fel se explică atenția deose
bită acordată de partid și stat 
dezvoltării și perfecționării 
modului de viată urban în ța
ra noastră. In Directivele Con
gresului al X-lea al P.C.R. se 
precizează că, în viitorul cin
cinal, „... se vor depune în 
continuare eforturi pentru 
dezvoltarea economică și so- 
cial-culturală a tuturor zone
lor țării, pentru ridicarea ni
velului de viață și civilizație 
a orașelor și satelor patriei 
noastre.

In al doilea rînd, urbaniza
rea de tip socialist se carac
terizează prin realizarea ei ca 
un proces conștient, organizat 
șl condus în mod planificat 
de către statul socialist. Pro
prietatea obștească asupra 
mijloacelor de producție asi
gură posibilitatea dezvoltării 
armonioase a vieții economice 
și social-culturale, atît pe ra
muri de activitate, cît și în 
profil teritorial. Pe această 
bază obiectivă, planificarea 
dezvoltării economiei naționa
le se îmbină organic cu sis
tematizarea teritoriului, urmă- 
rindu-se crearea unor condiții 
optime de activitate și de via
ță în fiecare localitate a țării. 
In această direcție, prezintă 
o mare însemnătate măsurile 

luate de partid cu privire la 
îmbunătățirea organizării ad
ministrative a țării și crește
rea rolului organelor locale în 
organizarea și conducerea ac
tivității economice și social- 
culturale, în înfăptuirea sis
tematizării orașelor și satelor.

In al treilea rînd, integra
rea urbană a populației (asi
milarea condițiilor și normelor 
de muncă și viață specifice 
mediului urban) se realizează 
într-un timp relativ scurt și 
fără mari dificultăți. Studiile 
efectuate în țara noastră sub 
regimul trecut arată că pro
cesul de integrare urbană era 
deosebit de anevoios, ca abia 
cea de-a treia generație a fa
miliilor venite de la sat în 
oraș devenea pe deplin ur
banizată. Asigurînd locuri de 
muncă și condiții tot mai bu
ne de locuit și de satisfacere 
a necesităților social-cultura- 
le, societatea noastră socia
listă permite fiecărei generații 
provenită din mediul rural să 
se acomodeze cît mai repede 
și mai deplin cu cerințele vie
ții orășenești. In același timp, 
dezvoltarea țării noastre pe 
calea socialismului a creat po
sibilitatea ca și populația de 
la sate să-și însușească tot 
mai mult elementele specifice 
modului de viață urban.

In al patrulea rînd, urba
nizarea socialistă se caracte
rizează printr-un înalt dina
mism. Această trăsătură re
flectă dezvoltarea rapidă ai 
vieții economice și sccial-cul- 
turale, pe baza industrializării 
socialiste a țării noastre. Tre
cerea masivă a populației din 
agricultură în ramurile nea

gricole este însoțită de o mo
bilitate la fel de intensă din 
mediul rural spre cel urban.

Trăsăturile specifice urbani
zării socialiste schițate mai sus 
constituie elemente definitorii 
pentru caracterizarea sa.

DIRECȚII PRINCIPALE

Procesul de urbanizare se 
realizează în condiții variate 
de Ia o țară la alta. De aceea, 
elaborarea unui sistem al ur
banizării socialiste presupune 
și precizarea direcțiilor și căi
lor de înfăptuire a acestui 
proces în condițiile concrete 
ale fiecărei țări. Se știe că 
România a moștenit de la re
gimul trecut o rețea urbană 
insuficient dezvoltată, cuprin- 
zînd mai ales orașe mici, pre
cum și o rețea rurală densă, 
însă formată în majoritate din 
sate mici și foarte mici. Por
nind de la aceste condiții, mi 
se pare că, în țara noastră, 
s-au conturat două direcții 
principale ale procesului de 
urbanizare socialistă: urbani
zarea pe vertlrală sau inten
sivă și urbanizarea pc orizon
tală sau extensivă.

Urbanizarea pe verticală are 
loc prin dezvoltarea industriei 
și a celorlalte activități nea- 
gricole în orașele existente, 
prin creșterea populației lor, 
prin dezvoltarea capacității de 
cazare a orașelor și a rețelei 
lor tehnico-edilitare șl social- 
culturale. prin dezvoltarea ar
monioasă a rețelei uibane pe 
întreg cuprinsul țării. Această 
direcție trebuie să asigure evo
luția orașelor noastre spre di
mensiuni optime (care să ofere 
condiții favorabile de muncă și 
viată pentru locuitorii fiecărui 
oraș și o eficiență ridicată în 
dezvoltarea și funcționarea o- 
rașelor). Dată fiind structura 
rețelei de orașe moștenite din 
trecut, optimizarea presupune 
dezvoltarea mai rapidă a ora
șelor mici, astfel Incit un nu
măr tot mai mare dintre a- 
cestea să treacă în categoria 
orașelor mijlocii. Deja, în nu
mărul total de orașe, ponderea 
orașelor avînd fiecare sub 10 
mii locuitori s-a redus de la 
52,1 la sută în 1930 la 32,6 la 

sută în 1966. Insă dacă avem 
în vedere și orașele mici cu 
10-20 mii locuitori (a căror 
pondere a crescut în numărul 
total de orașe), structura re
țelei noastre urbane este încă 
necorespunzătoare. In 1966, o- 
rașele mici (avînd fiecare piuă 
la 20 mii locuitori) reprezentau
64.7 la sută din numărul total 
de orașe și cuprindeau numai 
20,5 la sută din populația ur
bană a țării (adică mai puțin 
decît orașul București, care 
concentra 21,9 la sută din 
populația urbană). Dezvoltarea 
mai rapidă a orașelor mici, pe 
baza îmbunătățirii în continu
are a repartizării teritoriale a 
forțelor de producție, va duce 
la creșterea locului ocupat de 
orașele mijlocii și mari în re
țeaua noastră urbană, la înca
drarea treptată a tuturor ora
șelor în dimensiuni optime.

Urbanizarea pe orizontală are 
loc prin crearea la sate a unor 
condiții de muncă și de viață 
specifice mediului urban. A- 
ceastă direcție principală a ur
banizării trebuie să ducă la a- 
propierea treptată a satului de 
oraș sub aspectele cwnomic. 
social-cultural și tehni, dilitar, 
la ștergerea deosebirilor esen
țiale dintre cele două tipuri de 
așezări umane. Urbanizarea pe 
orizontală se realizează prin 
antrenarea unei părți tot mai 
mari din populația rurală în 
industrie și în celelalte ramuri 
neagricole, paralel cu moder
nizarea agriculturii și apropie
rea treptată a muncii prestată 
în această ramură de munca 
industrială. In țara noastră, o 
asemenea orientare se mani
festă tot mai puternic. Este 
concludentă în acest sens creș
terea ponderii celor ce acti
vează în ramurile neagricole, 
în totalul populației ocupate 
din mediul rural, numai între 
anii 1959 și 1965, de la 17 la
25.8 la sută. In strînsă legă
tură cu modificarea structurii 
pe ramuri a populației ocupate 
de la sate, se produc schimbări 
tot mai pronunțate în con
dițiile ei de viață materială și 
spirituală, în mentalitatea și 
comportamentul ei. O mare în
semnătate pentru realizarea a- 
cestor aspecte ale urbari.

orizontală o are siste 
zarea comunelor și satelo. ipe 
această cale, paralel cu grupa 
satelor foarte mici șl mici in 
sate mai mari, urmează șă se 
asigure pentru fiecare sat via
bil în perspectivă: dimensiune 
și densitate optime; profil eco
nomic corespunzător zonei în 
care este situat; dotare socio
culturală și tehnico-edilitară a- 
decvată, Avînd în vedere im
portanța acestor măsuri pentru 
apropierea treptată a satului 
de oraș, la Congresul al X-lea 
al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a subliniat că, în vi
itorul cincinal, ... .va trebui 
să se treacă efectiv la înfăp
tuirea programului de sistema
tizare a localităților rurale*. 
Urbanizarea pe orizontală cre- 
ază premise pentru transfor
marea treptată a unor sate în 
orașe. Experiența arată că, în 
condițiile tării noastre, aceasta 
este calea principală pentra 
formarea de orașe noL

In elaborarea conceptului a- 
supra urbanizării socialiste, ur
banizarea pe verticală și cea 
pe orizontală trebuiesc privite 
într-o strînsă interdependență. 
Pe de o parte, dezvoltarea o- 
rașelor influențează multilate
ral și tot mai puternic evoluția 
satelor din zona lor înconjură
toare. Pe de altă parte, ridi
carea treptată a satului la ni
velul orașului favorizează În
săși dezvoltarea orașelor, de
oarece aceasta se realizează în 
interacțiune cu evcluția satelor 
din zona lor de influență.

¥

Cele prezentate mai sus evi
dențiază doar existența unor e- 
lemente esențiale pentru ela
borarea unui concept Închegat 
al urbanizării socialiste a Ro
mâniei. Insă pentru a se ajunqe 
Ia un asemenea concept, ele
mentele menționate trebuiesc 
îmbogățite și îmbinate cu 
altele într-un tot unitar. Aceas
ta se poate realiza numai cu 
participarea largă a specialiș
tilor interesați, inclusiv a celor 
din IașL In acest scop, aș pro
pune o dezbatere în cadrul re
vistei „Cronica", fiind convins 
că un asemenea efort colectiv 
ar putea aduce o contribuție 
prețioasă la elucidarea unei 
probleme importante a dezvol
tării societății noastre socia
liste.

loan D. Adumitraeesei
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Ioc o reîntoarcere la 
aceasta a însemnat o 

tre pentru civilizațiile 
tive". (E. Goblot, „Le 

sciences"). Cu 
putem spune că 

în

as- 
deosebite 
dinamicii 

științei con- 
vorba de a- 

interferențelor 
există între 
adică de a-

Știința — progres social, 
determină astăzi, mai mult 
ca oricînd, o Înlănțuire cau
zali prezentă în oricare so
cietate ce- înaintează pe sca
ra civilizației.

Logicianul și filologul E. 
Goblot, referindu-se retro
spectiv ia raportul știință- 
civilizație, spunea: „îmi este 
suficient să iac apel la fap
tul că ori de cîte ori civili
zațiile au ocolit știința s-au 
oprit subit sau au dat îna
poi și că ori de cîte ori a 
avut 
științtL 
reryiA. 
r^Mpt 
systeme des 
un cuvlnt, 
știința, spiritul științific 
general, au devenit coordo
nate vitale pentru societatea 
contemporani. Această situa
ție nu poate să nu pună pro
funde probleme filozofice, si 
nu genereze piste noi de cer
cetare și să nu schimbe ra
dical, cum e și firesc orică
rui proces de dezvoltare, 
puncte de vedere deja con
stituite. Se impune de aceea, 
credem, ca interesantă de 
cercetat, în noua conjunctură, 
natura științei, caracteristicile 
sale esențiale, articulațiile, 
tendințele și idea’ul său.

Ne vom opri asupra unul 
singur aspect din această mul
titudine de probleme 
pect cu implicații 
pentru Înțelegerea 
de ansamblu a 
temporane. Este 
naliza limitelor, 
și relațiilor ce 
diverse științe, 
cea parte importantă a epis
temologiei, de „desemnarea 
ordinii* științelor, ce apare 
sub forma operației de clasi
ficare a științei. Se Încearcă 
uneori să se acrediteze ideea 
că această operație, căreia i 
s-a acordat o importanță atlt 
de mare din partea tuturor 
glnditorilor, ar fi In condiți
ile contemporane de o Însem
nătate mai mied, cu o sferă 
destul de limitată. în sprijinul 
acestei păreri se face ape! la 
faptul că revoluția tehnico- 
științifică contemporană de
clanșează o dublă tendință ; 
de diversificare și în același 
timp de interferență și șter
gere a oricăror granițe dintre 
științe. O asemenea tendință 
ar face imposibilei operația 
sistematizării, Împărțirii știin
țelor în diverse clase.

Dacă privim operația clasi
ficării în sine, ca o operație 
fixotă o dată pentru totdeau
na, desigur că vom spune că 
modelele clasificării prezente 
plnă acum sînt parțiale, iar 
unele total depășite. Desigur, 
a introduce conținutul științei 
contemporane în modele struc
turale depășite, in tipare ri
gide, este dăunător înțele
gerii tabloului unității științei. 
Dar. tocmai faptul 
de plnă acum au 
te de dezvoltarea 
cum și greutățile 
calea realizării unor 
noi, nu minimalizează, ci face

că modelele 
fost depăși- 
științei, pre- 
apărute în 

mode ’e

N

este 
de înțelegerea ansam- 
științei in genera', cit 
structurii și locului fi- 
știinte.

deosebit de actuală problema 
clasificării științelor contempo
rane.

Necesitatea apariției clasi
ficării științei In general a 
fost cu profunzime sesizată 
de același E. Goblot. In a- 
cest sens, el scrie: „Aseme
nea cercetări nu sînt oțioase. 
E important pentru progresul 
fiecărei științe ca metodele 
sale sd fie puse clar; dar 
pentru asta trebuie să-ți dai 
seamade relațiie sale cu 
toate celelalte și de ceea ce 
se poate numi, prin analogie, 
poziția sa „sistematică' (E. 
Goblot, „Essah sur la clasi- 
iication des sciences'). Ori 
de cite ori avem de-a face 
cu un ansamblu de elemen
te, gîndirea noastră Încearcă 
înainte de toate să se orien
teze, căutlnd identități și de
osebiri ce permit stabi'irea 
locului și raportului dintre 
elemente, precum și structura 
Întregului. Această operafie 
de clasificare folosită uneori 
de om inconștient devine cu 
atlt mai necesară clnd 
vorba 
blulul 
și al 
ecărei

Dezvoltarea științei a atras 
după sine și evoluția cores
punzătoare a principiilor și 
manierei de clasificare. Fie
care model de clasificare o- 
glindește prin sine, într-o ma
nieră mai mare sau mai mică, 
dinamica internă și dezvoltarea 
științei în perioada dată. 
„Astfel, clasificarea aristoteli
că e condiționată de stare 
de quasi-indlviziune a știin
țelor cu filozofia. Aristotel 
Împarte științele (epistemai) 
In teoretice, practice și poeti
ce. .. Clasificările Iui Diithey, 
Rickert, Xenopol, sînt în le
gătură cu marea dezvoltare a 
științelor istorice in secolul 
XIX". (A. Joja, „Logos și 
ethos'). Fundamentarea viziu
nii dialecticii materialiste 11 
conduce pe Enge's Ia con
cluzia că : „sistematizarea ști
ințelor naturii, care devine a- 
cum tot mal necesară, nu 
poate fi găsită fn altă parte 
declt în înseși conexiunile fe
nomenelor' (Fr. Engels, „Dia
lectica naturii').

Operația de sistematizare a 
științelor capătă astăzi alte 
semnificații, corespunzătoare 
nivelului actual de dezvoltare. 
Ea nu echivalează cu ruperea 
sistemului științei, cum s-ar 
putea crede la prima vedere, 
ci, dimpotrivă, se impune ca 
un mijloc de compensare a 
consecințelor negative de spe
cializare Îngustă tealizînd le
gătura științelor, dispunerea 
lor într-un sistem conform u- 
nor criterii generale. Clasifi
carea științei contemporane 
dezvăluie logica internă, 
structura și legitățile proprii 
dezvoltării sale. Ea permite 
înțelegerea științei și totali
tatea ei în interacțiunea păr
ților sale componente.

Orice investigație ce 
ționează sd atingă în 
niul cercetării științei 
ciență maximă trebuie să ple
ce inevitabil de la Înțelege

inten- 
dome- 
o efi-

rea tablou uf organic-structu
rat al științei ca si’lem al 
științelor. Studiul științei con
temporane ar primi un impuls 
însemnat prin găsirea unui 
model adecvat de clasificare 
a sa. Acest model ar permi
te 
se 
lă, 
de

științe 
ciber- 
teoria

mai 
sale 
pro
per- 
cele

elementelor 
lucruri.

— poate 
uneia din 

trăsături ce

conturarea prob emelor ce 
află în unitate indisolubi- 
precum și nivelul actual 
dezvoltare a științei.

Necesitatea clasificării, de
rivată din cerințele obiective 
ale dinamicii științei contem
porane, impune modelului sis
tematizării trăsături deosebi
te : maxima generalitate a 
criteriilor, mobilitatea și uni
versalitatea sa, consecințe ce 
derivă din prima cerință.

Se duc discuții vaste în ju
rul alegerii a înseși criteriilor 
c asificării. De altfel evoluția 
acestora reprezintă evoluția 
și adaptabilitatea modelelor 
sistematizării științei.

Faptul că o serie de 
noi apărute, cum ar fi 
netica, teoria jocurilor,
sistemelor, teoria comunicați
ilor și alte'e mai vechi, cum 
ar fi, chiar fizica și chimia 
etc., nu pot fi clasificate ca 
studiind forme de mișcare a 
materiei legate numai de un 
singur purtător material, deter
mină căutarea unor principii 
noi. Primele soluții ce se în
trevăd în această problemă 
sînt legate de analiza unei 
proprietăți universale a între
gii realități și anume, struc- 
turalitatea acesteia.

Analiza structurii realității 
obiective ca obiect de cerce
tare a științei în general, 
precis a 
componente 
prietăți, relații 
mite rea’izarea 
mai importante 
se cer modelului clasificării 
științei contemporane — ma
xima generalitate a criteriilor 
sale ce atinge în mod auto
mat și universalitatea mode
lului.

Am putea deci vorbi, în 
cazul acesta, de o clasificare 
în științe ce studiază diverse 
elemente ale structurii mate
riei, adică lucruri, proprietăți, 
relații sau trăsături 
întregii structuri a realității. 
Un asemenea model ce plea
că de la criteriile 
poate realiza, credem, reflec
tarea cea mai adecvată a sis
temului științei contemporane. 
Deocamdată, acest model cu 
criteriile sale îmbracă forma 
„de principiu", încercările 
practice de realizare concretă 
sînt timide.

Dar nu numai găsirea unor 
criterii generale cu arie cit 
mai cuprinzătoare 
obiect de cercetare 
în acest domeniu, 
o depășire a vechilor clasi
ficări și a fundamentării lor 
stricte din punctul de vedere 
a logicii formale. Trebuie în
țeles, firește, că nu se optea
ză pentru abandonarea fun
damentării logicii, ci, dimpo
trivă, pentru o perfecționare 
și o adlncire a acestei fun- 

comune

amintite

constituie 
intensă 

Se caută

E

Ang ta de că- 
Paul Cons'an- 
Fcculta'ea de 
București. di- 

la C.EPD.C.A.

de care trebuie să se 
secmă simultan. Tehni- 

matema'fce necesare oen- 
rezo vcrea eces:or clasi- 

conduc de obicei la

damentărL As'fel. corectitudi
nii respectării regulilor clasi
ficării din ogica fo'nxfă i se 
adaogă elementul mișcării, di
namicii modelului. labilității 
raportării la principiile ce stau 
la baza sa. Pe această linie 
se Înscrie realizarea unor mo
dele de clasificare raportate 
simultan Ia mai mite crite
rii. Citim cercetările efectua
te la noi și în 
tre eoni. un'v. 
tinescu de la 
ma'ematică din 
rector științiiic
„Primele probleme de clasifi
care — spune autorul citat 
anterior — s-au rezo vat Încă 
de pe vremea filozntilor vechi 
greci și anume, cele privitoa
re la clasificarea elementelor 
unei mulțimi în raport cu un 
singur cri'eriu. A st’el de cla
sificări s-au efectuat în seco
lele din urmă în foarte nu
meroase domenii ale științei 
și practicii. Astăzi, clasifică
rile pe care trebuie sd Je În
treprindem trebuie efectuate 
în report cu mei multe cri
terii 
țină 
cile 
tru 
ficdrl 
calcule labor oase ce nu pot 
fi executa'e fără ajutorul cal
culatoarelor electronice* („Cal
culatorul electronic-istoric, ar
heolog, muzician.. .*).

Iată deci că o operație con
siderată în declin de către 
unii, face apel la cele mai 
moderne mijloace de investi
gație. Poate, că într-o anu
mită manieră, și acest fapt 
dovedește că în acest dome
niu au mai rămas multe lu
cruri de făcut, că si aici, ca 
și In orice altă sferă a cu
noașterii, absolutul nu a fost 
atins, că cercetarea are piste 
lungi de înaintare. Subliniem 
încă o dată că aceas'ă cer
cetare nu este o cercetare în 
sine, pur teoretică, ci una cu 
vaste imp'icații practice, o 
cercetare ale cărei rezultate 
pot aduce o contribuție în
semnată în ridicarea științei 
contemporane.

Ștefan Popoghiuc

reînnoifi-vă
cronica
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NICOIAE TATOMIR.

s-a

tehnic, în 
și agricul-

către Con-

„Acțiunea „Tehnica la zi* 
bucurat la Iași de o organizare 
sistematică, inaugurată prin a- 
cea „săptămînă fierbinte" din luna 
martie cînd au fost dezbătute în 
sute de comunicări și referate 
aspecte de vîrf și de profunzi
me ale progresului 
industrie, construcții 
tură.

Susținută intens de 
siliul județean al sindicatelor, în 
colaborare cu Cabinetul județean 
pentru probleme de organizare 
științifică a producției și munciț, 
acțiunea a intrat apoi într-o fază 
prelungită, pe care prof. ing. 
Ion Curievici o consideră (în
tr-un articol publicat recent în 
foaia vo’antă .Tehnica la zl“), 
„intensă dar liberă". „Pentru prima 
dată în orașul nostru, continuă 
articolul, progresul tehnic a fost 
privit nu numai în sine, ci și 
în strînsă corelație ru psiho
logia personalității umane, fiind 
sondate implicațiile psihologice și 
sociale ale revoluției tehnico- 
științifice contemporane. O dată cu 
actul stimulator ca atare s-au 
transmis efectiv și cunoștințe noi, 
direct utile, care răspund ne
voilor esențiale ale diferitelor u- 
nităU productive. Ultimul apatic, 
ultimul neîncrezător în virtuțile 
ptnatei. ult-mul suferind de iner
ție cerebrală trebuie să se fi 
srmtrt deplasat din regimul lui 
staționar ss atras intr-un pro
ces de transformare.

Faza aflată In curs de desfă
șurare dovedește că cern a fost 
zsrscat. el interesul pentru noj 
!u tehnici s-a situat pe o treap
tă mm înaltă. Ni a fost tare- 
ȘMtrati săeiodatl «Sta rromnti- 
tudin-e !n elaborarea planurilor 
de •rrroaesn-fă tehnică a letre- 
priude^rire si u ri o corelare atlt 
de strirsl a a****ni p’«n cu cei 
M po« ai nroble-ret — aevofle 
F~ndrrri>e* ri efaMe superioare

CM

FOUCAULT
SE APĂRĂ

stu-Michel Foucault, autorul 
diilor is toi re de la folie", ,Les
Mots et Les Choses" și . La 
naissance de la clinigue", consi
derat unul dintre teoreticienii epis
temologiei, a provocat cu ultima 
sa carte, „L'Arch^ologie du sa- 
voir“ (Gallimard) o serie de con
troverse aprige, împotriva cărora 
încearcă să se apere într-un in
terviu publicat în suplimentul zia
rului .Le Monde“.

„Cărțile anterioare, declară 
Foucault, le-am scris într-un fel 
de semi-conștiință fericită, cu 
multă naivitate și puțină inocență. 
Revizuînd însă «Les Mots et les 
Choses*, mi-am dat seama ce 
mult sînt legate între ele cele 
trei studii și cîte probleme di
ficile nasc. M-am simțit obligat 
să scriu o carte lămuritoare. 
Bineînțeles că această constatare 
m-a dezamăgit profund. Scriind, 
ne place să considerăm treaba 
respectivă drept ceva definitiv 
cel puțin fără obiecții proprii. 
Iată de ce „L’Archâoloaie du sa- 
voir“ e o reluare a lucrărilor 
anterioare cu dorință de rectifi
care, de reparare a unor impru
dențe, dar și de continuare a 
investigațiilor mele. Termenul „ar-
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utilizat loc do

arhive' ce Infe-

D
lucruri deja spuse 

bineînțeles acele 
valorificate,

heologie 
„arhive".

— Și prin 
ligeți ?

Masa de 
într-o cultură, 
lucruri conservate, 
reutilizate, repetate, transformate. 
Pe scurt, masa de limbaj fabri
cată de oameni, investită în teh
nică și instituții, întrețesută cu 
existența și istoria lor.

Cred că problema mea ar pu
tea fi enunțată cam astfel : cum 
se face că, la un moment dat, 
oamenii pot exprima ceea ce nu 
s-a spus niciodată ? Ar Ti vorba, 
deci, de analiza condițiilor isto
rice care justifică ceea ce e-a 
snus și ceea ce nu s-a spus ori, 
altfel exprimat, transformările sur
venite în masa lucrurilor spuse.

Dud5 mine, „arhiva" apare ca 
o practică uriașă a exprimării, 
cu regulile, condițiile și efectele 
ei.

— Vi s-a reproșat de către 
Sartre, în special, că, substituind 
istoriei arheologia, ati Înlocuit 
cinematograiul cu lanterna ma
gică.

— Sînt cu totul împotriva ace
lei concepții a istoriei ce ia 
drept model un fel de mare e- 
voluție continuă, omogenă și mis
tică. Istoricii contemporani știu 
prea bine că masa de docu
mente poate fi combinată în se
rii variate care nu au aceleași 
repere și nici același tip de 
evoluție. De pildă, istoria civi
lizației materiale nu se desfășoa
ră ’n același mod ca istoria in
stituțiilor politice sau ca istoria 
fluxului monetar. Ceea ce Marc 
Bloch. Febre și Brodel au făcut 
pentru istorie putea fi realizat 
de istoria ideilor, de gindire în 
aeneral. Desigur că aceasta nu 
va mai fi o istorie a descope
ririlor si erorilor, a influentelor 
si oărtilor originale, ci istoria 
condițiilor care au făcut posibile 
faptele respective.

Sînt de asemenea împotriva u- 
r.e: istorii care consideră trans
formarea ca un dat cert și plea
că sore descoperirea cauzelor, 
înainte de toate, istoricul trebuie 
să-s? pună drent scop analizarea 
transformării respective în esen
ță cu toate implicațiile res
pective. mergi nd dincolo de eve
nimentul propriu-zis Atunci, isto
ricul va ajnnge la distingerea 
diferitelor tipuri de evenimente și 
la definirea transformărilor efec
tiv produse, stabilind ae ce a- 
Munte variabile rămin constante, 
Ia timp ce altele se modifică. 
Mitologia, oricit ar fi de sedu
cătoare, și înșiruirea cronologi
că a evoluției trebuie să facă 
loc descrierii serioase a tipuri* 
ior de evoluție, analizei transfor
mărilor, sistemelor, 
vident că așa ceva 
zna.

— Cercetările Dvb.

seriilor. E- 
nu e cine-

au fost afd- 
turate adesea de acelea ale lui 
Lacan și Claude Levi—Strauss. 
Acceptați o asemenea apropiere?

— Cunoașteți ghicitoarea : ce 
deosebire e între Bernard Shaw 
și Charlie Chaplin ? 
pentru că ambii au 
excepția lui Chaplin 
nu are.

Nici una, 
barbă, cu 
care încă

★

Perspectivele cercetării științi
fice studențești sînt cu autori
tate dezbătute în interviul acor
dat revistei „SYMPOSION" (nr. 
4—1969) a studenților medicinist! 
ieșeni de către conf. dr. Alia 
Vîță, îndrumător al cercurilor 
științifice de la I.M.F. Iași.

Reținem părerea sa cu privire 
la originalitatea acestei cercetări:

„Un număr Important de lu
crări studențești abordează teme 
originale. Originalitatea nu apar
ține însă studenților, ci cadrelor 
didactice care le piopun. De cele 
mal multe ori, studenții lucrează 
In cercurile disciplinare al căror 
studiu îl abordează în anul res
pectiv. In aceste condiții, cînd 
încă nu și-au Însușit elementele 
de bază ale disciplinei, li se 
poate oare pretinde originalitate ?

Deci nu trebuie să pornim de 
la ideea ca toate cercetările să 
abordeze teme originale. Trebuie 
să obișnuim In primul rind stu
denții cu metodologia cercetării, 
cu documentarea, cu prelucrarea 
materialului bibliografic și a da
telor proprii, învățîndu-i să tragă 
concluzii și să redacteze un text 
conform normelor internaționale".

Prezentare grafică 
VAIER MITRU
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în sunetele uverturii wagneriene 
„Tanhăuser-,- Ian Smith proclama- 
se în mod unilateral independen
ța- Rhodesiei de sud, oficialitățile 
de la Salisbury s-au. grăbit să 
desăvârșească actul- de „legife
rare" a .. dominației rasiste. Este 
vorba..-de noua „constituție? rho- 
desiană .care, după mascarada 
referendumului din iunie,.- a fost 
adoptată de așa-zisuL- parlament, 
de .la Salisbury. •

Totodată, pe. măsură ce Rho
desia. se îndreaptă metodic spre 
declararea Republicii, vechile 
sițpbpluri ale imperiului brita
nic dispar. Drapelul ''britanic nu 
se mai vede, fiind înlocuit cu 
drapelul rhodesian verde și alb. 
Noi . bancnote cu însemnele rho- 
de.siene au fost tipărite .pentru 
a înlocui pe cele purtînd 
chipul reginei Elisabeta. A fost 
pregătit, de asemenea, un nou 
imn național.

După cum relatează „Herald 
Tribune", Clifford Dupont, * care 
va fi probabil primul președin
te ’ al Rhodesiei, s-a mutat îrt 
spațiosul edificiu ocupat de 
Humphrey Gibbs, cel care îe- 
prezenta regina în calitate de 
guvernator general. In același 
timp, sînt urgentate măsurile ju
ridice în vederea proclamării 
republicii pe la mijlocul anului 
viitor.

In aceste condiții, nu mai a- 
paxe nici un semn de între
bare asupra modului cum va 
evolua mai departe situația so- 
ciakpolitică din Rhodesia. Este 
limpede că va fi continuată 
practica de pînă acum a segre
gării rasiale și separării în 
toate domeniile vieții, dar vor 
fi adoptate măsuri și mai ri
guroase, astfel că se poate aș
tepta ca regimul rasist din 
Rhodesia să depășească chiar și 
pe cel din Republica Sud-Afii- 
cană. De altfel, este și inevi
tabil dacă ținem seama de fap
tul că proporția între negrii și 
albii din R. S. A. este de circa 
4:1, în timp ce în Rhodesia 
aceeași populație reprezintă 
20:1, ceea ce înseamnă că în
săși teama de o mare prepon
derență a populației de culoare 
va determina pe rasiștii rho- 
desiepi să se „asigure". In a- 
cest scop, Constituția, lipsită 
de orice garanții ale libertăți
lor civile, exclude orice posibi
litate ca populația de culoare 
a Rhodesiei, în prezent în1 nu
măr de 4,3 milioane, să obțină 
un control .politic, fie chiar în 
secolul.w- XXI. • In cel mai bun 
caz, ei ar putea obține ,,pari
tatea" cu albii, al căror, număr 
se ridică acum la 220.000.

Dar chiar și această posibi- 
litate Pare improbabilă, deoa? 
recie dreptul de vot este legat 
de impozitul pe venit și parti
ciparea băștinașilor la ecoptynie 
este * miniină. Albii din Rhode
sia, la fel ca și cei din R.S.A., 
au nevoie de ' rasism pentru a 
păstia în mîinile lor întreaga 
putere, a menține dominația ab
solută în economia țării și re
gimul de exploatare maximă a 
uneia dintre cele mai ieftine 
forțe de muncă din lume.

Cu toate că la prima vedere 
Constituția adoptată nu repre
zintă un „salt calitativ- din 
simț Iul motiv că prin ea se 
„legalizează- numai politica 
practicată pînă acum de regi
mul lui Iau Smith, totuși nu
pot fi neglijate consecințele ei 
importante pe plan intern și
internațional. Separarea Rhode
siei de Anglia va permite re
gimului Smith să perfecționeze 
mecanismul apartheidului în țară. 
La rîndul său, Anglia care a 
refuzat să intervină militar pen
tru a reinstaura puterea „sa" 
în Rhodesia se va consideră, 
după proclamarea „republicii 
albe", mai puțin obligată și pro
babil va „ceda" această proble
mă O.N.U. Alte țări occidenta
le, tare nu erau nici pînă a- 
Cum prea emoționate din cauza 
rasismului rhodesian, fapt de
monstrat și de eșecul sancțiu
nilor economice, care, evident, 
au fost adoptate numai formal, 
probabil nu numai că vcr con
tinua, dar vor și persista să 
asigure interesele lor economi
se. deoarece este știut că u-
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luții care să califice întreaga 
procedură ca ilegală, anticon
stituțională și inacceptabilă din 
punct de vedere al dreptului 
internațional nu va împiedica 
pe rasiștii rhcdesieni . să-și pună 
planul în aplicare.

Logica evoluției situației din 
Rhodesia, intensificarea aparthei

nele cercuri americane si din
alte țări au declarat și in tre-
cut că afacerile lor cele mai
rentabile se află In R.S.A. si
Rhodesia.

Ce va fi în stare să facă
ONU., aceasta este o altă
chestiune. Dar este sigur că
adoptarea numai a unor rezo-

dului, vor duce la ascuțirea 
contradicțiilor interne. Guvernul
de la Salisbury își închipuie 
că ar putea face abstracție de 
vocile milioanelor de băștinași 
Zimbabwe. Dar în valea în
cinsă a fluviului Zambezi, a-
colo unde partizanii africani or
ganizează lupta pentru libertate, 
furtuna revoluției începe să se. 
dezlănțuie.

Radu SIMIONESCU

Danemarca înseamnă lumea poveștilor lui An
dersen și cea crudă din legendele vikingilor, în
seamnă fete grațioase, ce umblă in saboți, în
seamnă-’’ bulevarde ■ explodind in lumini, feiestre 
în . care. înfloresc mușcate, înseamnă lungi stoluri 
de rațe sălbatice care planează în amurg ceste 
Copenhaga, salutînd mica sirenă adormi’ă in 
bronz pe cheiul Langeline .. . Dar, moi mult ca 
sigur, pentru cei mai mulțj dintre noi, Daremarca 
e țara în care s-a născut tulburătoarea legendă 
a prințului Hamlet, lată de ce, o dată sosit a ci, 
înainte de a vizita celebrul Christiansborg sau a 
face o plimbare nocturnă in lumea de basm a 
grădinii Tivoli, te gîndești cum ai putea luo crima 
mașină spre-.nordul insulei. Acolo, intr-un decor 
cețos, bătut de vînturi aspre, se află castelul des
pre care se spune că ar fi fost cindva locul real
al tragediei transpusă în scenă de Shakespeare.
Adevăr sau ficțiune, dar mica localitote atrage
în fiecare an mii de vizitatori. Vin la Elsinore cei 
care își imaginează că vor retrăi aici, intre zidu
rile castelului Kronborg, scenă cu scenă, întreaga 
poveste a nefericitului Hamlet ...

Ghidul ocolește adesea legenda și preferă să 
prezinte istoria castelului. j

După victoriile reputote în 1425, regele Erik de 
Pomerania ridică aici o construcție strategico. In 
secolul următor ea s-a amplificat, iar in ianuarie 
1577, castelul a primit numele de Kronborg. In 
septembrie 1629, flăcările unui mare incend u l-au 
devastat aproape în întregime. Pes*e citeva dece
nii avea să fie ocupat de suedezi. In onul 1785, 
castelul a fost destinat în exclusivitate pertru 
scopuri militare.

Treci înqîndurat pe sub porțile masive de gra
nit, asculți susurul aoei din fîntîni, urci t'epte 
roase de poși și te gîndești cît poate fi real din 
ceea ce se spune.

Tot ce se cunoaște e că în mod sigur contele 
de Leicester a fost între anii 1585-1586 la Elsi
nore. („Ham'et* a fost scris, se pore, prin 1601). 
Dacă aici putea să existe intr-adevăr un p-înț 
cu numele de Hamlet, daco în umbra o cestui 
castel s-a petrecut cu adevărat o trcgedie. ca 
aceea pe care avea să o înfățișeze marele Will, 
asta cu siguranță nu vom ști niciodată. 
Construcția se prezintă foarte bine conservată. In 
anul 1930, Gustav Falk și Jorgen Sthyr au început 
renovarea. O. muncă migăloasă, grea, in care 
arhitectul era completat de istoric. Trebuia redat 
fiecărui interior aspectul de epocă, trebuio adu
nat mobilier, tapiserie și tablouri. O sumă de pic
turi din perioada regelui Cristian ol IV lea au 
fost aduse tocmai de Io castelul Rosenborg, de 
la Muzeul de Artă șj de la Muzeul Frederi'tsborg. 
Li s-au alăturat mai multe lucrări din secolul ol 
șaptesprezeceleă. Există aici o serie de tapiserii, 
cum ar fi cea reprezentind pe Samson, intr-o 'ale
gorie de Fronz ■ Geubel; care constituie adevărate 
capodopere ale genului. încăperile sint mari, 
poate prea mari, lntr-o țară în care cenușiul estS 
culoarea dominantă, e firesc ca oamenii să-și 
deschidă cît mai multe ferestre spre cer. Așa e • șl 
la Kronborg. In zilele cu soare, pr:n geamurile 
castelului se vede țărmul Suediei, aflat de ahfel 
la numai trei kilometri depărtare. Se spune că 
de la un asemenea geam a privit ani la rînd o 
frumoasă regină, ferecată între ziduri de un soț 
gelos și răzbunător.

Coridoarele sint lungi și reci. Ele au acoperit de 
mult zgomotul pașilor șovăitori ai atitor Ofelii.

Acolo, afară, vîntul se aude uneori șuierător. 
Fără să vrei, te gîndești că numai aici or putea 
să se facă auzit acel teribil monolog al lui Ham
let : „a fi sou nu a fi* • • •

In unele zile se poate cobori în subteranele 
castelului. Cu o făclie tremurîndă, ești condus 
prin zeci de galerii care duceau cindva departe, 
dincolo' de . ziduri. O celulă îți atrage atenția 
prin imaginațio diabolică a celui care o conee- 
put-o. Prizonierul era introdus intr-o nișă din 
perete. La un semn, grilajul de fier se punea 
în mișcare, apropiindu-se amenințător. Inspăi- 
mîntct, prizonierul era cbligct să se facă mic 
de tot, ascunzîndu-se în crăpătura care îi zdre
lea carnea. Dar grilajul se apropia tot mai 
mult...

Nu știu de ce, mă gîndesc că tocmai aici ar fi 
putut să stea uneori, cînd întrecea măsura, atit de 
ves°l'il bufon Yorick.

„Vai, sărmane Yorick !... Simt că-mi vine 
râu... Aici se deschideau buzele, pe care leant 
sărutat de atitea ori. Unde iți sint poznele < 
Tumbele ? Cintecele î"

Daco este sou nu adevărată o asemenea le
gendă donează, .Saga” s-a născut în acest eo'ț 
de țara, sau că marele dramaturg englez a 
folosit uno din poveștile lui Grammaticus, e treaba 
specialiștilor. Oamenii continuă să vină Io Elsinore 
pentru a intilni umbra lui Hamlet și le pasă 
mai puțin docă lucrurile stau așa sau oltfel. 
Căci, de nu ar fi existat acest castel, atunci cu 
siguranță că s-ar fi fost născocit un alt Kron
borg ...

Aristide Buhoiu
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