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MtilKUVlU i „Tinerețe*

în acest număr:
Tncepînd cu numărul viitor, vom publica, în 

foileton, zguduitoarele memorii ale

Tir. CHRISTIAAN BARN ARD
intitulate :

„MOARTEA UNEI INIMI"
(pag. 9)

IARTA SAU 
FARMECUL 
DIVERSITĂȚI

Peisajul actual al artei noastre, In autentica și valo
roasa sa diversitate, nu reprezintă doar o etapă tran
zitorie spre o sinteză artistică unică, spre găsirea unei 
.forme superioare de manifestare* (cum afirmă unii 
critici literari), ci existența autentică, firească a spiri
tului artistic însuși în condițiile în care politica parti
dului și statului nostru asigură libertatea de creație 
și stimulează afirmarea individualităților creatoare. Fi
indcă în artă, unde operele au un caracter unic și i- 
repetabil, spiritul inovator nu este o întîmplare, ci o 
necesitate, nu este o modă trecătoare, ci o permanență. 
De aceea, sarcinile criticii artistice mi se par a fi, în 
primul rînd, nu acelea de a căuta mereu „permanențe* 
ale artei noastre, spre care să se îndrepte apoi crea
ția artistică, ci de a depista noul autentic, de a sti
mula emulația spirituală, fiindcă nimic nu este mai 
prielnic apariției valorilor decît existența unui puter
nic termen emulativ.

Dezbaterile teoretice despre raportul dintre dife
ritele modalități de expresie, dintre tradiție și inova
ție sînt deosebit de necesare fenomenului nostru artis
tic, acum cînd acestuia i se deschid noi combustii de 
împrospătare a dimensiunilor sale de cunoaștere și in
fluențare umană, prin ineditul, prin diversitatea vieții 
noastre reale însăși. Cu atît mai mult cu cît aceste 
raporturi nu pot fi rezolvate de esteticieni, odată pen
tru totdeauna, ci ele se cer mereu reluate în legătură 
cu evoluția fenomenului artistic însuși.

.Adevărata artă', cum obișnuiesc unii să numească 
arta valoroasă, nu are un loc anume, pe care să-l pre
fere cu predilecție și în exclusivitate; ea nu se află 
nici în tradiție, nici în inovație, nici în linia de mijloa 
dintre cele două, ci în însăși diversitatea manifestări
lor artistice. Arta nu poate exista fără o diversitate a 
genurilor, a stilurilor, a modalităților de expresie, a 
sferelor de realitate incluse în imaginea artistică ș.a.m.d. 
Tot ceea ce intră în universul artei presupune și pre
tinde diversitatea ei. Reunind prin conștiința de sine 
a artistului creator și prin caracterul integrator, sin
tetic al imaginii artistice, simbolurile unor elemente 
diverse (sentimente, idei, stări de spirit, fapte, 
acțiuni, personaje, lucruri, evenimente etc.), avînd, deci, 
o compoziție eterogenă, opera de artă are și o struc
tură polivalentă polisemică, care presupune ea însăși 
și generează ea însăși, în limitele specificului ei, o di
versitate de gusturi și idealuri estetice. O nouă formă 
de expresie artistică generează și un nou gust artistic 
Opera de artă are astfel, nu numai o importanță infor
matoare de satisfacere a gusturilor și idealurilor artis
tice existente, ci și o importanță formatoare, de ge
nerare a unor gusturi și idealuri artistice noi. De aici 
caracterul dinamic al operei de artă, puterea ei de e- 
mancipare, de mișcare înainte, de diversificare a gus
turilor și idealurilor artistice existente.

Raporturile estetice sînt diverse, variabile, atît din 
perspectiva evoluției istorice a societății, cît și a fie
cărui moment istoric al ei. Ele sînt altfel de rapor
turi decît cele politice, morale, juridice, religioase etc., 
deoarece nu au o esență unică, o esență care să le 
reprezinte, ca atare, la nivelul unei epoci, societăți, 
națiuni etc.

Unică poate fi politica statului față de artă, idea
lurile umaniste, sociale, morale etc, pe care arta este 
chemată să le servească, dar nu raporturile estetice 
de la artist la operă și de la operă la public. De la 
eterogenitatea compoziției la polisemia structurii, di
versitatea originară a operei de artă presupune diver
sitatea ei finală, diversitatea opiniilor publicului ei și 
a criticii de artă. Un public cu aceleași gusturi și pre
ferințe artistice, o critică fără individualități și fără 
polemică ar fi anoste și plictisitoare și, de bună seamă, 
în astfel de condiții, evoluția lor și evoluția artei a» 

fi imposibilă.
Diversitatea gusturilor și idealurilor artistice, diver

sitatea aprecierilor pe care le face posibile și cu care 
este compatibilă o operă, atît de la un moment istoric 
sau social la altul, cît și în cadrul fiecărui moment 
istoric sau social, apare, astfel, nu ca o diversitate stră
ină de opera respectivă, ci ca o diversitate pe care 
acea operă o pretinde și o jalonează, o diversitate a sa.

Estetica, de pînă la Kant și după Kant, ne-a o- 
bișnuit cu considerarea gusturilor ca ceva exterior o- 
perei de artă, motivînd diversitatea lor doar prin cauze 
de ordin biologic, psihologic, social, cultural, istoric

Adrian Radulescu
(Urmare în pag. a 4-a)



jurnal

„M I E Z U L" 
UNEI CĂRȚI
M-om trezit cu el alături. Eram obosit, dormitam 

cu capul rezemat de marginea ferestrei, clnd am sim
țit că locul de lingă mine s-a ocupat. M-am răsucit 
și am deschis ochii: palid, neras de citeva zile, fuma 
și privea fix la iemeia tlnără și irumușică din fața 
Iui.

— Ei I — l-am strigat, dlndu-i un cot.
— Tui Nici nu te-am observat.
— Nu-i prima dată.
— De ce ești rău, mi-a răspuns, apoi a ris și și-a 

aprins altă țigară, iar eu am continuat.
— Dacă ai de glnd să-ți lași barbă, vei fi evitat 

de televiziune, de directori, de...
— Știu, ajunge I — mi-a răspuns iritat, apoi și-a 

dus mina la rever, a atins cu arătătorul panglica nea
gră.

Făcusem o gafă cumplită. Cred că m-am Înroșit, 
atunci m-am trezit și nu știu de ce am mai Întrebat:

— Cine ?
— Mama, a șoptit.
— Condoleanțe, i-am spus, gata să mă sufoc, 

pentru că. In clipa clnd a pronunțat cuvlntul. mi-am 
amintit perfect chipul acelei femei care ne umplea 
palmele noastre mici, adunate căuș, cu vișine, o au
zeam cum ne certa cu bunătate fiindcă omorisem o 
rlndunică. Parcă mă vedeam, alături de el, in panta
loni scurți, pistruiat și ciufos ..,

— Simt nevoia să beau ceva. A intrat frigul în 
mine. Mă Însoțești Ia vagonul-restaurant 1

M-am ridicat, înregistrînd zîmbetul plictisit al 
femeii din fața lui, plictisit ca și felul lui de-a vorbi, 
de a-și aprinde țigara ...

—De clnd nu ne-am mai văzut ?
— De foarte mult, i-am răspuns automat, pros

tește aproape, apoi au trecut, au trecut mi
nute insuportabile, pînă clnd el a spus:

— Ce poți face ?.. .De altfel era destul de bă- 
trlnă.

Și iar am tăcut, el privind fereastra cu aceeași 
plictiseală sau dezgust, eu privindu-i mlinile care îi 
tremurau.

— Nici nu ți-am făcut cunoștință cu soția. Cea din 
fața mea ... Iartă-mă, dar slnt cumplit de răvășit.

Nu găseam nici un cuvlnt, absolut nici unul, și 
ar fi trebuit să-i spun ceva, dar orice Îmi venea In 
glnd mi se părea fals, inutil.

— De fapt, a continuat el, doream toți cîți ne-am 
adunat acolo — și ne-am adunat toți frații și surorile, 
cu soțiile și soții. In sflrșit, toată familia — toți, zic, 
eram frămlntați de altceva, de cu totul altceva. Do
ream să se termine mai repede să isprăvim cit mai 
degrabă această obligație ca să ne reîntoarcem la tre
burile noastre. Uite, nu mi-am dat seama declt după 
ce s-a terminat dar remușcărlle slnt inutile. înțelegi l 
Acum pot să spun că am asistat la un fel de însce
nare In care toți au jucat fără convingere. Da, și eu, 
însumi am jucat în silă, am dorit tot timpul să se is
prăvească odată. Au fost șl lacrimi, să nu-ți închipui 
că n-au fost. Mai ales la sflrșit, clnd ne-am întors 
acasă. In timpul mesei la care toți bărbații s-au îm
bătat și au Început să pllngă. Nu ți se pare îngrozi
tor, și In același timp firesc, foarte firesc T... Știi, 
îți aduci aminte că slntem mulți ? Ne-am adunat din 
toate colțurile țării, am părăsit pentru citeva zile 
posturi’e noastre, unele destul de importante — slntem 
cineva I — și-am venit în silă, iar soțiile fraților și 
surorilor au venit și mai în silă. Oare așa se ln- 
tlmplă Întotdeauna l Este cumplit I Acum îmi dau 
seama, chiar acasă, clnd cineva a vărsat clteva pică
turi de vin — pentru mama, a zis — chiar și atunci 
cred că toți purtam măștile noastre, măștile firești, 
preocupărilor noastre de acasă, din orașele unde lo
cuim, unde slntem mai mult sau mai puțin cineva. 
S-a vorbit despre înaintări în grad, despre relații, 
despre pile, unii și-au tocat adversarii, deși aveau 
lacrimi pe obraz din clnd în clnd se auzea cite un 
oița! — biata mamă I Astăzi dimineață ne-am trezit 
ca și cum nu s-ar fi Intîmplat nimic, toți au mlncat 
cu poftă, s-au urcat în mașinile lor sau în trenuri, 
și s-au răspîndit din nou în toată țara. Nu, nu de 
acum s-a uitat totul în legătură cu ea, ci mai înainte, 
mai Înainte de a fi murit. Clnd l Nu-mi dau seama, 
oare așa se întlmplă întotdeauna 1 Nu mă glndesc 
nici o clipă la moarte, sentimentul acesta îmi es'e 
indiferent acum, iar după sflrșit, îmi Închipui, cu atlt 
mai mult, dar cum putem să fim astfel In asemenea 
împrejurări ? Uite, aproape că nu-i pot imagina chipu'. 
Înfățișarea ei de seriozitate, lipsită de orice cochetă
rie feminină, cu rochia ei neagră, fața ei uscată și 
obosită de ani și de durere, resemnarea aceea pe care 
am întîlnit-o încă din copilărie, a femeii rămasă sin
gură cu o casă de copii. Da, nici asta nu-mi mal pot 
imagina, nu mai pot reconstitui nimic, iar atunci, în 
zilele petrecute acolo, lingă ea, pentru ultima dată, 
n-am putut să ies o clipă din ceea ce slnt eu, din 
preocupările mele, din micile mizerii cotidiene...

— Ești obosit, asta-i. Ești obosit și...
— Taci. Oboseala n-are nimic comun cu toate 

acestea ...Ar fi caraghios să arunci pe seama ei toa
te cite ți le-am spus. Ai văzut-o pe soția mea cum 
zîmbea ? Și dacă ne-ai fi văzut pe noi toți acolo, la 
masă, In camera unde ne adunam de trei ori pe zi ca 
să mlncăm I... Da, îmi amintesc perfect, ea nu s-a 
așezat niciodată Ia masă cu noi în toți anii aceia. 
Ne-a servit. Nici amănuntul acesta, atlt de nesemni
ficativ, nu mi l-am putut rememora acum, lingă ea..

II ascultam liniștit, nimic din jena din compartiment 
nu mă Încerca și nici nu căutam să mai Întind palme
le căuș ca femeia aceea să mi le umple cu vișine, a- 
crișoare. Mă gîndeam — ah, cum nu putem trăi declt 
prin preocupările noastre I — la miezul unei cărți, 
descoperit aici, lingă acest om cu care am copilărit, 
îndurerat sincer, sau fals, dispus doar să-și discute, 
să-și teoretizeze sentimentele, și să și le bicluiască, 
poate din plăcere.

Corneliu Ștefanache

SALON IEȘEAN
DE GRAFiCĂ

De ce nu ? Numai cu doi, trei 
ani în urmă, acest deziderat ar fi 
părut, poate, superfluu. Dar în doi- 
trei ani, marele cenaclu al artiș
tilor plastici de la Iași a căpătat 
cu totul alte dimensiuni, creindu-se 
astfel și posibilitatea reprezentării 
sale publice din mai multe un
ghiuri.

Pictura și sculptura au dovedit, 
nu o dată, că diversitatea de sti
luri este de bun augur, ea inte- 
resind zone tot mai diferite de 
public.

Grafica însă, gen în care s-au 
afirmat deja cu vigoare nume ie
șene și se afirmă altele, nu se 
bucură de un tratament corespun
zător cu ocazia Anualelor de la 
Victoria.

înainte de toate, criteriul selec
tiv nu reușește să pună în va
loare ceea ce este cu adevărat 
valoros, deoarece normele de ju
decare a lucrătorilor de grafică 
sînt extrem de labile. Pe panouri
le cu grafică stau adesea, într-o 
blajină vecinătate, planșe In acva- 
forte, alături de picturi subțirele
și zămoase.

Apoi, panotarea cu totul tntîm- 
plătoare (și in contra luminii) di
minuează efectul unor lucrări de 
Grafică cu totul remarcabile, care, 
într-o altă ambiantă, ar conferi 
simezei un plus de profesionali- 
tate, de modernitate. .

Argumentul principal rămine insa 
crearea unei posibilități reale ca 
la Iași să existe un Salon de qra- 
fică. Ultima anuală, din decembrie, 
ianuarie, a demonstrat că mulți ar
tiști vor să se exprime și prin u- 
neltele graficii.

Dacă, eventual, pe organizatori îi 
incomodează ivirea unei noi mani
festări permanente, pe lînqă A- 
nuala de pictură și sculptură, a- 
tunci prelungirea planșeului din a- 
ripa stînnă a sălii Victoria, pe toa
tă întinderea incintei, ar înlătura 
dificultatea. Crearea, la etaj, a 
încă unei săli ar înlesni deschi
derea concomitentă a dr nă anua
le distincte, ceea ce pentru un 
centru cultural ca lașul, ar însem
na enorm.

Ne-am bucura, deci, să putem 
face cunoscut publicului, cit mai 
cur*nd. primul Salon ieșean do 
grafică.

CU STREHLER
MflI mult declt altele, revistele 

bucureștene — mai ales „Contem
poranul" și „România literară" — 
au posibilitatea abordării unor mari 
personalități ale științei, artei și li
teraturii universale. In numerele 
de săptămîna trecută pot fi citite, 
în cele două reviste, interviuri cu 
Giorgio Strehler (,R. L"), Henri
Coandă și Marisse Ferro („Coni'1), 
plus un „material" de gen nedefi
nit — „De partea cui ești, Lindsay 
Anderson ?" („Cont") care ar vrea 
să lase și el impresia de interviu, 
deși nu este. Nu vom discuta aici 
condiția și poziția avantajată a a- 
cestor reviste față de altele (cel 
puțin In rezolvarea unor asemenea 
chestiuni), ci vom remarca valoarea 
unuia dintre interviuri, fără a uita 
să subliniem că în foarte multe ca
zuri cel care solicită interviuri nu 
știu să atace probleme esențiale ale 
domeniului în care activează inter
vievata. Se obțin de aceea niște 
simple informații de suprafață, con
venționale („la ce mai lucrați ?"; 
.clnd ați fost ultima dată în Româ
nia ?• etc.), efectul publicării lor 
fiind doar unul „de stimă".

Dar iată și excepția (care întă
rește regula): interviul cu Giorgio 
Strehler, realizat de Angela Ioan și 
Mihai Bujenită, interviu în care au
torii au pus citeva chestiuni de 
substanță, obținînd răspunsuri de a- 
ceeași factură. Aflăm astfel opiniile 
unui renumit om de teatru în le
gătură cu relația creator-colectivita- 
te, căreia se adresează {„activitatea 
unui creator nu trebuie să se des
fășoare în sine, izolată, ci în func
ție de colectivitatea căreia i se a- 
dresează"; creatorul trebuie „să fie 

SPORT
Aud că se va stabili, prin hotărire literară, DREPTUL LA 

METAFORA, reglementîndu-se odată pentru totdeauna utili
zarea nesupravegheată a împerecherilor de cuvinte. Măsura 
mi se pare bine venită : doar există și permise .de „pescuit, 
permise auto, permise pe C.F.R., de ce nu și autorizații pentru 
născocitorii de metafore ? Bineînțeles, permisele vor purta gra
de. De pildă : gradul I (cu drept de folosire totală a.metaforei, 
inclusiv în discuțiile de la „Aprozar") se va acorda în exclusi
vitate truditorilor de pe malul lacului Mogoșoaia, simpatizanți- 
lor „Rapidului" și posesorilor de rubrică fixă în hebdomadare 
(fie ea și „poșta’ redacției"). Gradul IF este rezervat scriitorași
lor județeni și municipali, amăriților fără datorii la Fondul 
Literar și fără bisericuță proprie în Parnasul pămîntean. Gra
dul III (cu dungă) va fi oferit acelora care mai nimeresc din 
cînd în cind prin zona rarefiată a comentariului sportiv ; ei 
vor avea dreptul la utilizarea a 3 (trei) metafore pe trimestru, 
atunci cînd va bate „Rapidul". Dacă gărarii nu bat, meta
forele neutilizate pot fi reportate pe trimestrul viitor, anul vii
tor, deceniul, secolul, mileniul care va să vină. De redactarea 
hotărîrii privind dreptul la metaforă se ocupă o comisie înge
rească și, pînă ia terminarea dezbaterilor, se recomandă con
deielor neînmatriculate la „România literară" abstinență totală. 
După cum spunea undeva Mirodan, „ni s-au terminat cuvin
tele" și, în vederea păstrării unui fond centralizat de vorbe 
neîmperecheate, pînă una-alta comisia propune să se intro- 
că botnițe, surdine, călușuri, cataplasme cu leucoplast. întrea
ga acțiune de autorizare a făcătorilor de metafore se va 
desfășura sub lozinca „dacă ăla tace, mă aud eu !“

în măsură a-și asuma deplina res
ponsabilitate a realizărilor sale1'). în
trebat apoi „ce înseamnă a fi re
voluționar în artă '?, Strehler răs
punde: „A avea curajul să exprimi 
clar și deschis propriile tale opinii". 
După care afirmă că arta nu-și poa
te pune problema unei confruntări 
revoluționare directe. „Revoluția iz
vorăște din aprofundarea conștientă 
a ideilor; trebuie să ia naștere din- 
tr-o activitate susținută și plină de 
răspundere".

Din dramaturgia Italiană contem
porană, Strehler prețuiește scrisul lui 
Eduardo de Filippo și al lui Dario 
Fo. „In rest, apar rareori opere 
semnificative". Are însă o atitudine 
pozitivă față de marele patrimoniu 
clasic .a cărui Cunoaștere și Con
temporaneitate așteaptă să fie încă 
descoperită". .Sînt convins — spune 
regizorul — că un text scris astăzi 
se poate naște mort, tot așa cum 
în opera clasicilor se pot întîlni va
lorile cele mai actuale", fapt care-1 
face să se oprească adesea asupra 
lui Goldoni sau Pirandello.

Strehler a sesizat în teatrul con
temporan tendința „profesionalizării" 
tot mai accentuate a spectacolului, 
ceea ce duce la continua limitare a 
posibili'ătii de participare activă a 
publicului. EI este de părere că în
datorirea principală a creatorului 
stă în „a realiza opere adresate 
unui public cît mai larg, spectacole 
cît mai clare și inteligibile, în așa 
fel îneît să favorizeze procesul 
conștient de care aminteam".

încă o dată : un interviu realizat 
cu inteligentă și cunoaștere a temei.

PRECIZARE
Prin intermediul nostru, Editura 

„Junimea” ține să mulțumească re
vistei „Ateneu" pentru rîndurile 
care-i sînt consacrate la rubrica 
„Bloc-notes" (nr. 1/1970, pag. 3). In 
același timp, Editura se vede ne
voită să corecteze substanțial lista 
autorilor care — afirmă revista bă- 
căoană — vor fi tipăriți în 1970 la 
Iași. Cel puțin jumătate dintre a- 
ceștia nu figurează in planul edi
torial pe anul în curs pentru simplul 
motiv că . . . nu și-au manifestat do
rința de a publica la „Junimea", nu 
au trimis vreodată manuscrise Edi
tură ș.a.m.d. Exprimîndu-ne toată 
stima și considerația pentru scriito
rii menționați în nota din „Ateneu", 
ne permitem să-i considerăm ori- 
cînd printre colaboratorii de frunte 
ai editurii ieșene — evident, cu 
condiția ca predarea și discutarea 
manuscriselor să preceadă anunțu
rile din presă și nu invers.

HOMER REDIVIVUS
Parcuigînd cele cinci episoade, 

precedate de un prologos și de un 
parodos, ale poemului dramatic 
Regele X, semnat de Dan Deșliu în 
R. L. nr. 5/1970, cititorul se poate in- 
treba, pe drept cuvlnt, care e jus
tificarea artistică a acestei versifi
cări în pas homeric a unui pasaj 
din istoria perșilor. Căci autorul, deși 
trudește intr-adevăr la refacerea at
mosferei evocîndu-i pe atotputernicii 
Ormuzd, Alastor, ba chiar pe fiorosul 
Iba, duhurile rele Hybriz, Coros și 
Ate, pe războinicii iscusiți Artafer- 
nes, Rahairueus, Ariomardes, Hertafer- 
mitres ori face să răsune prelung 
chimvalele, îl sufocă pe lector prin 
atîta rigoare documentară, prin citi
ta culoare istorică pusă în pete 
groase, care face textul să alunece 
în monotonie. Și aceasta deoarece 
pasajul istoric nu devine apt să ne 
descopere o interpretare dictată de 
sprijinul epocii noastre. Mitul bi
ciuirii mării sau acela a spînzurării 
viaturilor potrivnice armatei persa
ne rămîn astfel amorfe, artificiale, 
în lipsa unei viziuni interpretative 
care să le dea o viată nouă. Și a- 
tunci ne putem întreba dezamăiiți, 
într-un glas cu corul din Parodos: 
„Dar la ce bun trecutul să-l re
chemi ? I Ce-a fost s-a dus șl nu 
se mai întoarce". La care Dan Deș
liu, întruchipînd Teatrul, ar putea 
răspunde prompt, cu zîmbetu-i enig- 
ma'ic. atît de familiar telespectato
rilor: „Nimic mai mult nu mă-ntre- 
bați l Nu-i rostul meu să judec...".

METAFORE, EDUCAȚIE etc.
Qui habet aures audiendi, audiat.

*
Bărăgan. Un compartiment de clasa I dintr-un tren acce

lerat. Patru tineri sportivi (boxeri, după cîte am înțeles) s-au 
instalat (descălțați) cu picioarele pe bancheta de vis-a-vis. Li
nul ronțăie semințe, altul boabe de cafea. Discuțiile celor pa
tru, animate și avintate, n-au contenit o clipă. S-a vorbit des
pre vreme. Despre blonda valabilă care făcea pe liftiera la 
hotel. Despre meciul de la Curitiba. Despre foloasele somnului 
prelungit. Despre arbitrul ăla gras și prost. Despre deosebireo 
netă dintre Bubble-gum-rhum și Chewing-gum-sherry. Despre 
lavaliere. Despre silueta călătoarei din compartimentul alătu
rat. Despre mustața conductorului... Vreme de trei ore și șapte 
minute n-am auzit barem o vorbuliță despre o carte, despre 
un film, despre un spectacol. Ba nu, mint : la un moment dat, 
cineva a adus vorba despre „Reconstituirea" : „Mi-a zis Nae 
că-i o chestie mișto pe pînză, cică unul tot spune dă-i un 
punm în gură și fraierul, hi, hi, , n-are curaj". (Stimate prie
tene Nae, dacă doar atît ți-a rămas din „Reconstituirea", mat 
bine te duceai să vezi „Bătălia pentru Roma". E și pumni, e și 
Koscina ...).

Discutăm și răs-discutăm despre „munca educativă" în rin- 
dul sportivilor. Și credem că dacă performerul X nu bea, nu 
acostează femeile pe stradă și nu fuge din cantonament, e un 
om educat. Mărturisesc : cam așa credeam și eu. Pînă cind 
soarta m-a făcut martor la banala discuție din tren.

M. R. I.

„ALMA MATER“
Revista studenților Universității 

.Al. I. Cuza“ se află la al patru
lea număr. Semnul maturizării pu
blicistice este evident. Tematica — 
variată, atractivă, tinerească. Sigur, 
că, apărînd în toiul sesiunii, nu 
se putea să nu se ocupe de exa
mene și de alte probleme de învă- 
țămînt („In obiectiv — sesiunea", 
„Elaborarea tezei de licență, testul 
autoexistenței", „Ireparabile tempus" 
•— o anchetă pe tema relației timp- 
pregătire).

Dar revista nu se oprește la a- 
ceste lucruri — oarecum obișnuite, 
ci vizează o ținută culturală mai 
înaltă. In acest sens, trebuie citat 
interviul solicitat profesorului Const. 
Ciopraga, apoi rubricile „Problemele 
cinematografului" și „Cronica lite
rară", articolele de artă („Paul Klee 
și poezia universului") și de știință 
(„Atomul — concept și realitate"), 
poezia și proza originală (Aurel 
Brumă, Emil Nicolae, C. Parascan, 
Smaranda Georgescu), traducerile din 
lirica universală („Trei poeți da 
culoare": Leopold Sedar Senghor — 
Senegal. Langston Hughes — U.S.A., 
L6on Gontran Damas — Guineea) 
etc.

Cu totul remarcabilă (ca moda
litate) „ancheta—experimental" rea
lizată de Th. Parapiru și intitulată 
„Pasionați si meseriași".

Ținuta grafică — atractivă și ele
vată.

FENOMENUL KITSCH
In articolul „Estetica și fenomenul 

kitsch" de Gh. Achiței (Amfiteatru nr. 
1/1970), rețin atenția următoarele 
considerații : „Fenomenul kitsch, pre- 
zentîndu-se în calitate de surogat 
de artă, se cere studiat, prin forța 
împrejurărilor, în funcție de artele 
în jurul cărora se constituie, ale 
căror elemente fundamentale le ex
ploatează. Vom avea, fără îndoială, 
un kitsch plastic un kitsch literar 
(...). Kitsch-ul teatral și cinemato
grafic nu mai au, pare-se, nevoie 
de nici un comentariu. Cinemato
grafele și teatrele sînt invadate de 
.reprezentații'' despre căderea diver
selor imperii de mucava, despre 
prăbușirea spectaculoasă a feluriților 
împărați, despre înfruntarea lacrimo
genă dintre soții înșelați și amanți 
(...) Kitsch-ul reprezintă, de bună 
seamă, o mare mistificare estetică".

In ansamblu, fenomenul vizează 
specifice spații ale civilizației con
temporane, căpătînd, în respectivul 
context social, proporții alarmante. 
Dar, chiar dacă exigențele vieții 
noastre social-culturale fac, în mare, 
imposibilă producerea și mai ales ex
tinderea kitsch-ului, nu putem să nu 
recunoaștem faptul că uneori nu ne 
ferim să-l importăm : prin interme
diul peliculelor cinematografice de 
serie, prin traduceri de maculatură 
polițistă, prin difuzarea unor șlagăre 
mediocre etc.

O cale insolită de pătrundere a 
kitsch-ulut o mai constituie mimarea 
modalităților la modă. Este citat în 
acest sens Gillo Dortles : „Feno

menul de fetișizare a operei de 
avangardă (cultul sonor al acesteia) 
poate fi atașat, deci, tot ambientului 
kitsch (...) Sar în ochi, de la sine, 
cazurile de mascate și ingenue imi
tații după Joyce, Beckett, Kafka (...) 
In ce constă aici elementul kitsch??"

Nu mai dăm și răspunsul pentru 
că e la îndemîna oricui. In aiara 
unor sofisticați exegeți ai modernis
mului, care prin aceasta se reven
dică și ei fenomenului.

DA, EDITĂM 
Jl JUCĂM TEATRU!

Editurile, atît cele din Capitală., 
cît și cele din Ciuj, Iași, eziiă încă 
să se angajeze sa publice teatru. 
Credem cu toată sinceritatea că li
teratura dramatică este încă o ab
sență in viața literară de azi și ci 
ea nu mai poate fi prelungită la. 
nesiîrșit. Tratamentul care i se a- 
plică literaturii dramatice este cu 
totul inexplicabil și de respins. In. 
presa noastră s-au ridicat atîtea 
voci care pledau pentru editarea, 
textelor dramatice, dar au rămas a- 
proape toate fără răspuns. Nu pu
tem decît să fim de acord cu ini
țiativa revistei Argeș care a spart 
ghiața unei indiferențe de... ghiață, 
publicînd o piesă de teatru aparți- 
nind lui Paul Cornel Chitic (Mă 
întreb — dar cine îmi răspunde) în 
nr. 1/1970 al revistei, text care va fi 
și jucat la Teatrul de stat din Pi
tești. Revista Argeș, prin secreta
riatul literar (Cezar Ivănescu și Cor
nel Marcu), invită pe autorii dra
matici să-și trimită piese reprezen
tative spre a fi publicate, jucate. 
Da, la Pitești se editează, se joa
că, se ia în serios literatura dra
matica. Amintind că și revista „la
șul literar" (12/69), a publicat trei 
piese de teatru într-un singur nu
măr, ne întrebăm : pe cînd acest 
curaj la edituri și la alte reviste ?

CONSECVENȚĂ
Este de-a dreptul impresionantă 

consevența cu care televiziunea ig
noră observațiile privind cultivarea 
în exclusivitate a memoriei 
canice) în emisiunile-concurs.

Iată însă că, de curînd, în ca
drul unei emisiuni de știință, un 
invitat al Studioului de televiziune 
(dacă-mi amintesc bine, prof. dr. 
Solomon Marcus) și-a permis să 
facă o paranteză, referindu-se Ia 
respectivul fapt și recomandînd o 
mai echitabilă luare în considera
ție, alături de memorie, și a in
teligenței. Care, după cum se 
spune, nu este de loc lipsită de 
farmec și aptitudini competitive. 
Dimpotrivă !

Va deveni și această intervenție, 
foarte la obiect, tot un „bun da 
inventar" al televiziunii ? Greu de 
știut. Motiv pentru care ș-ar cu
veni reîmprospătată memoria aces
teia. Invitată ea însăși la un 
concurs „de memorie", avînd a-și 
răspunde :

— Cînd a fost ridicată, pentru 
prima oară, în presă, problema cul
tivării exclusive a memoriei in ca
drul concursurilor T.V. ?

— Cînd, a doua oară ?
— A treia oară...
Și așa mai departe, pînă la e- 

puizarea întrebărilor. AI căror 
număr sporește văzînd (emisiunile) 
cu ochii !

Oricum, noi ne obligăm să ofe
rim bibliografia necesară. Și pre
miile !

N. Irimescu

Desen de Const CIOSU



TRATATUL DE
ISTORIA LOGICII

de ANTON DUMITRIU
n Editura Academiei a apărut ia sflrșitul anu- 

L lui trecut o lucrare deosebită prin va'oarea și 
proporțiile ci: „Istoria logicii" de Anton Dumitriu. 
Fiind vorba de un tratat care Îmbrățișează o arie atlt 
de vastă (un sinoptic al dezvoltării logicii universa 
le și românești), operă Încercată pentru prima dală 
în cultura noastră, întrucît ne ai ăm în lata unei 
cărți necesare atlt specialiștilor cit și unui public 
mai larg, revista noastră a invitat la o discuție un 
număr de specialiști: prof, dr. doc. V. PAVELCU, 
prof. dr. doc. P. BOTEZATU. lectorii univ. TUDOR 
DIMA și COSTICĂ MARIN. asist, univ. ȘTEFAN 
CELMARE și ST. PAPAGHPJC, — deci cadre uni
versitare din diferite generații, dar Încălzite de ace
lași susținut interes pentru disciplina în cauză.

V. PAVELCU: Desigur, e- 
xistă numeroase modalități de 
•a scrie istoria unei științe. Ele 
se înscriu într-o gamă largă, 
•care merge de la etalarea 
nudă a obiectului pînă la 
transfigurarea luii de către 
subiect. Avem de ales de mul
te ori între prezentarea im
personală a unei succesiuni da 

f concepții, în care subiectul se 
pierde în fața obiectului, și
•desfășurarea unor impresii
suverane, în care obiectul 
dispare în fața subiectului. 
Așa cum se întîmplă în ma
joritatea cazurilor, se reco
mandă să optăm pentru calea 
ce se află între extreme, în- 
cercînd să îmbinăm, pe cît 
posibil, avantajele celor două 
puncte de vedere.

Aceasta este calea pe care 
■a ales-o și Anton Dumitriu 
pentru a elabora „Istoria lo
gicii". De altfel, conștient de 
dificultatea reunirii celor două 
perspective într-un singur vo
lum, autorul s-a decis să di
vizeze oarecum obiectivul 
pentru a-1 realiza în două vo
lume : Istoria logicii și Evo
luția logicii.

RED: A putut beneficia de 
^exemple pe plan mondial ?

. P. BOTEZATU: Nu numai 
Jla noi, dar chiar pe plan mon
dial acest important sector al 
■istoriei culturii a fost totdea
una în suferință. Cunoscutul 
tratat al lui C. Prantl ambiți
ona să fie un op definitiv 
•conceput pe dimensiuni gran
dioase. Dar cele patru volu
me (1855—1870), nu ajung de- 
cît pînă în secolul XVI și, 
dacă ne oferă însă informații 
prețioase, interpretările ne 
apar prea subiective și dese
ori atinse de rugina timpului. 
Prefacerea adîncă pe care a 
suferit-o știința logicii în vre
mea noastră a făcut să creas
că interesul pentru trecutul 
său, care începe astăzi să fie 

Prot. Anton Dimitriu vorbma ia Uroino (Italia) după primirea titlului de „Protessore 
Onorario" la Instituto Super iote di Scienze Umane.

cunoscut mai bine și este pus 
într-o lumină nouă. Apariția 
unor studii și monografii va
loroase a pregătit terenul pen
tru configurarea unor opere 
de sinteză universală, care nu 
s-au lăsat așteptate. Mai întîi 
I. M. Bochenski a prezentat 
antologia sa istorică Formale 
Logik (1956). A urmat The 
Devlopment of Logic (1962) a 
soților William și Martha 
Kneale și Lecons sur l'histoire 
de la logique (1965) a lui T. 
Kotarbinski.

,,PREZENTISMUL“

Din nefericire, toate aceste 
cercetări, monografii și trata
te închinate istoriei logicii 
sînt departe de a ne satis
face. Autorii acestor cercetări 
sînt îndeobște logicieni de 
seamă ai timpului nostru, 
prinși în viitoarea investiga
țiilor de logică matematică. 
Ei examinează trecutul cu sco
pul precis de a afla acolo an
tecedente ale logicii simboli
ce. Investigațiile suferă ast
fel de ,,prezentism" și, ceea 
ce este mai grav, de absența 
unei concepții asupra istoriei 
ideilor. Cercetarea apare iri
tant divizată în două perspec
tive divergente : dacă pentru 
epoca veche se urmăresc u- 
nele probleme de logică pro- 
priu-zisă, cînd se trece la vre
mea noastră intră în obiectiv 
doar matematica logicii. Boqă- 
ția de idei a logicii moderne, 
care s-a diversificat pe nume
roase curente filozofice, este 
ignorată cu totul

TUDOR DIMA: Anton Du
mitriu nu a trădat logica nicio
dată, pentru a cocheta cu 
cine știe ce teorie sau știință 
la modă. încă din 1938 cînd a 
început să predea logică ma
tematică în cadrul catedrei 

condusă de P.P. Negulescu, și 
pînă astăzâ, cînd este ales 
membru al Academiei Medite
raneene și numit „Professoie 
onorario" la „Institute Supe- 
ricre di Scienze Umane" din 
Urbino, el a rămas credincios 
acestei științe, prin care gîn- 
direa își dezvăluie structura.

COSTICĂ MARIN : Desigur, 
autorul a trebuit să facă față 
unor dificultăți proprii orică
rui început, cum este, de pil
dă, dificila problemă a perio
dizării. Etapele stabilite de că
tre A. Dumitriu sînt, în gene
ral vorbind, judicios determi
nate, deși se poate cpta pen
tru criterii mai temeinice. Re
zultatele cercetării întreprin
se asupra fenomenului logic 
românesc prezintă o incontes
tabilă valoare. In med foarte 
just A. Dumitriu conchide a- 
supra prezentei permanente a 
lui Aristotel în gîndirea logi
că din țara noastră. Acest 
fapt se datorește, după păre- 
Tea autorului mentalității ra
ționaliste spiritului cumpătat și 
echilibrat, spirit de factură 
greco-latină și bizantină pro
priu pcporului român. Toți lo
gicienii români de la T. Maio- 
rescu și pînă la cei de astăzi 
au apărat cu convingere va
loarea silogismului aristotelic. 
Autorul apreciază în mod 
just contribuția maioresciană 
în legica românească. Străda
niile Iuti T. Maiorescu au fost 
continuate și ele au rodit din 
plin prin eforturile și preo
cupările unor distinși șl re
putat! logicieni, elevi ai ma
gistrului ca : Ion Petrovici,
C. Rădulescu-Motru, P. P. Ne
gulescu.

DIALECTICA 

MATERIALISTĂ 

Șl LOGICA

ST. PAPAGHIUC: Deși
proiectată și realizată mal 
mult ca o istorie a logicii for
male, lucrarea în discuție con
turează în paginile sale pro
filul „logicii materialist-dia- 

lectice, așa cum reiese din 
lucrările clasicilor marxism- 
leninismului". Prezentarea com
binată, expozitiv-intensională a 
problemei, permite derularea, 
într-un număr de pagini re
lativ redus, a procesului de 
instituire a noii logici, precum 
și expunerea complexelor și 
încă nu pe deplin explorate
lor ei reîații cu logica clasică. 
Incursiunea face primii pași șl 
evoluează pe coordonatele ce
le mai adecvate.

Evident, clasicii marxism- 
leninismului n-au lăsat „o lo
gică cu L mare", dar așa cum 
arată academicianul Ath. 
Joja ....logică fără L. mare 
a Capitalului... cuprinde... 
e’ementele necesare constitui
rii definitive a Logicii cu L 
mare". In Istoria logicii aceste 
„elemente", existente în lu
crările clasicilor, sint judici
os abordate, permițind ci
titorului înțelegerea obiectu
lui logicii dialectice, a cate
goriilor și legilor ei, a viziu
nii sale concrete asupra no
țiunii, judecății, raționamentu
lui, precum și a legăturii cu 
logica formală. Dia'ectica mar
xistă, ca un sistem deschis, 
pleacă de la înțelegerea fap
tului că conceptele noastre 
se modelează după realitate 
și nu invers. Fundamentarea 
logicii pe acest principiu per
mite asimilarea dialecticii 
conceptelor, a dinamicii lor, a 
legăturilor dintre formele lo
gice și un anumit conținut 
real exprimat de e’e. Logica 
dialectică, cum arată R. Ga- 
raudy, apare ca „o logică a 
relației, a conflictului și a 
mișcării în general". Cele două 
logici (cea formală, clasică și 
cea dialectică) nu se opun, 
nu se exclud reciproc, ci se 
presupun, se completează. Dar, 
în timp ce logica clasică stu
diază formele gîndirii indepen
dent de un conținut determi
nat, neputînd astfel urmări 
dinamica acestuia, looica dia
lectică „deși formală, după 
cum arată Ath. Joja, este o 
legică a conținutului și esen
ței. sau mai exact are un ca
racter reflectoriu de conț’nut 
și esență... fiindcă ... ea ur
mărește dezvăluirea conținu
tului în forme..."

ÎNTRE FILOZOFIE 

Șl MATEMATICĂ

P. BOTEZATU : Prin forma
ția sa dublă, filosofică și ma
tematică, Anton Dumitriu s-a 
aflat în poziția favorabilă de 
a putea îmbrățișa ambele fețe 
ale logicii. Intr-o privire lar
gă, comprehensivă și simpa
tetică, sînt cuprinse de la lo
gica veche a Chinei și indiei 
pînă la ultimele realizări ale 
logicii matematice (ni se pare 
discutabilă includerea menta
lității primitive în această 
galerie a doctrinelor). De astă 
dată fiecare logician î»i are 
locul său bine determinat. A- 
flăm astfel, așa cum trebuie, 
că logica modernă s-a desfă
șurat intr-un evantai de curen
te : logica metodologică, lo
gica transcendentală, legica 
hegeliană, logica material ist- 
dialectică, logica psihol ogi stă, 
logica fenomenologică, logica 
matematică. Corpul logicii, 
viu și întreg, crește în fața 
ochilor noștri surprinși pînă 
la dimensiuni uriașe. Abia a- 
cum cîștigăm o imagine a- 
decvată a cursului ’ogicii. 
Umplînd un gol în cultura 
noastră, tratatul o face la 
nivelul culturii mondiale.

T. DIMA : Această pregătire 
explică și evoluția sa. El a 
pornit la drum sub influența 
concepției logistice propovădui
tă de Frege și Russell, prin 
care se încearcă a se reduce 
matematica la logică. Curînd, 

însă, glasul de peste veacuri 
al lui Aristotel i-a deschis o 
cale proprie, în multe privin
țe diferită de a logicienilor 
contemporani. Ea stă sub sem
nul ideii că numai un punct 
de vedere ontologic poate sâ 
dea un sens epistemologic sis
temelor Icgico-matematice. Iată 
cum încheie el Logica Poli
valentă (1943): .Este marele 
merit al lui Aristotel de a fi 
pus accentul, în logica lui. 
pe ontologic și numai pe ma
rea linie a acestei tradiții, lo
gica polivalentă își poate des
chide drum în realitate".

Ideea legăturii dintre logic 
și ontologic l-a dus pe Anton 
Dumitriu la alte două idei im
portante. Tautologiile sînt doar 
scheme deductive, care, la tîn- 
dul lor, formulează în diverse 
moduri principiul contradicții, 
prindpiul la care se reduc toa
te demonstrațiile după Aristo
tel. Actul matematic, ca act 
rațional, este un act creator, 
iaT creația nu se face în do
meniul formei, ci al conținu
tului. (Mecanismul logic al ma
tematicienilor, Editura Acade
miei R.S.R. 1968).

Fidelitatea față de logică, iz- 
vorîtă și din credința, dc mul
te ori împărtășită, că logica 
are rolul călăuzei fală de ce
lelalte științe, a avut drept 
rod o suită de lucrări caie 
au stîmit un binemeritat e- 
cou peste hotare, fiind semna
late de A. Church, A. Fraen
kel și I. Bar-Hiller. Dintre a- 
cestea amintim în special lu
crările: Paradoxele logice
(jEd. Fundațiilor", 1944) și 
Solufi'o Paradoxelor Logico-Ma- 
tematice („Ed. Științifică, 
1966), în care se propune o 
soluție nouă, și veridică a- 
cestei tulburătoare probleme.

LOGICA
METODOLOGICA

ȘT. CELMARE: Aș sublinia 
valoarea capitelului privind lo
gica metodologică.

Premergătorii celor doi mari 
metodologi moderni, F. Bacon 
și R. Descartes, sint tratați 
succint, dar cu o privire pă
trunzătoare ce redă esențialul. 
F. Bacon, pe care autorul îl 
numește .interpretul științei", 
este prezentat într-un spirit 
obiectiv, menționîndu-se atît 
aprecierile cît și cnticilc adu
se concepției sale. Se ajunge 
la concluzia că. dacă pe drept 
cuvînt Bacon poate fi conside
rat teoreticianul inducției, a- 
ceasta nu înseamnă că el ar 
fi descoperit inducția. Legica 
intuitiv-deductivă de tip ma
tematic a lui R. Descartes îm
plinește lacuna baconiană. Com- 
pletîndu-se reciproc, Bacon și 
Descartes rămîn unilaterali, 
datorită neînțelegerii naturii 
silogismului, atitudine ce se va 
transmite și la logicienii ur
mași. Reținem ca un merit al 
acestei părți din lucrare, prin
tre multe altele, prezentarea 
bine reliefată a ideilor lui J.S. 
Mill, care s-au bucurat de o 
mare influență.

Trecerea în revistă a lui J. 
Lachelier, A. Lalande, C. Ber
nard se face pe baza legătu
rii dintre concepțiile lor, 
concepții care s-au subor
donat ideii după care pro
blema inducției și a cerce
tării științifice este centrală 
pentru filosofia și teoria știin
ței. Ni se pare interesantă pre
cizarea după care J. Nicod 
găsește în calculul probabili
tăților forma și totodată jus
tificarea logică a raționamen
tului inductiv. In prezentarea 
făcută cu privire la metodolo
gia științelor contemporane se 
reflectă încă o dată legătura 
dintre logică și științele na
turii, structurile logice modi- 
fieîndu-se în pas cu dezvolta

rea cunoașterii științifice. Sub 
acest aspect ni sc îniățișează 
structura logică polivalentă a 
teoriilor fizice. Trebuie reținut 
faptul că structurile logice re- 
clasice implică o afirmare a 
punctului de vedere dialectic 
în fizica modernă, fapt pe ca
re specialiștii nu-1 observă în
totdeauna.

CONTRIBUȚIILE 

LOGICIENILOR 

ROMĂNI

COSTICĂ MARIN : A. Dumi- 
triu cercetează cu atenție va
loroasele contribuții, de impor
tanță mondială, pe care le-au 
adus logicienii români contem
porani, în diversele domenii 
ale logicii. In cadrul logicii 
generale, el analizează pre
zența lui D. Bădărau, apoi pre
țioasa contribuție a logicianu
lui F. Tuțugan la silogistica 
clasică. Este de asemenea pre
zentată direcția logicii opera
torii naturale, inaugurată la 
Iași de P. Botezatu In ceea 
ce privește logica matematică, 
sînt analizate contribuțiile 
unor logicieni ca Gr. C. Moi- 
sil, Eugen Mihăilescu, A. Du
mitriu, O. Onicescu etc. Gr. C. 
Moisil construiește legica pro
pozițiilor pe fundamentul inte
resant al «regresiunii temati
ce". Contribuțiile Acad. Ath. 
Joja, în domeniul logicii dia
lectice sînt surprinse în arti
culațiile lor variate : legile lo
gicii dialectice, bivalenta logo
sului, orizonturile logicii etc. 
Acestea sînt doar cîteva din
tre ideile .acestui animator sir 
mișcării logice de la noi, e- 
minent cunoscător și admira
tor al culturii și filosofiei gre- 
co-latine. In. domeniul filoso
fiei și istoriei logice sînt ana
lizate contribuțiile ilustrului 
orientalist A. Frenkian, ale lui 
Ath. Joja, propriile contribuții 
ale lui A. Dumitriu.

__ ★
RED.: Trecind la concluzii...

P. BOTEZATU: O cantitate 
apreciabilă de informație este 
inclusă în operă și transmisă 
lectorului. Afară de aceasta, 
suscită un deosebit interes 
reevaluările, de pildă a logicii 
scolastice și a logicii mate
matice, precum și prețioase 
mențiuni critice. Reflexiile 
competente ale autorului in
cită la meditație. Asistăm la 
decantarea scrupuloasă a unui 
imens fond de idei, ce repre
zintă culmi ale cugetării uma
ne.

TUDOR DTMA : Prin scrisul 
lui Anton Dumitriu, logica, 
știință recunoscută de multe 
ori ca aridă, prinde viată, se 
dezvăluie în istoricitatea ei, 
pentru a pune în evidență di
mensiunile demiurgice ale gîn
dirii umane. Logica spare, cum 
se exprimă însuși autorul, ca 
însumarea tuturor momentelor 
ei. Prin acest caracter logica 
se apropie mult de filosofie. 
Ideea perenității logicii este 
de altfel continuu prezentă în 
scrierile logicienilor români. 
Ath. Joja scria sugestiv în 
Studii de logică : «Este, desi
gur, foarte util să se studieze 
istoria fizicii. In schimb, este 
necesar să se studieze istoria 
logicii, după cum indispensa
bil este să se studieze istoria 
filosofiei".

V. PAVELCU: Considerăm 
că Istoria logicii constituie o 
carte de căpătîi nu numai 
pentru specialiștii logicieni și 
amatorii de logică, dar și pen
tru orice om de carte care 
este îndrăgostit de rațiune șl 
de valorile ei eterne.



aparte. In fond, o apropiere de 
condițiile în care candidații sînt 
puși la Brașov nu ar putea 
constitui decît o repetiție bine
venită.

MESTROVICI
Se scrie Mestrovici cu M de 

la monumental, un monumental 
edificat robust și optimist, operă 
de = țăran vînjos care cunoștea 
frumusețea unică a gestului pre
cis și definitiv. Nu există ezi
tare, nu există dubiu în cea mai 
neînsemnată cută vestimentară; o 
precizie demiurgică pe care e.j • 
altoit fondul liric al unui crea
tor ce respiră , adine și muncește 
cîntînd. Mestrovici a creat ■ la 
scară mondială, opera lui mar- 
cîndu-i drumuri prin continente 
asemeni unor menhire fără 
vîrstă : Belgrad, Viena, Paris, 
Chicago, Melburne, Tokio, Le
ningrad, București, și iar. acasă. 
Ia Split, în acea așeZarfe gospo
dărească dintre' încruntarea pă,J 
durii și zâmbetul mării.;

Marmura ușor efeminizată, pia
tra lăsată să lupte liber cu ae
rul, lemnul curgînd firesc pe 
matca fibrelor, — toate .supuse 
de mintea și mîna lui; simbolul 
ales de meșter pentru viața lui 
întinsă pe 77 de ani și opera 
semănată în 5 continente, e 
acea statuie a bucuriei care te 
întîmpină la peronul casei din 
Split : un chiot de viață spre 
lumină.

Piatra, marmura, lemnul-legen- 
dele, istoria, credințele țărani
lor i-au fost la îndemînă, a în
tins mîna și le-a apucat. Geniul 
lui a știut să le înfrățească în
tru cinstirea țăranilor din care 
descinde, ca în acel singuratic 
monument dintre ogoarele satu
lui natal ; pentru preamărirea e- 
roilor neamului său ca în co
pleșitorul mausoleu de pe Avala, . 
dominînd Belgradul; în fine, pri- . 
nos adus sacrificiului popular, • 
ca în monumentul de la yt- 
vodan. , .

Ceea ce a iubit, fie că ș 
vorba de Tolstoi sau de eroii 
legendelor populare, de piaica sa. 
ori de Chopin, Mestrovici a 
cîntat homeric, cu un patoș unic, 
copleșitor. A

Cît îi datorează ,lui .Rodin, cît; 
Iui Michelangelo? El. a conside
rat că, în primul rînd,. e un pro
dus al mamei care l-a alăptat 
cu legende și al peisajului de 
asprime bărbătească în care . a 
crescut.

De aceea, profesor în Statele 
Unite, el dăltuia figurile eroilor 
populari de acasă. De aceea, a 
ținut să doarmă pentru totdea
una în cripta de la Otavice,. du
rată de mintea lui, pentru ,a as
culta foșnetul mirtului și murmu
rul Adriaticei. Acasă. .i-• '

In numele și pe urmele lui, 
merg acum marmura, piatra, lem
nul, solii gîndirii lui., De asță 
dată, după Paris și Budapesta, 
au poposit la București. Au ve
nit să ne întregească admirația 
pentru acest .titan. Mestrovici h 
mai fost o dată la București, ' 
pehtru o amplasare monumen
tală în Piața Palatului. A - stat 
printre noi doar cîteya•’■zile.;

De astă dată, opera lui-• ni-1* la--. 
să în inimi pentru tptdeayna;

STUDIO
După cum ne. anunța Teatrul 

National „Vasue ^.lec^anarr dai 
lași, studioul tînăruiui regizor 
își continuă activitatea, de amâ 
dată in sala, care, i-a fost ini
tial destinată, intitulată, după' 
numărul locurilor, „O sulă mi- 
nus unu", in regia lui Cătălin 
Naum, se montează un specta
col cu piesa „Visul* de Ste- 
lian Baboi. E vorba de un nou 
debut dramaturgie, susținut de 
o distribuție compusă din Vir- 
giliu Costin, Saul Taișier, Con
stantin Popa, Valea Marinescu, 
Antoaneta Glodeanu.

Aliată încă in căutarea , unei 
moaaiiiați specifice, nayigînd in
tre ceie trei scend țrriaie, ' stu
dioul A și B) } activitatea de 
studio a colectivului , acestui 
teatru aiirmă de pe acum va
loroase valențe, deschise 'către 
îmbogățirea mijloacelor de ex
presie scenică și mai ales a 
repertoriului. Tot edited argu
mente pentru sprijinirea cu căl
dură a acestei- fecunde și o- 
portune ■ inițiative.

EFORTUL CUBANEZ
Pentru Cuba, 1969 a fost .a- 

nul efortului decisiv", anul pre
gătirilor pentru „zafra" celor 10 
milioane de tone de zahăr, care 
urmează a fi obținute în 1970 
(cea mai mare producție din 
istoria țării), fără ca prin a- 
ceasta să. se încetinească dez
voltarea, generală a agriculțurif 
și creșterii animalelor.

Oglindă fidelă d acestui efort 
uritlș, -care mobilizează întregul 
popor cuban, expoziția de fo
tografii deschisă în prezent în 
sala .Victoria* din Iași, consti
tuie totodată și un documentar 
optic - asupra etapelor dezvoltării 
social-.economice a unei țăți de, 
un eroism emoționant. Cele 9 
panouri, însoțite de fragmente 
anume alese din cuvântarea ros
tită de Fidel Castro la cea de-a 
X-a aniversare a eliberării, 
punctează transformarea structu
rală, an de an, a țării.

Imaginile prezentei expoziții, 
urmărind în primul rînd fideli
tatea documentară, surprind sin
cer încleștarea omului și a uti
lajelor în această bătălie pen
tru o viață mai bună. Intîlni- 
rea unui popor cu munca sa, 
cu adevărata definiție a muncii, 
care îl va elibera de urmele 
subdezvoltării, poate fi compa
rată numai cu înțelegerea de 
către poporul cuban a necesită
ții de a-și apăra cuceririle și 
pămînturile transformate.

TURNEU
. Teatrul „M.. Eminescu" din Bo

toșani a prezentat, la Iași, două 
din spectacolele stagiunii actu
ale : „Iubire pentru iubire" de 
William Congreve și „Farse 
medievale" („Farsa lui Pathelin" 
și ^Acul cumetrei Gurton"), . â- 
cesta din urmă — spectacol de 
studio. Lucrate de doi regizori 
diferiți, spectacolele oglindesc, 
pe de o pcțrte, . njaturitatea gîn- 
dirii ’ artistice, înțelegerea pro
fundă a textului, capacitatea de 
a lucra cu actorii (în cazul 
„Farselor medievale", montate-de-- 
Zoe Ânghel—Stanca),' 'iar pe dă 
altă parte, or . tratare.. • superfi
cială, stângăcie și lipsă,de gușt 
(in cazul piesei lui • Congreve, 
regizată de Cristian* Munteanu).

Nu vom discuta cît delr ne
cesară era i în repertoriul tea
trului această comedie engleză 
din secolul 17, inăi ales în a- 
celași context cu . farsele me
dievale (din care una tot en- 
gieză este).. Ne vom, mira însă 
că, odată inclusă' în repertoriu, 
lucrarea nu a • fost servită *Și • 
nu a fost privită cu ochiul re
gizorului modern. Cristian Mun
teanu n-a făcut altceva decît 'să 
treacă textul, din carte pe scenă 
fără • un prea mare consum ,de 
inteligență și inventivitate. Con
greve poate l-ar fi sărutat pen
tru asta, dar acum 300 de ani. 
Actori^.. ,^r. cu puține t excepții 
(Geliy I'vașcu, Silvii Brădescu, 
Dorină Pătinescu), nu 'ipreă s-âu ; 
întâlnit cu rolurile și au jucat t 
plat, fără ritm, fără culoare, 
fără dispoziție, ca într-un act 
silit. Decorurile lui Vasile, Jurje 
și muzica lui Mihai Roman sînt 
singurele lucruri * bine făcute.

In schimb ne-au plăcut în 
mod deosebit „Farsele medie
vale*4, mai ales „Acul cume
trei Gurton", o adevărată des
fășurare de culoare, dispoziție 
de . joc, ritm și fantezie, care 
numai pe un text de acest gen 
erau potrivite și care răspund 
exact la ceea ce înseamnă 
scuoio. Actori, care nu ne-au 
piacut în „Iubire pentru iubire- 
iac' aici o demonstrație de ta
lent și poftă de joc,--O exce
lentă impresie ne-a lăsat Ada 
D Aibon in rolul tituiăr (Cu
mătră Gurton) ; ' ea realizează o 
compoziție minuțioasă, dovedind 
o foarte variată gamă de mij
loace. De asemenea, Dumitru 
laucuiescu tnuugej , co.oreaza 
inspirat -o pur mura gen racoia. 
Mai remarcam contribuțiile Anei 
V ludescu—muu, ivuuiica Pe u'es
eu, Doru jouzea, uonna ■ .raur 
nescu, iar dm „rarsa iui Patiie- 
lin“ : . Gellu Ivașcu și aceeași 
Ada D’Albou.

SPRE „CERBUL 
Ut flUK ‘

Radioteleviziunea română se 
aflu în plină acțiune prepara
tory pentru ediția 1370 a iesti- 
vaiului de muzică ușoară de la 
Brașov. Intrat în tradiție și a- 
firmmdu-se până în prezent ca 
o manifestare de cert prestigiu 
internațional, este normal ca și 
viitorii concurenți reprezentând 
țara noastră să aibă posibilita
tea unor verificări cît mai exi
gente. Pentru că ideea de com
petiție obligă. Așa că, pe lingă 
„steaua fără nume", emisiune 
care și-a demonstrat pe deplin 
eficiența (în pofida micilor și 
inerentelor insatisfacții), am a- 
sistat duminica trecută la o 
nouă formulă de concurs, cum 
s-ar spune, pentru „avansați". 
Este „Concursul speranțelor*4, ai 
cărui primi „laureați" sint, deo
camdată Dorin Anastasiu și An
gela Similea. Trebuie să recu
noaștem însă că și ceilalți con
curenți s-au prezentat onorabil. 
Modul de apreciere original (vo
tul publicului prin buletine îm
părțite special și votul supli
mentar al unui larg juriu al 
presei, circa 20 de membri, în 
majoritate nespecialiști) nu ni 
s-a părut, însă, pe deplin con
cludent. „Sufragiul universal" v e 
una și „sufragiile" unei săli, 
adunate fără un criteriu anume, 
pot duce la rezultate disparate. 
Nu numaidecât în situația de 
față. E vorba doar de princip 
piu. Parcă am prefera, totuși,: 
un juriu - restrîns, format din 
specialiști și care să delibereze

piese pen iru regizor
Multe mai află omul prin 

bunăvoința redactoriior T. V,J 
De pildă la emisiunea „Scena*, 
în surșit programată mai des, 
Monica Săvulescu întrevede po
sibilitatea scrierii unor piese 
speciale pentru un anumit re
gizor sau pentru o manieră re
gizorală foarte originală I Și — 
pentru a cita oară ? — ne-a
fost dat să auzim exclamații la 
adresa lui Aurel Manea, de data 
asta pentru spectacolul de la 
Piatra Neamț, cu Britannicus. 
Vezi bine, Racine, nu a prevă
zut nașterea concepției Manea f 
(Iertați familiaritatea : am învă
țat-o însă chiar de la reportera 
T.V. care rostește numele unor 
oameni de artă cu dezinvoltura 
cu care am vorbi despre mari 
personalități ca Duse, Jouvet 
sau... Eusebio). Așa dar, anun
țata cronică a spectacolului din 
Piatra Neamț, s-a transformat în
tr-o „caracterizare* sau o „fi^a 
de creație Manea" de al cărui 
„fanatism" regizoral nu ne îndo
im.

Și încă o noutate i Teatrului 
Național din București i s-a a- 
cordat, odată pe lună, putința 
de a-și anunța preocupările și 
planurile de viitor, tot în cadrul 
emisiunii „Scena*. Este vorba, 
așa cum a recunoscut, cu tot 
farmecul sincerității sale, Radu 
Beligan, de un fel de emisiune 
publicitară. Bună soluție, ne-am 
zis, căci dacă același drept ar 
fi acordat și. celorlalte trei tea
tre naționale (și de ce nu?), 
prin alternanță, sarcinile respec
tivei redacții (a „Scenei") ar fi 
mult ușurate...

ARTA SAU FARMECUL DIVERSITĂȚII
(Urmare din pag l-a)

etc. (deci neartistice) și rămînînd, astfel la o înțele
gere a naturii operei de artă ca fiind pasivă, chemată 
doar a satisface niște necesități preexistente ei. De a- 
ici și falsa opoziție kantiană dintre gust și obiectivi
tate. Ca expresie a conștiinței de sine a artistului, o- 
pera include ea însăși gusturi și idealuri care îl re
prezintă pe artistul respectiv ca personalitate ce în
globează într-un mod original, relațiile unei epoci, co
lectivități, societăți sau culturi. Considerînd opera de 
artă obiect al aprecierii artistice iar publicul (specia
list sau comun) subiectul ce o apreciază, rezultă sche- 
matizînd, că obiectivitatea aprecierii unei opere constă 
în a pleca de la gusturi pe care opera însăși le in
clude, și pe care este capabilă a le satisface și, de 
asemenea, de la idealurile spre care ea tinde și la 
care este compatibilă a fi raportată.

Critica apare ,din această perspectivă, ca o recon
stituire a operei de artă, cu mijloace și materiale teo
retice, pe măsura idealului de realizare către care cri
ticul consideră că opera ar fi putut tinde.

Deși Croce postulează identitatea intuiției și ex
presiei artistice, eu cred că una din cerințele funda
mentale ale simbolului artistic este, tocmai, ca intuiția 
să nu coincidă cu expres'a, ca expresia să nu-și re
prezinte, integral intuiția ei, sugerînd această depășire, 
să se lase depășită de ea. Prin acest decalaj dintre, 
intuiție și expresie, opera de artă lasă contemplatorului 
său libertatea de a da sensuri și semnificații, de a 
,re-crea“ opera, de a se putea regăsi pe sine în di
mensiunea umană a acesteia.

In artă intuiția își depășește întotdeauna expresia 
prin semnificațiile pe care ea le poate primi sau, alttel 
spus, expresia artistică este o astfel de expresie, care, 
unică Hind, face posibilă, sugerează o diversitate de 
intuiții adecvate ei. Ea le face posibile, dar nu coincide 
niciodată cu ele și cu cît este mai lirică expresia, cu 
atît mai puțin posibilă devine coincidența sa Cu intuiția.

Capacitatea expresiei artistice de a șe lăsa depășită 
de intuiție, de a fi compatibilă cu o diversitate de intuiții 
de același gen ale contemplatorilor operei de artă, cu 
pretenția continuă a „omului real" (contemplatorul con
cret al operei de artă) de a-i da „omului imaginar" (pe 
care orice operă de artă ca existență ideală a creatoru
lui său îl include) .semnificații pe măsura sa, repre
zintă una dintre condițiile perenității în timp a operei

antract

...DAR ACTORII?
Există la noi o preocupare sus

ținută pentru formarea de per
sonalități artistice în toate do
meniile: în film ca și în muzica 
ușoară, la televiziune sau în tea
tru — în rîndul regizorilor, mai 
ales al regizorilor și — firește
— al scenografilor. Preocupările 
sînt binevenite, necesare, ba chiar
— pentru unele domenii, salu
tare. E cazul, totuși, să ne în
trebăm: dar actorii? Se va răs
punde, știu câ și actorii se bucu
ră de o înal'ă considerație, că 
au condiții de creație pe care 
altădată nu le aveau ș.a.m.d. E 
adevărat. Insă, de cîtva timp, 
începe să fie adevărat doar în 
parte, pentru că: 1) nu toți ac
torii de mare merit se bucură da 
aceleași condiții de popularitate 
prin radio, televiziune, reviste- 
maqazin etc., etc.,; 2) unele per
sonalități actoricești de înaltă ți
nută și de o valoare verificată 
prin elogiile unei întregi cariere
— sînt lăsate ... să mediteze în 
totală uitare. Și nu ne referim la 
o Marioara Voiculescu sau la al
ții, de aceeași faimă, care și-au 
întrerupt voluntar carierea. Cine 
mai vorbește, însă, sau cine aude 
și vede ceva despre sau cu acel 
actor de mm modestie care se 
numește Costache Antoniu? Cine 
știe ce pregătește în prezent ma
rea tragediană Aura Buzescu? Am 
revăzut-o de curînd, dar nu pe 
scenă ci într-o sală de spectacole 
și într-o ședință, ca membră a 
juriului de la Festivalulu de tea
tru. Ne-a îneîntat cu prezența, 
ba chiar cu un rîs sănătos, care 
dovedea optimism... Dar, trecînd 
peste alte generații, unde este 
Geo Barton ? Ni se va răspunde 
că joacă în nu știu ce piesă, dar 
cine știe mai mult, astăzi, des
pre acest actor eminent? Ce se 
știe despre Eliza Petrăchescu? Ce 
face, în teatru, Șt. Ciobotărașu ? 
Iertați-mă, citez la întîmplare și 
știu că trec i în fugă fără să mai 
menționez multe, încă multe alte 
personalități. îmi „scapă" nume
le? Nu-i vina mea. Pot compen
sa cu oricît de multe date des
pre ălți actori, tot foarte buni, 
tot remarcabili, care-și merită re
clama: un Sergiu Cioiu, un Șt. 
Bănică, un ... Foarte bine pentru 
ei, mai puțin bine pentru cei 
uitați ca și pentru cei alît de 
rar pomeniți. Pentru că destul de 
rar auzim sau vedem ceva — pe 
micul ecran cel puțin — chiar 
despre sau cu George Constan
tin, Ionescu-Gion, Ion Marines
cu ș.a.

Nu intenționez să acuz televi
ziunea, care nu face, în fond,

decît să reflecte o stare de fapt. 
Cauza e mai adîncă. Actorii nu 
sînt, în clipa de față, valorifi
cați la nivelul meritelor reale, 
în multe teatre. Cîndva, într-unul 
din fulgurantele sale cursuri 
universitare, l-am auzit pe G. Că- 
linescu rostind, referindu-se la cli
matul în care s-a dezvoltat lite
ratura: cîți mari interpreți (vir
tuali) ai lui Hamlet nu au mu
rit la coarnele plugului? Ei bine, 
sînt virtualități creatoare de mul
te ori verificate, care nu sînt 
folosite. De ce ? Cred că la bază 
stă o anumită concepție și o a- 
nume practică referitoare la locul 
actorului în arta spectacolului. 
Ne-am scuturat de norme și „mi
turi* estetico-dramatice, ne scutu
răm de istorie și de psihologie 
— și atunci actorul, omul con
cret, — cu ce să se ocupe ? 
Deci distribuțiile se fac în func
ție fie de vîrsta personajului (vă 
închipuiți, dacă ar fi cineva con
secvent ce ar însemna o Julietă 
de 14 ani ?) fie de alte atri
bute plastice, acrobatice etc., 
etc. — iar cele de reliefare a 
textului, de rotunjire a persona
jului— în ultimul rînd. Dar se 
uită, chiar de către cei care-1 
susțin, pe de altă parte, princi
piul că teatrul este convenție, că 
talentul actorului presupune și 
meșteșug, studiul vocii, al ges
tului, mimicii, situațiilor ș.a.m.d. 
Și actorii, actorii veritabili, de 
tradiție (adică de taler}t~[_mește- 
șug+reșpect pentru public) stau 
nefoiosiți. Pe urmele lor prea a- 
desea se trag linii de absență și 
oamenii se mulțumesc să trăiască 
din amintiri. Luați un creion și 
puneți pe hîrtie numele actorilor 
(pensionari sau nu) valizi și ne- 
folositi, numai de la Teatrele Na
ționale și veți avea surpriza să 
descoperiți adevărate trupe para
lele. Personal, am făcut această 
operațiune, cu rezultate surprin
zătoare. Căci cine ar crede, bu
năoară, că Virginica Bălănescu, 
nu mai poate fi distribuită în nici 
o piesă, că George Popovici ar
tist emerit, marele interpret al ■ 
lui Vlaicu și al Iui Karenin, vine 
Ia teatru doar pentru a aplauda 
din lojă? Dar nu mai dăm alte 
exemple, să nu se supere adml- 
rato'ii profundelor concepții re
gizorale care duc, vizibil sau nu, 
cu declarații fățișe sau învăluite- 
la scoaterea unui factor comun a 
actorului. Și atunci — se întrea
bă virtualii spectatori — mergem 
la teatru ?

N. Barbu

de artă. Prin expresia sa, o operă de artă poate 11 o 
operă de artă depășită, învechită, ne-la-modă, ne-la-zi, 
heactuală, dar prin intuițiile pe care le face posibile, 
opera de artă, trebuie să fie mereu in actualitate, me
reu în lumea .omului real“.

Făcînd posibilă o diversitate de intuiții, la fel de 
adecvat este să spunem că și expresia își depășește intui
ția, din moment ce nu este legală dârect de intuiția ini
țială a creatorului oi, din a cărei necesitate de exprimare 
d apărut. In acest sons, am putea considera că intuiția și 
expresia artistică se depășesc reciproc. Intuiția depășește 
expresia din punctul de vedere al artistului creator. Expri- 
mîndu-se pe sine, artistul se depășește pe sine, expresia 
sa devenind în același timp o exprimare ,,a altului"; re- 
găsindu-se pe sine in operă, contemplatorul depășește prin 
intuiția sa expresia operei de artă care era inițiat o ex
presie a intuiției, altcuiva, a intuiției artistului. Prin n- 
ceaslă „neidentitate" a intuiției cu expresia sa, opeta de 
artă poate capta spre sine o diversitate de preferințe 
artistice și poate genera o diversitate de asemenea pre
ferințe. Ea definește caracterul „altruist" al „individualis
mului" artei, ca purtătoare nu a simbolurilor unei reali
tăți reflectate mecanic, ci a unor simboluri umane-indivl- 
duale, prin care realitatea poate trăi și deveni artistică 
doar în măsura în care artistul exprimînd-o se poate ex
prima pe sine. Pentru artă nu artistul este ceva inlîinplă- 
tor și principiile generale o necesitate ci, din contra, indi
vidul artist este o necesitate primordia’ă iar principiile, 
legității artei, întîmplări de care artistul! poate ține mai 
mult sau maii puțin seama. Categoria care primează în 
artă, este „originalitatea", care prin însăși natura ei face 
greu posibile comparațiile și ierarhiile sau pretinde, întot
deauna, un anumit fel, specific sieși, de ierarhii și com
parații.

Vechiul înseamnă a rămîne în urma realității timpului 
tău, noul înseamnă a depăși realitatea timpului tău, 
orginalitatea a-ți domina timpul, a-1 închide în tine tran- 
sformîndu-1 într-un timp interior șl a-1 exprima, astfel, 
prin tine. Originalitatea înseamnă a goli timpul de se
cunde,, de ore, de zile, și a-1 umple cu propria ta iiință. 
Lumea valorilor artei este q lume a valorilor originale 
ce se refuză serialității și repetării, și, prin aceasta, o 
lume a diversității, deși prin anumite caracteristici ex
presive sau intuitive operele de artă se pot uni par
țial (dar niciodată total).

(continuare în numărul viitor)



film

RECONSTITUIREA
Marea greșeală a unora 

dintre regizorii noștri de 
filme e că lucrează foarte 
rar. Liviu Ciulei n-a mai fă

cut nimic de la „Pădurea spîn- 
zuraților”, iar Lucian Pinti- 
lie a lăsat să treacă patru 
ani între două .filme. E de 
vină scena care îi „mono
polizează", nu s-au hotărît 
ei definitiv pentru platou 
sau nu găsesc scenariile 
pe care le-ar dori ? Oricare 
ar fi motivul, greșeala ră- 
mîne greșeală. Și la fie
care nouă operă cinemato
grafică e nevoie de refa- 
milierizarea cu mijloacele 
și cu metodele specifice, 
fapt ce polarizează mă
car jumătate din muncă, 
din talent, din inspirație. 
Ca un regizor să fie me
reu „în mână”, ar trebui 
să facă cel puțin un film 
Pe an.

Deci au trecut patru ani 
de la „Duminică la ora 6" 
și iată-1 pe Lucian Pintilie 
autor al unui nou film, 
după răsunătoare și dura
bile succese în teatru. „Re- 

r constituirea", ca și filmul 
de debut, a stînnit de la 
început dispute înflăcărate 
și acesta e tocmai sem
nări valorii. Au trecut des
tule pelicule prin zona a- 
inară a indiferenței publi
cului și criticii, s-au con
sumat destule complimen
te de serviciu pentru cu
mințenia sau chiar pentru 
mediocrități, e timpul să 
mai și polemizăm. Și acest 
„timp" l-a împins spre noi 
Lucian Pintilie cu al său 
film „Reconstituirea>” care, 
chiar dacă nu este capo
doperă, cum prea ușor l-a 
calificat Petre Rado în 
„România literară', are di
mensiunile unei opere de 
înaltă profesionalitate, rea
lizată cu talent și inspira
ție. Strict cinematografic 
vorbind, „Reconstituirea” 
este cel mai bun film care 
s-a făcut la noi în anii 
din urmă. Poate arbitrar, 

'poate pripit, socot că nu 
avem decât trei filme mari: 
„Mioara cu noroc", „Pădu
rea spînzurațîlbr" și aceas
tă „Reconstituire* care, 
dacă n-ar avea „păcatele” 
de concepție de care vom 
vorbi, ar trebui situat pe 
primul loc, nu pe al trei
lea.

Lucian Pintilie a găsit în 
nuvela lui Horia Pătrașcu 
un su.biect fierbinte, de 
permanentă actualitate. Res
ponsabilitatea umană, ca
racterul nociv, cu efecte 
tragice, al indiferentei, al 
indolenței, al lenei spiri
tuale, iată ce îl preocupă 
pe regizor j cît sîntem răs
punzători fiecare de Gestu
rile noastre, de interpre
tările noastre greșite, de 
violențele șl necugetările 
noastre ? sînt întrebările la 
care își propune să răs- - 
pundă. Și analizîndu-le a- /, 
firmă necesitatea reumani- 
?x—’> omului, a acelui om
I

incapabil de comunicare, 
traumatizat sau viciat. A- 
firmația se face însă prin 
negație — cum bine s-a 
observat și cum ni se pare 
a fi potrivit și bine gîndit, 
cel puțin sub raport artis
tic. Din păcate, negația a- 
coperă tot filmul, prinzând 
ca într-un cerc fără ieșire 
pe toti eroii, acoperindu-le 
orice perspectivă, orice pri
vire în sus. Singurul om 
care are nostalgia înălțimii 
și a aerului pur este Vuică 
— în aparentă cel mai 
molestat sufletește. Dar 
tocmai acesta trebuie să 
împărtășească inevitabili
tatea destinului tragic spre 
care duc întâmplările. El e 
aruncat mereu în noroi 
pentru ca pînă la urmă să 
rămînă acolo. Este evident 
că Pintilie exagerează și, 
am impresia, exagerează cu 
bună știință tocmai pentru 
ca aceste lucruri să nu 
treacă neobservate sau, 
mai exact, noi să nu tre
cem pe lîngă ele fără a le 
observa. Sigur că e greu 
de imaginat un microuni- 
vers ca cel creat de Pinti
lie, în care fiecare om a- 
leargă în cerc închis și 
într-o umbră densă care-1 
apasă. Unii sînt indiferenți 
și eminamente „fizici" 
(Procurorul), alcoolici și ur
măriți de obsesii vechi, 
schițate doar aluziv (Profe
sorul), abrutizați și insufi- 
cienți (Plutonierul), somno
roși și de-a dreptul tîmpiți 
(Șoferul), unilateralizați și 
maniaci (Fata, pentru care 
nu există decât muzica u- 
șoară). Aici stă eroarea 
fundamentală a filmului. 
Căci dacă acestor oameni 
li s-ar fi lăsat dreptul la 
năzuință sau măcar la vo
ința de a depăși starea da
tă, analiza lui Pintilie ar fi 
cîștigat nu numai în profunzi
me și autenticitate, dar și 
un plus de umanitate care 
ar fi aureolat imediat o- 
pera cu valori perene de 
maximă generalitate.

Unii critici i-au maă cău
tat și i-au mai găsit filmu
lui și alte carențe. A o 
sublinia însă pe cea fun
damentală este, cred, su
ficient, cînd avem a face 
cu o lucrare de înaltă pro
fesionalitate, în care sub
tilitatea, ironia, observația 
și capacitatea transfigurării 
artistice depășesc aproape 
tot ce s-a făcut la noi pînă 
acum. Sînt sigur că de aici 
au pornit toți cei care au 
discutat sever și foarte se
ver opera lui Pintilie.

„Reconstituirea" este, în 
concepția autorului ei, o 

atitudine în dublu sens : 
mai îtntîi o atitudine socia
lă care, dincolo de exa
gerările în care a căzut, 
subliniază hotărît necesita
tea responsabilității omului 
față de om, a societății 
față de individ; apoi, o 
atitudine față de seria 
de filme plate, roz-bonbon, 
cu care ne-am obișnuit j 
Pintilie pledează pentru a- 
titudine deschisă. pentru 
asumarea unei răspunderi, 
pentru afirmarea răspicată 
a adevărului vieții contem
porane. Zelul său cinemato
grafic, pasiunea pentru ex
presia artistică cea mai a- 
decvată l-au făcut să nu 
mai fie atent toanai la 
autenticitate și la măsură. 
Acolo unde nu a mai gă
sit corespondente în viață, 
a constituit, a făcut

Dar Lucian Pintilie ră- 
mîne un artist un om al 
ideilor, un creator rafinat 
și pasionat, care — cum 
spuneam la început — 
dacă ar lucra permanent 
pe platouri, ar da cinema
tografiei noastre opere de 
valoare. El știe să aleagă 
actoriL George Constantin, 
Emil Botta, Ernest Maltei, 
Ștefan Moisescu sînt, fie
care în parte, interpreții 
ideali ai partiturilor, și 
regizorul nu le-a cerut de
cît înscrierea exactă în 
atmosferă, în dezbatere, Jă- 
sîndu-le libertatea creației 
individuale. O mare surpri
ză ne-au produs-o cej pa
tru tineri : Vladimir Găi
tan, Gheorghe Mihăiță, Ni
cky Wolcz și ileana Popo- 
vid, adevărate speranțe — 
mai ales primii doi șij din
tre ei, mai ales primul — 
ale filmului românesc. Nu
mai de n-ar fi uitați repe
de.

Banda sonoră este cu to
tul originală, urmărind să 
creeze fie o iritare nece
sară pentru participarea 
activă a spectatorului, fie 
un semnal de alarmă care 
atrage atenția asupra ce
lor ce se vor întâmpla, fie 
o ritmiaare ad-hoc, dar nu 
pentru efecte în sine, ci 
pentru amplificarea senza
țiilor, pentru spargerea mo
notoniei cu care se desfă
șoară reconstituirea sau pur 
și simplu pentru a comple
ta imaginea! Aceasta din 
urmă, imaginea, este sem
nată și ea de un maestru 
— Sergiu Huzum, care a 
știut să-l ajute pe Pintilie 
să se exprime foarte plas
tic (unele scene fiind chiar 
exagerate sub acest raport).

Există în film un perso
naj — Fata — deosebit de 
frumos, bine găsit și bine 
„purtat" pe ecran, un per
sonaj care ar fi putut sal
va totul. Poate dacă aceas
tă fată deschidea o infimă 
fereastră spre lumină și 
aer proaspăt, n-am mai fi 
spus acum, cu toții, că fil
mul este excelent din punct 
de vedere profesional, se 
desfășoară „într-o zonă de 
gîndire și tehnică cinema
tografică superioară”, dar 
„îi lipsește selecția artis
tică, ca moment al actului 
creator" și „nu reușește, 
consecvent, în încercarea 
de a conferi micrduniver- 
sului de pe ecran consis
tența unei realități date".

Ștefan Oprea

crochiu

UCENICUL
Mi-am luat ucenic.
— Auzi, și-a luat ucenici
— Pedanterie —
— Poză...
— Sclifoseală...
— Grandomanie...
li las să vorbească. Știu că 

ei nu înțeleg nimic din toată 
povestea asta, ti las să vor
bească, ti las să mă sîcîîe, u 
las sa se invite singuri Io ate
lier.

— Vin, vin să-ți văd uceni
cul.

— Spune-mi cînd e lo atelier 
și el, să vin să ți-l văd.

— Vin și eu, dar stoi să-țl 
plasez una: se spune — tu nu 
trebuie să te superi — se spu
ne că e mai decit tine _

Vin pe rind, mă caută dimi
neața, mă caută seara, bat lo 
ușa cu nr. 14, insistă, intră. De 
pomană cm lipit pe ușă, așa 
cum om văzut și prin olte părți: 
Nu ne deranjați, sintem în cre
ație pină la ora 0,03. Vin, bat, 
insistent, intră.

— Ce fad, ce mai lucrezi?, da, 
binișor— dar unde-i omul tău, 
ucenicul ?

— L-am trimis după vopsele.
— Se spune că seamănă — 

fizic vorbind — leit cu tine. 
Drace, ți-ai luat unul după chi
pul și asemănarea ta I

Vin, bat la ușă, intră, întrea
bă.

N-au dat încă de bunul meu 
ucenic. Nu vreau, nu pot să-l 
arăt. Dumnezeu știe cum se 
strecoară omul, de nu-l zărește 
nimeni. II feresc cum pot de 
îmbulzeală, de pălăvrăgeală, de 
zîmbete flash, de temenele po
liticoase. De astea toate mă o- 
cup eu.

Pe bunul meu ucenic îl fe
resc de îmbulzeală.

II las să-mi păzească singu
rătatea.

Vol Gheorghiu

T. V.
Totul pornise de la cea mai banală temă cu putin

ii- O „temă* călcată în picioare pe toate străzile și 
actualizată ciclic într-un iei de noapte a Walpurgiei a 
pantofilor, de damă sau bărbătești, o orgie a încălțări
lor de toate telurile, desfășurată sub ochii uimiți cu mu
ritorilor de rind. Care pînă atunci n-au avut de unde a- 
ile că bietul exemplar uitat de ani și ani în vitrina nu 
știu cărui magazin, a participat și el, cindva, la o ase
menea noapte dansfnd frenetic în țața privirilor vră
jite ale reprezentanților. Ministerului comerțului. Ve
cini de casă cu reprezentanții Ministerului Industriei, 
aceștia au tainic legămînt să păstreze întregul an o 
solemnă și impenetrabilă tăcere asupra problemei in 
chestiune, pînă la începerea acestui păgîn ritual. 
Organizat, vorba reporterului tv, vara la Mamaia, 
Iarna la Sinaia și, din cind- in cind, la București, 
ritualul coniruntă priviri, gusturi, interese, pro
nosticuri, hotărînd destinul modei pe un an întreg.

Se vor purta pantofi cu vîri pătrat 1
Dar nu, nu așa, ci formulat cu gravitate și ances

trală surprindere, ca în fața unui fenomen cosmic 
sau tectonic: in disputa dintre vîrIul ascuțit și vîr- 
ful pătrat (a anunțat stentorul uneia din părțile pre
zente la confruntare) a învins vidul pătrat.

Iar în ce privește disputa dintre clasic și modern, 
a adăugat o mignonă zeitate de pe culmile Sucevei, 
gustul oscilează. Motiv pentru contractarea unei în
semnate cantități de pantofi ^clasici", destinați raftu
rilor anticariatelor produselor de încălțăminte.

Și unul din reporterii tv și-a permis, pertinent, să 
iacă unele caritabile considerații privitoare la soarta 
picioarelor omenești existente pe teritoriul județelor 
Botoșani și Suceava, alimentind astfel, umorul 
emisiunii „Arta de a alege" (Anchetă eco
nomică : „Contractări Comerț-tndustrie"). Arta de a 
alege a fost, de fapt a televiziunii. Care a avut inge
niozitatea de a aborda o asemenea temă și, mai ales, 
de a o destina spiritului ofensiv și incisiv a doi 
redactori, al căror patos publicistic ne-a cucerit. Chiar 
dacă, absorbiți de confruntarea cu reprezentanții celor 
două ministere, neglijau să probeze — mai elocvent — 
în imagine, catastroficul model produs, oferit, contem
plat, agreat, contractat și, poate, pină in prezent, 
chiar și livrat cumpărătorilor. O singură intervenție a 
televiziunii nu poate, practic, clinti de-odată inerții 
cărora le datorăm generații de pantofi ce-și dorm pre
matur pensionarea in galantare. Dar dezbaterea econo
mică a avut darul să trezească interesul telespectato
rului și să-i cultive un plus de spirit critic; a avut da
rul să ne ofere cîteva minute de neașteptată, antre
nantă și (de ce n-am spune-o) relaxantă explorare a 
unui ținut in care se încrucișează drumurile Intereselor 
cotidiene ale noastre, ale tuturor telespectatorilor.

A lost o emisiune vie, cu nerv, fără scheme sau 
platitudini, reporterul prevenind vigilent orice tendin
ță a interlocutorului de a se refugia in fortificațiile 
inaccesibile’or locuri comune. Șarja satirică s-a exer
sat constructiv, cu responsabilitate, pe tot parcursul 
anchetei, incluzind-o printre cele care se cer notate 
deasupra plafonului obișnuit.

A fost o sarabandă a pantofilor, a cărei partitură 
semnată de Sorin Pamfll și Ciprian Enache, chiar dacă 
a abuzat uneori de libertăți de stil, a plăcut. Satisfă- 
cind cu cinste (și poate și cu eficiență... viitoare) va
lențele noastre cetățenești.

Sergiu Teodorovici



LEVIATHAN
Monstrul dormea sau poate câ murise 
De secole, cu botul in pămint.
Străină de el însuți blana i se 
înfiora la răbufniri de vint.

lată pe trup că-i înfloreau ținuturi 
Și certuri ta hotare se iscau. 
Neștiutori au desenat pe scuturi 
Chiar trupul monstrului ce-l împărțeam..

De altfel blana-i se făcu pășune
Și izbucni intiiul ierbivor. 
Era miracol și păștea minune 
Din trupul monstrului nepăsător.

Dar cum se-aflase că □ nimănui e, 
Sacrificară singurul lor ied
Și-n locul său au ridicat statuie 
De care tremură și-n care cred.

.O tu ești primul mag, aerostatul, 
Far și toiag de preț, ești primul mim I 
In piscul muntelui, unde ți-e patul 
Am scris cu singele că te iubim1*.

Priveau cu larmă (o, ce bucurie !) 
Bărcuțele luate de curenți.
Se-abandonarâ pentru veșnicie 
Prea visători ți mult prea neatențL

lată-mă palid, iată nălucire I 
Și le-am strigat la toți câ nu e vis. 
Prin văgăuni am prins dintr-o di pire 
Un ochi al monstrului întredeschis.

Monstrul dormea sau poate că murise 
De secole, cu botul in pămint 
Străină de el insuți blana i se 
înfiora la răbufniri de vint

versuri de

ADI

CUSIN

SINGURI

___________________________________________________________________

devotamentul ei are la bază 
frica, stră-Ana fiind ultimul 
tampon dintre bunica și moar
te. Cind va pleca și această 
ultimă stră, despre care uu 
prea știm din ce rămurică a 
arborelui nostru 
își trage puțintică 
nica va ști precis 
la rînd. Chiar de 
va simți cum i
sîngele și memoria,

4 la sută, av'ihd 0 replică neterminată din dia- 
tb- ' ‘dogul monologa! al celei ple-

Djos, cum vreți s-o luați. 
e la bunici în sus ori în 
începe dinastia STRĂ, 
prezentă în proporție 
de 96 la sută în foto

grafii, bucle de păr uitate în 
plicuri și amintiri tocite și 
numai 4 la sută în rarități 
ale naturii, fără buletin de 
populație. Cu atît mai deose
bit e meritul familiei noastre, 
care se încadrează în acest 
modic

■'stră. O cheamă Ana ■ și ........ .....
cuiește în casă ei cea ••veche-‘ Câte: • ’ . '
din tîrgul vechi, pe care1 i-a ' —'Eș{i. 'nebun. f-Manoletto, 
cumpărat-o la tinerețe un1 i-am spus eu. Ne pmogră Ște-
chiul Ștefan’ (îi zicem unchi fan jje-amîndoi ! ;
ca să aibă și el un grad -în 2L Mai. ,btoe împTeună‘ în 
ierarhia sjtră). Stră-Ana , mormînt decât despărțiți în
e străbunică) m refuzat sa se , a Ș(: ce
mute cu noi ia. bloc, nii poâ- frujnos era atunci!. Și, ce băr- 
te suporta uscăciunea de sii- ' bat era i. Și cum. îi . mai scîn- ’ 
flet a cadorifertilui. Sdsține că A’teiau. ochii negri,, focoși! Și' 
dacă nu vede‘limbile 'de foc, gym .îi '..tremurau . ’ '
nu simte icăildur'a, șoră-mea 
Cuchy presupune că Ta .vre
mea ei a fost tip'vizual. ■'

Noi însă, adică eu și Cqchy, 
știm de ce nu pleacă'. stră- 
Ana din coșmelia familiei, 
așa că ne arriUZăm' îif vdîe 
ori de cite ori părîfițîî’ caută 
ambalaje de l'ațȘte' praf pen
tru sugari ca să ne pfeZinte 
convenabil situația. De pildă, 
șeful familiei crichește profe
soral și - o - ia • mereu de lâ’ 
numitorul comun dintre, indi
vid și mediu, stabilind Un ' 
pluton de rapoarte psiho-so- 
cio-econdmice în care stră- 
Ana devine y și poate fi ex-' 
trasă apelînd lă egalitatea 
produsului mezilor cu al ..ex- . 
tremilor. Mai practică, mama 
i-a dat un număr în inventa
rul obiectelor din casa veclie 
și asta explică totul. A ră
mas acolo ca și scrinul cel 
șchiop, care în garnitura de 
mobilă modernă ar deveni 
zimbru între căprioare, așa 
cum a refuzat să ne urmeze 
motanul Botnzo, un individ 
principii învechite privind 
delitatea pisicească.

Reprezentantul familiei 
lingă dinastia stră a rămas 
bunica, pentru a-i strecura 
tiptil porții de aer și de supă, 
ambele condiționate și degre- 
sate pentru ca stră-Ana să 
nu prindă de veste că respi
ră și se hrănește. Fiind in
trată în legendă, ea poate 
discuta fără jenă cu o mulți
me de personagii și mai ales 
cu nefericitul ei Manoletto. 
Bunica, dimpotrivă, se încă- 
păținează să-i amintească, 
mînuind lingurița, că e încă 
dincoace de rîul care separă 
lumina de întuneric și îi in
troduce mereu carburanți, ur
mărind apoi atentă circulația 
prin retortele organismului 
străveziu. Ne dăm seama că

geneălogic 
sevă, bu- 
cine 

a 
se

vine 
doua zi 
subțiază 
preluînd

cu 
fi-

pe

degetele v>. 
cind mă. dezbrăca! Aproape, 
n-ar fi putut dacă nu-1 aju- 

■. tam. Doamne; cit ani fost de 
nebuni- amîadoi! Ot am fost 
dfe nebuni !;.. de nebuni!...

A adormit, zîmbind fericită. 
. Așa adoairpe ștră-Ana, așa 
...va adprmi și bunica, deve

nită. brusc . stră.
Nici-nu-i nevoie .să depene 

mai departe și «Jinttrodată. le
genda. Fragmentată, are alt 
farmec. Și-apoi, noi o știm 
de-a fir în păr, am ascultat-o 
de atîtea ori în versiuni di
ferite. aranjate - după împre
jurări, încît o considerăm 
drept zestre de familie și 
frumoasă cum nu- afli nici în 
baladele medievale. Am ro
manțat-o în fel și chipuri în 
compuneri școlare, am dese
nat-o în acuarele plînse, am 
participat la adevărate pro
cese în familie, în care femei
le îl zeificau pe Manoletto 
și îl urau pe cinicul Ștefan, 
iar bărbații începeau prin a 
declara: «povești, așa ceva 
nu există !" și terminau în
vinși de partitura sopranelor 
cu „la urma urmei, bine i-a 
făcut pezevenchiului!"

Așa stînd lucrurile, ce rost 
mai avea ca pe măsură ce eu 
și Cuchy areșteam, să fim izo
lați cu grijă tocmai de par
tea omenească a întîmplării ?

— De-ar ajunge mai repe
de cu demolarea pînă la ele, 
mă tem să nu le scoatem în- 
tr-o bună zi de sub dărâmă
turi I se îngrijorează tata.

— Cît va trăi stră-Ana re
zistă biata casă, o ține în 
spinare Manoletto, îi răspun
de zîmbind mame.

Și cam la atît se reduce 
discuția, deși de fiecare dată 
aștept cu răsuflarea tăiată ar 
mănunte pe care le cunosc, 
dar îmi place să le aud o 
dată și încă o dată. Din cau-

CORNELIE]

Deci ne vom face gard, iubita mea 
(Strălucitoare cuie-l vor străbate) 
Vom șterge urmele ți vom trișa 
Această nefirească libertate.

Din orice parte, zidul va fi gros, 
Și geamuri duble, ușile-nfundate; 
Lingă piciorul mesei, stind pe jos, 
Ce depărtată-i lumea din cetate.»

Dar tu nici nu ai voie să gindețti. 
Somn lung ți cumpănă ți se prescrie. 
O clipă am crezut că nu mai ești, 
Apoi ca după-o stingere - prea vie I

— Cum ți se frinse micul tău balet 
Tocmai atunci cind imitai o floare», 
înmărmuriți aplaudam incet 
Petalele căzute la picioare —

Și temători, de-un timp ne apărăm, 
împingem mobile-mpotriva vieții,

schiță de AUREL I IUN
za rezervei lor, am impresia 
că înlîmplarea asta a intrat 
prea crudă în legendă. Sau, 
poate că e datoria legendei 
să despănușeze faptul de o- 
rice omenesc, grijulie ca vre
un fleac de amănunt să nu 
compromită istoria.

— In legendă și în baladă 
nu se intră oricum, decretea
ză Cuchy în toiul discuțiilor 
noastre secrete. In fond, des
pre ceilalți Manole și Ana, 
din legenda Argeșului, ce știm 
ca oameni ? Nu ne-o spune 
nici ctitorul, ocupat să lase 
învățături pen ten
nici rapsodul furat 
rea versului.

— Bine, replic eu 
stră-Ana și 
au trăit la 
cel mult imperfect, așa că le 
putem face oarecare ordine 
în legendă.

— Dacă intervii, strici totul. 
Inchipuiește-ți că pe schela 
de la Argeș. Ana ar fl proce
dat omenește, 
să se alinte 
mă strînge, 
fringe", ar fi 
oloiul cu borș 
lipsă de informații sîntem si 
liți a improviza) și l-ar fi 
proiectat lui Manole între

Teodosie, 
de curqe-

timid, dar 
Manoletto al ei 
timpul prezent,

loc 
rău 
îmi 
pe

adică în 
cu „zidul 
trupușorul
pus mîna 
d» găină (din

A 

Și cercul insulei ni-l îngustăm. 
Trâgind zăvoarele, vopsind pereții.

Și vreau s-asculți povestea mea de fum,
Și vreau s-adormi privindu-i învelișul,
Ca să nu vezi deasupra noastră cum 
Se clatină ți-i zmuls acoperișul.

AMINTIRI DIN
SEPTEMBRIE

Foaie verde ametist
Se vedea lumina trist,
Pe la cinci cind după colț
Apărea Rosa lui Scholtz.

N-o primea nimeni in casă
Fiind dinsa prea frumoasă.
Și-atirna in stingăcie
Firma-i de croitorie.
Nu-ndrăzneam să mă apropii,
Nici s-o tulbur, nici s-o copii.
Nimenea nu-i pricepea
Nostalgia din tafta ;
Și făceam naiv din draniți
Săbii de oprit la graniți.
Ea trecea — ea nu știa
De ingindurarea mea ;
Ce e verde se va pierde,
Ce e mut va mai cinta.
Apoi intr-un mod absurd
Mi-a venit să pling, să zburd.
Intr-un fel ți mai ciudat
Lumile s-au scufundat.
Și era la Cimpulung
Unde nu mai pot s-ajung...

Luna ți cu soarele,
Codrul cu izvoarele.

__________ J

ochi, mai ieșea vreo baladă 
din istoria ' asta ? De ce să 
nu îndrăznim a ne imagina 
o asemenea variantă ?

— De ce ?
— Pentru că avem nevoie 

de Idgende, băiatule: de Ana, 
de Manole. ..

— Fie, dar în afară de tan
demul lui Shakespeare nu, 
mai cunosc alt cuplu Romeo 
și Julieta, nu s-a simțit ne
voia. De ce familia noastră 
cultivă o nouă variantă Ana- 
Manole ? Dacă ar fi demiti- 
zare, treacă-meargă se poar
tă, dar e invers.

— Pentru că e a noastră, 
legenda familiei și pentru că 
e puțin altceva, ca Manole 
să fie zidit în firida beciului 
și Ana să dea cărămida la 
mînă lui Ștefan, 
să-i consolideze

ajutîndu-1 
inocenta. 

N-au auzit că de-atunai n-a 
mai apărut nici o fisură în 
temelia de către miazănoapte 
a casei, tocmai colțul ținut 
în spate de Manole-alias Ma
noletto ?

— Unchiul 
ce face, doar era zidar 
Manole din Argeș. Om 
tic.

— Nu putea proceda

Ștefan a știut 
ca și 
prac-

altfel.
Să te văd pe tino, bărbate,

cum ai acționa venind pe 
neașteptate acasă, ușa fiind 
încuiată, auzind șoapte sus
pecte și apărîndu-ți în prag, 
tîrziu' de tot, o soție cu stig
matul păcatului zugrăvit cu P 
mare pe fruntea infierbîntată. 
Vrei să mai jucăm o dată 
scena? Hai, te rog, tu ești 
Ștefan și eu Ana. Ai) intrat 
știind că nu există altă ie
șire.

— Din situație ?
—- Și din casă și din situa

ție, Hai, intră în rol.
— Cu pistolul, cuțitul sau 

securea în dinți cotrobăiese 
peste tot; dulapurile, subpa- 
țunile tot ce e sub,... ,

— Nu uita cuptorul de la 
aragaz!

— Dac-ați arde de actuali
zat,istoria înseamnă că n-ai 
intrat în pielea Anei. Tremu
ra combinezonul pe dînsa de 
frică!

— Uite că m-am îngrozit 
acum obseryînd că ai găsit 
mucul de țigară lînqă che
pengul beciului cu firide ve
chi din timpuri medievale, 
ba peste și mai și. Blestema
tul de muc din toate roma
nele. polițiste 1

— A-ha, n-a fost nimeni 
zici ? Un nimeni care fumea
ză Mărășești ca prezevenchitil 
de Manoletto, meșterul ^mozai
car din echipa mea de la 
Precista maică ? Acum îmi 
dau seama de ce s-a grăbit 
șarpele , să mă ajute la con
solidat tZidul din, pivniță, I-ai 
dat drumul jos ?

— (frîngere de mîni și de 
credință în serviciile zeului 
Amor). Nu, Ștefărel, Ștefănu- 
că, nu-i adevărat, sînt nevi
novată ! Uite, cad în genun
chi și jur, jur pe dragostea 
noastră, pe ce vrei tu...

— Dacă tot ai îngenuncheat, 
deschide chepengul și ia-o 
înainte. Te urmez, numai să 
aprind felinarul. Ieși la lu
mină, macaronar afurisit, că 
te fac musaca! Strigă-1, Ana!

— N-am pe cine, nu e ni
meni.

— Strigă-1 pe nimeni. A- 
nuțo, să-i crap mutra de fante 
stricător de case în mahala. 
Să-i răzbun pe toți.

— Vezi că nu-i nimeni, Fă- 
nică, omule? Hai sus, ți-am 
făcut ostropel de pui cum îți 
place ție. Hai și papă!

— Nimeni, hai ? Uite urme
le care duc în firida, de sub 
colțul casei, a călcat în mor
tar și a scris alb pe neqru 
că ești o necredincioasă. Ieși 
de-arolo, Mano’e, știu totul. 
Strigă-1, Ana. pînă nu vă spin
tec pe amîntoi!

— N-am pe cine, Fănuș 
nu-i nimeni, ți se pare din 
motive de țoi.

— Bine, atunci pe răspun
derea ta. O să porti păcatul 
întreaga viată. Dă căiămizi la 
mîtnă meșterului și... la trea
bă. Nu-i timp de pierdut. Zi
dim firida ca să fim siguri 
că ține casa Si pentru nepoți. 
Tot se înfundă undeva, nu e

nici un folos.

(In modalitate epică)

•Cu cit zidul creștea ini-
ma Anei se frîngea... pe de-o 
parte, căci pe cealaltă se li
niștea și se umplea de mîn- 
drie. Vertical ca un cavaler 
în armură, ce n-are cum sta 
jos, Manole a preferat să lie. 
îngropat de viu decît să-și x 
trădeze iubita, (de aici înco
lo se pot face toate specula
țiile legendaro-filozofice).

.. .Iar cînd Ștefan, mort de 
oboseală dar demn, a scuipat 
ultimul can cioc de mortar și 
a văzut nevinovăția Anei 
crescînd ca o floare albă, 
și-a luat nevasta în brațe și 
amîndoi au adus pe loc pri
nos cerului care nu exista.

De atunci zidul firidei a 
devenit altar pentru cult și 
pocăință consumate în lumi
nări și mirodenii. Deoparte. 
Manole, acel bărbat neînfricat 
ținând pe umeri colțul casei 
nepătate a lui Ștefan; de alta 
Ana, nemîngîiată dar mîndră, 
chiar cînd a devenit stră, că 
a fost eroina unei asemenea > 
iubiri unice.. <

.. .Și astfel s-a născut mi
nunata legendă a familiei 
noastre...

— Cuchy, oprește un pic 
narația: ai mai fost acolo ?

— Nu.
— Eu am fost chiar ieri, 

auzisem că s-a demolat pînă 
sub temelia casei, eram curios. 
Au scos la iveală tot labirin
tul de, beciuri și firide, zidul 
cu lacrimi de luminări unde 
se ruga stră-Ana, toate au 
acum cer. Dincolo însă...

—) Unde dincolo ?
— De partea lui Manole 

nu e nimic. Se vede limpede 
acunț că hruba avea totuși o 
ieșire, comunica cu pivnița ,
fostului băcan, a lui Mișulică T
cel cu nevastă afurisită care-I 
fugărea de-a-casă. Eu cred că 
Manoletto cunoștea bine și 
celălalt capăt al hrubeâ-înțe- 
legi ?

— Nu înțeleg decît că ești 
un mare caraghios. Nu vreau 
să înțeleg mai mult decît 
trebuie. Dacă te apuci să 
cauți din ce e făcută căp
tușeala surtucului pe care-I 
poartă magii din Emaus în
seamnă că n-ai priceput ni
mic. Nu tulbura momentul.

. .Și din acea zi nimeni nu 
l-a mai zărit pe Manole. In
trase în legendă de unde ieși
re nu există. Jț
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HORA ȚI ANĂ

LITERAR
Prea des te-ajung tristeți ți grijile te-ntoarnâ 
Cind vremea e tihnită ți Venus ți-e alături. 
Să »uie ți vîforniți, fantastice omățuri, 
Albastrul iar sdipi-va, nu-ți fie nici-o teamă I

Și vintd «a să vină. Și piinea aburindă. 
Prietenii s-or stringe s-alini vreo nostalgie, 
Femeia lunecoasă molatec se-nmlădie, 
Prin tine iți stidețte cerceii ca-n oglindă.

E goală amarnic cupa I Cu-obidă am s-o sparg ! 
Sint amforele goale, ți pivnița la fel,
De jertfa nu-mi rămase in staul meu un miel.

Așteaptă I Vinul lent, departe, fermentează, 
Nu vom sorbi un strop, ingrate Taliarh, 
In dipa cea deșartă cu mine ospătează I

AMIN TI R I

Souvenir, souvenir, que me veux-tu ?

VERLAINE

Răzlețe amintiri, o, amintiri. 
Obsedante coruri, neimpliniri, 
migrate din visuri, descinse din vreme, 
Oglinzi remuțcări, ritmuri eterne.

Cum ați ajuns din himericul mai ? 
Nu vă zorii, nu vâ chemai, 
Crescură tăceri de la Pol sidefii. 
Labirintul speranței nu se dinți.

Demonicul clopot amorțise-ntr-un tum, 
Arseseră-n van enigme și-angoasă...
Ce voce din vid mai vrea să renască ?

Răzlețe amintiri, Ulise-i pierdut.» 
Altă legendă tinjesc să vă spun, 
Altă legendă, alt început.

B 0 E M Â

’ .Vai, Serghei I
Ce rău ești ți-n ce valuri-. 
Milă mi-i, 
lignită-s că tu cazi.
C-ale tale chefuri ți scandaluri 
Toată țara le cunoaște azi**.
Serghei Esenin : Anna Sneghina

■;-4- .. i ■■ ■■ j"- V-

(Trad, de George Lesnea)

Mă vor huli eliptic, rizînd de-un bețivan 
Ce-a chefuit cu luna ți fetele prin crițme, 
Eu vinului i-am dat, e drept, docile dijme. 
Iar votca nu-mi rinjea ostilă-ntr-un stacan.

Fugiți, voi, remuțcări I Din galbenul argilei 
Uitarea o să muște cu poftă de mamut 
Ce vers improviza-voi cind voi sfirți tăcut 
Și somnolent voi trece din promoroaca zilei ?

Condeiul, palma mea s-or mintui sub piatră 
In muced de zăpezi sau iz de liliac ;
Uitat «a fi boemul. Iar cupa lui, deșartă.»

Ci-n stepe frumusețea o să renască vie, 
Solară, frăgezită prin ani și peste veac 
De alte inimi iarăși. Cu duh de poezie.

Desen de Doru MAXIMOVICI

In ciuda circulației largi 
in literatură și, in măsură 
mai mare încă. In istoria 
civilizațiilor, mitul scapă 
unei definiții complete. Di
ficultatea definirii vine, pe 
de o parte, din faptul că 
noțiunea include domenii 
diterite prin coordonate, 
deși există intre ele sen- 
sibi'e puncte de ineren
tă : religie. sensibilitate, 
psihologie individuala și 
colectivă. Pe de altă parte, 
existd tentația și posibili
tatea de a substitui noțiu
nii de mit altele, sesizate 
ca smoniiTie: parabola, 
simbolul, alegoria, apologii’. 
Mitul Phoenix este un sim
bol, tot asa cum. de exem
plu. Miorița este pentru 
Lucian BIcga o .metaforă 
reve'atorie*. O trimitere la 
dicționar rxi ne oferi mare 
lucru : .Povestire fcbulocsâ 
care cuprinde credințele 
popoarelor antice despre o- 
riginea universului fi a fe
nomenelor naturii, despre 
zei și eroi leoendarf". (Dic
ționarul limbii nx-Aae mo
dernei DieDcnc.-ui Larousse 
atribuie aproximativ aceeași 
definiție noțiunii ce mito
logie In timp ce mitul es
te definit ea o .t rodit >e 
care, sub forma alegorie: 
dezvăluie un important 
fapt natural, istoric sau ti- 
lozofic*. .Tradiție* spune 
parcă ceia mai mult declt 
.povestire" sau declt .nă~- 
cocire". .basm". Fragilita
tea terminologiei II face 
Insă pe Pierre Albouv — 
Intre alții — să considere, 
intr-o recentă și de altfel 
admirabilă lucrare (Mvthes 
et mythologies dans la lit
erature francaise. Paris. 
1969) cd .mitul este cel 
mai adesea împrumutat de 
Ia o' tradiție". Dacă prin 
aceasta se Înțelege că tra
diția devine la un moment 
dat mit. afirmația rdmlne 
desigur valabilă. înțelege
rea ei In acest sens pare a 
fi sugerată și de- enumera
rea unor condiții pentru o 
atare devenire. De-a lungul 
vremurilor, tradiția devine 
mit prin ciștigul de semni
ficații foarte diversa și la 
nivele diferite. Sensurile 
multiple constituie deci o 
condiție sine gua non a mi
tului. a’ături de aceea a 
unui suport .material., in 
speță 'povestirea. In acest 
fel. mitul devine temă, dar 
nu pătrunde încă în lite
ratură. nu devine .mit li
terar". Pentru a ajunge aici, 
povestirea este modificată 
cu o mare libertate și i se 
adaugă semnificații noi. A- 
pe’lnd la exemple. P. Al- 
bouv nu vede mituri litera
re în Oedipe al lui Cor
neille sau In Les Amours 
de Psyche de Lâ Fontaine. 
Se constituie Insă ca atare 
Oedipe al lui A. Cide sau 
Psyche de V. de Laprade.

Iată deci că mitul literar 
restringe deja mult dome
niul și elimină din sfera 
sa o serie de .mituri" ale 
societății moderne: L. Der- 
migny, de exemplu, este 
autorul unui eseu intitulat 
„U.S.A., Essai de mythologie 
americaine", existd apoi un 
studiu asupra .mitului Bar
dot" sau un altul, asupra 
vitei de vie și a vinu'ui. 
O tentativă de demistiflca 
re a societății moderne ope
rează R. Barthes în Mytho
logies.

Trecind in revistă con
tribuții ca acelea ale lui 
Freud, C.G. Jung, G. Bache- 
lard, Ch. Mauron etc. la 
studierea și definirea mitu
lui, studiind permanenta și 
metamorfozele unor mituri 
in literatura franceză și e- 
liminind în ace’ași timp in
terpretările care se Înde
părtează de mitul literar, 
P. Albouy nu surprinde to
tuși, nici el, particularita
tea esențială a noțiunii. O 
găsim insă, cu satisfacție, 
la Lucian Blaga, în Geneza 
metaforei și sensul culturii. 

Ni se pare utilă, pentru 
Înțelegerea virtuților con
temporane ale mitului In 
literatură, precizarea sen
sului pe care Blaga il con
feră noțiunii. Considerlnd 
că se abuzează .în chip a- 
proape incalilicabU" de a- 
cest termen, pentru cd se 
ajunge Ia situația in care 
.orice lucru concret iși În
sușește un aspect mitic". 
B.gga iși propune sd res
tituie termenu'ui .înțelesul 
sâu de cbîrșie*. .demnita
tea iruțiali". Mitul se par
ticularizează mai Iniîi. fa
ță de ficțiunea științifică 
sau. din alt punct de ve
dere. feți de visurile corec
tive ale popoarelor. prin 
.modul și mijloacele Jo ca
re recurge In năzuința sa 
de a releva un mis
ter". Ficțiunile științifice 
au tendința de a se 
substitui aparențelor și 
de a le desființa, pe cită 
vreme mitul le asuniiează. 
mai Bsift. le întregește. E- 
lemeraele vtzSmii mitxe 
tin de .experiența vdairzo- 
tă a cazului". In care se 
integrează lumea concretă. 
Mituri'e trans-semn ficative 
nu pot fi .convertite in 
termenii prectși ai unei 
semniiicați^. ele nu pot fi 
echivalate cu ideile, așa 
cum procedau romanticii, 
sau cu s mbo’urile. așa cum 
consideră Juna și școala 
psihanalitică. Ideea și sim
bolul nu pot sd redea 
.trans-semnificatia revelată 
metaforic a unui mit". La 
B'aga găsim deci aceeași 
idee după care miturile pot 
fi alegoric interpretate in 
multe feluri. Găsim insă și 
precizarea, foarte importan
tă. cd .In realitate mitu
rile nu se referă prin la
tura lor pozitivă și revela
toare la nici una din sem
nificațiile logice, ce li se 
pot atribui". In acest sens 
mitul se Înrudește cu poe
zia. care nu poate ii pro- 
mizată. Apropierea de poe
zie nu este fortuită, căci 
miturile slnt jde fapt, pri
mele mărturii de cultură, 
de literatură și. devenind 
de foarte multă vreme pre
texte literare, ele continuă 
sd fie reluate, sd constituie 
suportul unor noi realități 
umane. (Cităm. între nu
meroasele studii actuale a- 
supra problemei, volumi
noasa lucrare semnată de 
Margret Dietrich — Das 
Moderne Drama. Stuttgart. 
1961, in care teatrul mo
dern apare ca o suită de 
metamorfoze ale unor mi
turi).

In această calitate, spune 
Blaga, .ele vor purta în
totdeauna pecetea unor de
terminante stilistice", spe
cifice fiecărui popor și fie
cărei literaturi. B’aga ofe
ră elementele care lipsesc 
a'tor definiri ale mitului 
literar: capacitatea meta
forică și, in primul rîr.d. 
.stilul", pe care, de altfel, 
le generalizează la oricare 
altă creație culturală.

Tocmai aceste valențe 
ale mitului literar îi asi
gură continuitatea organi
că in cadrul procesului ar
tistic. Viața și moartea, 
conflictul dintre bine și rău, 
dintre vechi și nou, erois
mul, adevărul, dreptatea, 
iubirea .situația omului In 
univers — iată citeva din 
coordonatele povestirii mi
tice, care sint în aceiași 
timp motivele dintotdeauna 
ale literaturii.

Miturile au această par
ticularitate de a oferi, pes
te milenii, un evantai de 
perspective la care prezen
tul se arată receptiv și iși 
manifestă capacitatea de 
selecție.

Constantin Payel

EMINESCIANA
Comemorarea a 120 de ani de 

la nașterea aceluia care a ri
dicat poezia românească la u- 
niversaiitate fi ;-a conferit din 
plin numele ei adevărat a pri
lejuit numeroase manifestări în 
toată tara- Au apărut numere 
omagiale in care se pot intîlni 
articole și sinteze sense cu ta
lent $i entuziasm, cu sinceri
tate si îngenioniate Este un 
fenomen care amintește de o 
idee nereaZmatâ a criticului 
Pocnpdiu Coustan^neacu de a 
crea la Universități o catedră 
Eameses care să publice anual 
un balerin cuprinzi ud cercetări 
prrvnd viata si opera poetului. 
Un asemene» volum de infor
mare si da exegeză se poate 
sa arum realiza prte adunarea 
srud-.or rissțete prin reviste. 
Această ooeratie de selectare

F-ărut : ezamesciene:. ar
deaacestra rm se scrie la noi 
despre Eaaes-m. na este re
ceptat de critica si istoria li
terari m eirmU ta literatu
rii» străine. E ar fi. firi în
doia’!. un evee’ent ghid o 
introdu e»e serioasă !n opera 
poetului-

♦

* Kr* Și « pohuea rfetpre 
tzvxtca. onel*4 H o.-raade. nu 

de aai:. tKijen. m 
•ct itn-x aaiaiu. D.x ttrl- 
drt. Dl* lenexre pe*f.-u Ii/ereie 
e em; ace*.-n; popor care 
r-a zȘ*U*lit pe ce! ce *e-a Itzat 
-Keelirxl A= pnmn. de a- 
ceee. ca o pMee.-e de
roferepul cene-trilor. volumul e- 
Cl-ui de Comi-.etol pentru cui- 
fard pi ar:t ei rudetului Boto- 
eaai «ub Utlal Zilele M. Emi-

S~im publicate aici douăzeci de 
contribuții ale oamenilor de cul
turi care cu prilejul comemo
rării celor 10 de ani de la 
moartea poetu'ti j!3— ’S lutve 
neo) au KUtimi! sesiunea de 
eomuniedri smintifice de la Bo
toșani. Semnează, astfel. în a- 
cest volum omaafal ca?e devine 
fi o interesantă sursă docil- 
men tară : acad. Victor Eftlmiu, 
Demostene Botes. Prof. dr. Aa- 
^y\fin Z. N. Pod, prof. Lucian 
Valea, orof. /. D. Ma^fn. prof, 
unfv. George Pascu, Mihal Jor- 
dache ș.a.

FOLCLOR
Casa județeană a Creației 

populare Suceava a editat ae 
curind o masivă culegere de 
foxoor din ținutul Rădăuților. 
Textul selectiv este îngrijit de 
Vasue Adăscăliței și I. H. Ciu- 
botaru. Matenaiele adunate con
stituie o prună încercare de pre
zentare a folclorului dmtr-o zonă 
etno-folclorică distinctă. Culege
rea materialelor cuprinse în 
volum a fost realizată de m'em- 
brii cercului studențesc de fol
clor, de la Facultatea de fi
lologie a Universității ,A1. I. 
Cuza' din Iași. Bogatul mate
rial folcloric a fost cules prin 
anchete directe pe teren, cu 
imprimări pe bandă de magne
tofon. Culegerea editată de 
Casa județeană a Creației popu
lare din Suceava reflectă o 
realitate folclorică de întinsă 
varietate : cîntece de dragoste, 
de dor, de necaz, de înstrăi
nare, de cătănie, de petrecere, 
satirice, meditative și altele. Tot 
în acest ținut al legendelor și 
baladelor despre Ștefan cel 
Mare se întîlnesc cîntece epi
ce, strigături de joc, de nuntă, 
ritualuri. Folclorul adunat de la 
un mare număr de informatori 
de vîrste diferite, cu o cultură 
orală inegală, dovedește că tra
diția noastră literară populară 
e o inepuizabilă sursă de noi 
valori artistice.

SPIRITUL 
UNIVERSITAR

Conceptele, de orice natură, 
au nevoie de la un timp de 
reformulări, dar mai ales de o 
îmbogățire prin însumarea unor 
noi realități. Ele sint totdeauna 
deschise metamorfozelor, ideilor 
noi și dinamica lor se explică 
prin cucerirea și stabilirea unor 
noi adevăruri. Orice concept 
poate fi refuzat dacă e peri* 
mat, dar în cele mai multe 
cazuri el poate fi rediscutat, 
privit cu alți ochi. E ceea ce 
încearcă și istoricul literar Pom* 
piliu Mareea (Scînteia tineretu
lui, 23 ianuarie 1970) cînd dis
cută conceptul de spirit uni
versitar. Demonstrația sa teore
tică pornește de la precizarea 
rolului școlii, universității în 
cultura unui popor, a autodi- 
dacților care se formează sin

guri In contact cu valorile spi
rituale. Autorul scoate In. evi
dență ironia, maliția cu care 
unii tineri tratează spiritul uni
versitar, deformîndu-1 : Pompillu 
Mareea spulberă, prin exemple 
hotărî toare. ideea cd la uni
versități ar funcționa un spirit 
barat pe metode dogmatice, de
pășite și nu unul modern, e- 
voluat, care privește totul dîn- 
tr-o persDectivă istorică. Un 
punct oriainal în cultură e po
sibil numai dacă ținem seama 
de contribuția înaintașilor. Cul
tura e o sinteză spirituală pe 
care trebuie s-o d^^^operim per
manent, s-o valorificăm neînce
tat dacă vrem sd fim actuali, 
adică modern/.

EDITURA „JUNIMEA"
Deși înființată de scurtă vre

me, editura .Junimea" din Iași, 
și-< stabilit planul aparițiilor pe 
1970, în prezent lucrindu-se in
tens asupra manuscriselor, unele 
fiind chiar in producție tipogra
fică.

Dintre primele apariții aștep
tate, menționăm însemnătatea re
editării lucrării lui G. Ibrăilea- 
nu: Spiritul critic în cultura ro
mânească (ediție îngrijită de Con
stantin Ciopraga); Pagini inedite 
de Magda Isanos (versuri și pro
ză), volume de versuri de N. 
Tațomir. Cornelia Sturzu, Mihai 
Ursachi. Ion Chiriac. Alte volu
me de proză, critică sau de ști
ință vor urma, de asemenea, în 
cursul anului.

Pentru cei care nu sînt încă 
Informați amintim că sediul Edi
turii Junimea este în Palatul Cul
turii — Iași, etajul II (tel. 16051; 
17290).

LA RADIO
Radioul și televiziunea oferă 

săptămînă de săptămînă emi
siuni literare de interes gene
ral, cu participarea unor scrii
tori și oameni de artă cunos- 
cuți publicului. Din revista li
terară radio, o sintetică pagină 
sonoră a actualității literare, am 
reținut editorialul lui Gh. 
Macovescu despre Poezia și 
timpul nostru, o prezentare a 
poeziei românești contemporane 
în circuit universal semnată de 
poetul Darie Novăceanu, bloc
notesul lui Eugen Jebeleanu și 
versurile lui Al. Philippide în 
lectura autorului. Rampa ne-a 
oferit un semnificativ eseu al 
lui Radu Popescu despre Tradi
ție și actualitate. Foarte va
riată și cu un efort notabil de 
a prezenta la zi aparițiile edi
toriale e Viața cărților. Salutăm 
o nouă inițiativă : cronica tra
ducerilor semnată de Nicola# 
Ulieru, Salonul literar al tele
viziuni! a reunit clțiva critici 
și scriitori care au discutat, ti
vind ca amfitrion pe Ștefpn 
Auaustin Doinaș, despre succe
sele anului literar 1969. Au luat 
cuvlntul Virali Ardeleanu, ĂI. 
Piru, S. Domian, ' Enaen Simton- 
șl alții. Mai amintim pe linia 
reușitelor emisiunea Odă limbii, 
române, dicționarul de literatură 
universală și fonoteca de aur, 
undo i-am relntîlntt pe Ofilia 
Casimir sl pe sonetlstul ine
galabil Mlhaî Codreanu.

desen de Const. Ciosu



evocări • MAGDA ISANOS
„Dreaptă luci tinerețea 

mea ca o sabie. 
Și fiece vis păzit de dîn- 
sa-nflori
Buzele mele spuneau u- 
neori „voi muri”
Insă pe toate mările 
aveam o corabie” 
(„Lampa" de Magda

Isanos).
S-au împlinit 251 de ani de 

cînd ochii mari și luminoși, 
neasemuiții ochi ai Magdei 
Isanos, s-au închis pentru tot- 
detiria.

l-am cunoscut, rr Magda 
Isanos și pe Eusebiu Camilar, 
în anul 1937. Ne-am împrie
tenit din primul moment și 
această prieteni» nu s-a stins 
decît o dată cu viața aces
tora.

Ne-au apropiat, pe Magda 
Isanos și pe mine, dragostea 
de literatură și profesia co
mună (amîndouă am fost a- 
vocate în fostul Barou Iași). 
Cu mine a intrat prima dată 
în Palatul Justiției și nedes
părțite am rămas pînă la re
fugiu — martie 1944.

; La 13 ianuarie 1939 s-a dat 
dectizia de înscriere a Magdei 
ca avocat stagiar și, din acel 
moment, și-a început anevo

ioasa ucenicie de avocat, sub 
auspicii sumbre.

La începutul căsătoriei, 
Magda și Camilar au locuit 
în camere mobilate, pe care 
le schimbau cam des. Prima 
locuință în care s-au gospo
dărit, a fost în strada Ralet, 
colț cu Sărărie. Era o casă 
cu trei camere vagon și o 
bucătărie. Scoarțele moldove
nești, mobilă simplă dar so
lidă și de bună calitate, trimi
să de părinții Magdei, făceau 
din casa lor un loc plăcut de 
întîlnire pentru toți prietenii 
lor, iar Magda și Camilar erau 
niște gazde fără seamăn. Am 
întîlnit acolo pe Dumitru 
Corbea, care fusese concen
trat la Iași și știu că venea 
și Al. Voitin.

La sfîrșitul anului 1940 sau 
începutul anului 1941. Magda 
s-a mutat în casa din strada 
Săulescu 19. Era o casă pe 

■care nici nu o bănuiai din 
stradă, fiind într-un fundac. 
Casa, cu strada și numărul 
real, apare și în romanul lui 
Camilar — „Negura”, unde 
numele meu este foarte ușor 
modificat și anume Verona 
Suzian, avocat.

In vara anului 1941, înainte 
de război, Camilar fiind mo
bilizat, Magda m-a rugat să 
mă mut în casa ei, ea urmînd 
să plece la părinții săi, la 
București, Cîteva zile după 
începerea războiului a născut 

Ta București o fetiță. Ca avo
cată, Magda a încercat să 
obțină dreptate pentru toți 
cei „umiliți” și „obidiți", fă- 
cîndu-și din plin datoria de 
om și cetățean.

In mod normal, orice avo
cat stagiar și chiar definitiv, 
cîțiva ani face ucenicie pe 
lîngă un avocat mai cu expe
riență. Formal și Magda a 
fost numită secretara unui a- 
vocat definitiv, pe lîngă care 
urma să lucreze. Cum, în 
fapt, pentru dînsa era imposi
bil acest lucru, deoarece im

punea alergătură de la o sec
ție la alta, ceea ce sănătatea 
ei nu-i permitea, am recurs 
la o formulă „sui generis". 
Ea figura ca secretara unui 
avocat, în realitate însă, am 
inițiat-o eu în profesiune. Am 
tremurat împreună cu Magda, 
la primul ei proces care a 
avut loc la Curtea de Apel 
din Iași, secția criminală. 
Aveam desăvîrșită încredere 
în Magda și doream din toată 
inima să treacă cu bine încer
carea. La început a fost emo
ționată, încet-încet s-a calmat 
și pînă la urmă a întrecut 
orice așteptări. Am rămas 
uluită. Se afirma ca un talent 
remarcabil

Magda Isanos a avut o 
atitudine fermă antifascistă, 
protestînd prin toate mijloa

cele și în diferite împrejurări 
împotriva tuturor formelor de 
manifestare ale fascismului. 
Astfel, atunci cînd regimentul 
37 Infanterie din Botoșani — 
din care făcea parte Camilar 
— urma să plece pe front, s-a 
așezat cu alte femei pe linie 
și trenul nu a putut pleca pînă 
nu a intervenit poliția. Suro
rile mele de la Botoșani, oare 
au însoțit-o pe Magda, la gară, 
spun că, fără nici o discuție, 
era un act de mare curaj.

In vremea cînd Magda și 
Camilar s-au stabilit la Iași, 
începuseră deja frămîntările 
și spaimele politice, cu reper
cusiuni în toate domeniile.

Raporturile dintre scriitorii 
din Iași nu mai erau acele 
„idilice” descrise de Ionel 
Teodoreanu în „Masa umbre
lor". O parte dintre marii 
contemporani apucaseră pe 
cîte unul din cele două dru
muri, despre care Ionel Teo
doreanu spunea că sînt la Iași, 
Ibrăileanu și Topîrceanu lua
seră drumul „Eternității", Sa- 
doveanu, frații Teodoreanu si 
Demostene Botez luaseră dru
mul spre București. Rămăse
seră în Iași Otilia Cazimir, 
Mihai Codreanu și Lesnea.

Otilia Cazimir nu a cunos
cut-o pe Magda. Ca poetă, o 
cunoștea din publicațiile spo
radice din reviste. Primul vo
lum de versuri al Magdei, ti
părit la Iași de Institutul de 
Arte Grafice „Bravo” în 1943, 
nici nu a putut fi difuzat.

Consider că Otilia a recu
noscut public talentul Magdei 
cînd, în ziua de 1 octombrie 
1963, cu ocazia unui festival 
al poeziei, a citit întîi o poe
zie de-a Magdei „Doamne, 
unde-ai să ne așezi pe noi” și 
apoi o poezie proprie. Cami
lar a citit și el „Bărbatul". 
Era o abatere de la program, 
deoarece fiecare trebuia să-și 
citească din versurile proprii 
și mă bucur că am determinat 
această abatere.

Mihai Codreanu i-a fost de 
mare ajutor Magdei și multe 
din poeziile ei erau însemna
te cu slova maestrului. O a- 
precia foarte mult și deseori 
era invitata familiei Codrea
nu, unde se ducea cu mare 
bucurie.

George Călinescu, care a- 
tunci era la Iași, i-a citit și 
comentat favorabil versurile, 
îmi aduc aminte că o aștep
tam pe Magda cu nerăbdare, 
de cîte ori se ducea la „în
semnări ieșene" sau la vreo 
ședință literară. îmi dădea 
raportul exact, mergînd cu 
fidelitatea pînă acolo, încît 
imita și vocile. Era nespus de 
fericită că poezia sa „Mă 
simt în comoara mea ca pe-o 
insulă" a fost comentată fa
vorabil de Călinescu.

La sfîrșitul anului 1944, am 
primit o scrisoare de la Ca- 
mdlar, expediată printr-un ne
cunoscut. Cînd am deschis-o 
am dat de fotografia Mag
dei pe catafalc. Era tînără, 
frumoasă, senină, dar moartă. 
Pentru mine însă, și pentru 
toți iubitorii de frumos au
tentic, Magda Isanos este vie 
căci vie este și opera ei.

Veronica Gorgos

CONTRA

OVIDIU GENARU

TARA LUI n
Ca și în volumul anterior, 

Nuduri, Ovidiu Genaru cultivă 
o poezie care se configurează în 
manieră barocă prin cumularea 
metaforelor. De aceea ea este 
prin excelență imagistică. Ai>- 
torul e înzestrat cu o re
marcabilă putere de invenție 
tropică și seriile de motive 
poetice se compun dintr-o mare 
varietate de întruchipări vege
tale, faunistice sau cosmogo
nice, încît gîndirea cititorului 
este permanent solicitată să 
străbată itinerarii fantastice. 
Călător prin această lume a iui 
n este însuși autorul care tinde 
mereu către un univers pro
priu, așa cum George Alboiu 
unde către imaginai a Cimpie 
e iernă, realitate suprateresiră 
tuiuct VIS u i xx e niu.cnduieaxa
Cap a unu contururi suipniu.ai.oaie. 
La wvidiu ueudiu /ara lui 
ca întruchipare mitică și simbo
lica, esie moi vag reneiaia, in 
scmmb poate fi reținuta marea 
varietate cromatica. Dar, deși 
imagisucă, această poezie nu se 
vrea peisagistica sau, în orice 
caz, nu apar taolouri perfect o- 
bișnuite lumii reaie ca in pei
sajele clasice. Sînt titluri ca 
Marea, Pastel, Aprilie, Fereca
te pajiști. Steaua ciobanului, li
nele seri, Tirg de oale, După 
pioaie etc., care ar putea sa 
evoce aspecte imaginabile. ale 
naturii dar, cu toate acestea, 
ele au de cele mai multe ori 
funcții poetice alegorice, poten- 
țînd fondul problematic al poe
ziilor și sugerînd un destin u- 
man de mare încordare lăun
trică.

Preferința pentru alegoria în 
care este implicată ființa u- 
mană face ca, în unele locuri, 
poezia lui Ovidiu Genaru să 
capete un ton sentențios sau 
să abuzeze de formuie etice di
dacticiste, în general cunoscute, 
ceea ce trădează în mod prea 
evident intenția autorului de 
autodezvăluire, după cum in 
alte părți pot fi surprinse ecouri 
evidente din Blaga (Zăcămint, 
După ploaie) sau din Voiculescu 
(Veghe, Cumințenia pămîntului. 
Locuri, Păstrătorii de poveste). 
In schimb există un număr a- 
preciabil de poezii unde poate 
fi recunoscută personalitatea po
etului, ca în Cucuveaua, bla- 
giană inițial, dar tradusă apoi 
într-o manieră perfect originală: 
„Mare șî nevăzută crește hidra 
peste case, / o, craniile noastre 

sînt puii ei*. In același/ sens 
mai pot fi citate Colind,. La 
mînăstirea Secu și mai ales 
Brâncuși sau asceza, una dintre 
cele mai realizate poezii con
sacrate marelui sculptor, unde 
alegoria utilizată cu iscusință a 
tălmăcit surprinzător subtilită
țile artei. ■.

•Alteori, și din păcate în 
multe cazuri, autorul este furat 
de jocul capricios al metafo
relor, încît compozițiile devin 
artificioase și fac lectura su
focantă. De aceea este bine ca 
O. Genaru să se supravegheze 
cu inai multă grijă, tinzînd că
tre Echilibrarea ideii și a ima
ginii poetice.

TRAIAN IANCO

DRAGOSTELE MELE
Versurile lui Traian Iancu 

sînt dedicate acelei largi ca
tegorii de cititori pentru care 
poezia nu se vrea nicidecum o 
taină. Căci autorul are nerăb
darea ' comunicării unor senti
mente profunde, într-o manieră 
care excelează prin sensibilitate. 
Poetul nu-și propune probleme 
dificile de creație pentru că 
nu-1 atrage poezia novatoare, 
în schimb marea tradiție . fol
clorică pe de o parte, că și 
generația cohtemporană mai- ve
che, pe de alta, îi asigură iz
voarele scrisului.

Ceea ce impresionează înain
te de toate e curajul cu care 
abordează tematica volumului. 
Este o energie pasională rar 
întîlnită, care se. concretizează 
în compoziții \ robUste, sănătoa
se, expresia uhei conștiințe e- 
chilibrate și integrate perfect în 
contextul vieții sociale. De unde 
și caracterul utilitar al volumu
lui, în sensul deșteptării ad
mirației pentru zestrea spiritua
lă a poporului nostru, .capabil 
de surprinzătoare ’ capodopere 
traduse în fapte și cîntece. Poe
tul cultivă doina, balada, co
linda, ale căror scheme sînt 
transfigurate în compoziții ori
ginale : ' „Măi, hangiu,' parșiv 
și lotru / Hoț de inimi și de 
codru, / Mă duseși între pa
hare,/Sus la crîșmă-n dealul 
mare... / -Și-îmi'■ luași, fără sim
brie, / Inima-ntr-o colivie, / 
Fiindc-așa îți place ție !..., / Tu 
nu vezi că-i primăvară? / Cîn- 
tă cucul de s-omoară... / Inima 
mi-i foc și: pară 1 / C-am fost 
proastă și-am crezut / Că te 
joci, cu dor durut".

Dar poetul este mai presus 
de toate un cîntăreț al reali
tăților românești. Trecutul și 
prezentul sînt deopotrivă invo
cate, cînd în tonul mîngîios de 
doină, cînd în versul solemn al 
odei, așa că, în esență, volumul 
Dragostele mele capătă rotun
jime simbolică, fiind înnobilat 
de versuri majore și de strictă 
actualitate.

Magda Ursach©

MIRCEA MARTIN: GENERAȚIE Șl CREAȚIE
i Generație și creație este In totalitatea sa, cu explorări 
In poezie, proză și critică, o Imagine a unui critic cu voca
ție care a reușit să-și construiască o tehnică, o expresie 
de un rafinament de invidiat. Mircea Martin este din gene
rația lui Nicolae Manolescu, Mihai Ungheanu, Ltviu Pe
trescu și alții care au descoperit în literatura actuală o po
sibilitate de a defini, de a o repune in circulația de valori 
a momentului, dar mai ales de a reacorda la sentimentul 
vieții istoriei literare printr-o percepție critică electiv mo
dernă.

Criticul ne propune un act de participare la fenomenul 
literar contemporan printr-o analiză suplă, dinamică și de 
o ingeniozitate remarcabilă. El Înțelege actul critic ca 
O participare, ca o „experiență", un proces de identificare șt 
sensul profund inimitabil și nerepetabil al oricărei analize 
critice trebuie să fie „Intilnirea cu conștiința operei". De 
la acest nivel al valorii sau nonvalorii operei Începe, se 
declanșează automat, receptarea operei. Mircea Martin nu-și 
expune un „program" critic exclusivist și nici nu are pre
tenția absurdă de a crede că principiile slnt totul. Progra
mul 11 găsim In structura, semnificațiile, judecățile critice 
pe care le formulează criticul, deschizfnd prin acestea nu o 
schemă formală ci o realitate a criticii văzută ca o creație 
în raport cu valorile nemdentificate ale operei. Limbajul 
criticii echivalează în acest caz cu cel al literaturii dacă 
acceptăm fuziunea, raportul de perfectă simpatie care s-a 
stabilit între cele două conștiințe, una statică a operei și 
una dinamică, dispusă la o sincronizare permanentă. Senti
mentul estetic al creației propriu-zise se lasă invadat, inte
grat în sentimentul critic care il traduce în judecăți de va
loare. Fiind o interpretare, uri continuu dialog cu tealitatea 
artistică a operei, o experiență tinzfnd spre sinteze accep
tabile, dar și favorizind un senliment amar al efemerului, 
critica nu se trădează ca melancolie a operai fundamentale, 
clasice decît în momentul în care virtualitățile ei părăsesc 
suprafața Îndoielilor și cad Intr-un teren al sterilității. Cri
tica e o veșnică redescoperire a scriitorului latent care se 
ascunde în critic. El nu se aventurează, nu se ambiționează 
să spulbere o mască a sa tocmai din considerații a'e unei 
inexperiențe ce nu vrea sd și-o asume Ia un moment dat. 
Toate evaziunile lui de ordin spiritual echivalează cu apari
ția unui bovarism de esență metafizică care respectă o ie
rarhie de valori necondiționate sistematic. Criticul care 
analizează opere și nu-și exprimă după un timp și expe
riența sa ca operă e un melancolic șl un reiuzat al semnu
lui, al creației, de care îi e teamă.

Noțiunile de generație și creație, înprumutate de la 
Tudor Vlanu, semnifică o conștiința literară a timpului 
nostru și o realitate estetică sondabilă, exemplară ca mani
festare a unei virste spirituale. Indiferent de nume, de re
zonanța lor, culegerea lui Mircea Martin de cronici (ce 
curaj intelectual ca să-ți aduni fragmenle’e unui edificiu, 
exercițiile I), reprezintă o excelentă partitură a unui analist 
de mare finețe. Nu se observă in toată cartea o stridență, 
Un sunet fals. Criticul e un stilist desăvîrșit. o personali
tate critică deja formată. Talentul literar 11 avantajează in 
clasificările șl imaginile critice, iar un simț al specificului 

11 salvează de a executa cu aceeași cheie motive, teme 
diferite. El intuiește de cele mai multe ori noutatea operei 
și nu se lasă intimidat de părerile altora. Textul sdu se 
prezintă ca un efort strict personal, nemonoton. Știind să 
definească prin analize la obiect speciiicul operei, Mircea 
Martin optează in același timp, dintr-o necesitate a clartii- 
cării și a integrării in circuitul valorilor, pentru o estetică 
a expresiei critice. Stilul nu dezavantajează, nu deformează 
posibilitățile operei, semnificațiile ei, ci le îndrumă spre o 
nouă destinație, aceea a restituirii.

Mircea Martin este Înainte de toate un analist, aș zice 
un foarte bun ana'lst. Nu se poate Insd trage de aici con
cluzia că putința de sinteză l-ar lipsi. Dimpotrivă. Din re
gistrele analitice el poate sintetiza, oferi o imagine sintetică 
a unei opere. El nu s-a specializat în analiza poeziei sau a 
prozei, ci se ocupă de toate genurile existente. Să refacem, 
printr-un procedeu toarte la indemină, itinerarul, graficul 
analizelor sale, bazlndu-ne pe citatul revelator pe care 11 
găsim în fiecare text al criticului Cele 11 elegii ale lui Nichita 

Stănescu au o .„uimitoare putere de a spune", ceea ce ex
plică marea sa disponibilitate pentru cuvînt ca semn al 
lucrurilor și ca obiect suficient sieși. Dificu'tatea unei ase
menea poezii unde paradoxul lingvistic, semantic cheamă 
nelntirziat metafora, ideea, emoția, 1 se pare criticului o

CRONICA LITERARĂ

șansă de a sonda și defini un registru liric de o neobișnuită 
varietate. Poetul este totdeauna deschis „spre viața rare
fiată a ideilor" care in 11 elegii primesc o formulă decisivă, 
ușor de recunoscut căci el „e in căutarea unei identități 
profunde a lucrurilor, deasupra a tot ceea ce e destinat 
prin impuritate contigentă". Mircea Martin Iși desfășoară 
analiza cu conștiința că poezia îi este cunoscută și-i rămine 
doar s-o facă înțeleasă într-o altă intimitate, de obicei cap
tivantă. Cele 11 elegii ale lui Nichita Stănescu au o obse
sie, aceea a unei „unități exemplare, organice și cosmice”. 
De la această judecată cu rol de sinteză, criticul trece la 
flecare elegie ca să-și regăsească ideile. Prima elegie e 
„un elogiu adus unității primordiale", iar Getica iși pierde 
unitatea inițială refăcîndu-se intr-un liant de natură spiri
tuală. Poezia lui Nichita Stănescu există in plan ideatic 
datorită unei tensiuni spie concret, spre infinit și diversi
tate. Elegiile comunică o „suîerință abstractă" și sînt a- 
proape în totalitate elegii ale opțiunii și ale umanității. Tre- 
cînd la alte volume (Oul și sfera, Obiecte cosmice) criticul 
urmărește aventurile spirituale ale poetului, sporul de au
tentic realizat. Ceea ce se poate remarca aproape din toa
te analizele lui Mircea Martin este putința de a nu con
funda sensibilitățile șl viziunile poetice, adică acolo unde 
percepția criticului funcționează din plin, recunoaștem lec
tura lui. propozițiile sale care spun un adevăr. Ca să-i 
recunoască originalitatea poeziei lui Cezar Baltag, criticul 

a așteptat ani la rînd. îndoiala în fața acestui talent 1 se 
stinge parțial o dată cu apariția unui volum ca Monada. Ii 
reproșează iără sfială „retorismul", „descriptivismul bine, 
ornat, crisparea, sterilizarea sentimentu'ui prin abuz neolo-^ 
gistic și efort vizibil de regie". Dar comentatorul subtil nu 
uită să semnaleze un fenomen remarcabil, straniu care se 
petrece In poezia lui Cezar Baltag: „Lucrurile Încep să sem
nifice singure, cuvintele înseși sd gindească, poezia pare 
scrisă de o ființă abstractă, de un eu fără nume”.

Curajoasă și cu un diagnostic care cu greu poate ti 
rectificat este analiza la poezia lui Marin Sorescu (Tinere
țea lui Don Quijote) Fraza critică de început („Marin So
rescu e un cinic al poeziei") determină pe altele să asculte 
de aceasta, completînd-o, dindu-f o susținere solidă. La poet 
coexistă vocația absolutului cu gustul aprioric al eșecului. 
Marin Sorescu „desacralilează poezia, o bagatelizează chiar". 
Inteligența poetului distruge lirismul, il caricaturizează, 11 
divulgă în haine de împrumut. El „mtiitizeiază exact în mă
sura în care demitizează". Personalitatea poetului e definită 
cu precizie: „Marin Sorescu poate fi in ace
lași timp pasionat și blazat, candid și lucid, timid 
și impertinent, jovial și sarcastic, astral și trivial". Reproșul 
care i se face e că „viziunea nu covîrșește Întotdeauna 
spectacolul". Profunde și serioase, sînt și comentarii e la 
poezia lui Ion Alexandru, poet atît de opus lui Marin So
rescu. Poetul e un spirit care se dezvinovățește.

„El e un Crist ce-și ridică Golgota, ■ un Oedip 
avid de incest. Ispășirea lui înseamnă împărtășire înfiorată 
a durerii umane, încrîncenare de a aduna parcă tot răul ce. 
bintule Universul, cu obsesia de a nu rămîne nici o cauză 
de la a cărei împlinire ar putea lipsi”. Criticul extrage 
totdeauna din opera analizată fragmentul sau textul inte
gral care sd reprezinte ideea. El nu se aventurează spre 
locuri necunoscute, nu face speculații pentru a deruta. Un 
lung și treaz itinerar prin poezia lui Adrian Păunescu 11 
duce la concluzii care se cer reținute : „Poet de fibră hugo- 
liană, Adrian Păunescu Iși pune mari întrebări in fața lumii. 
Întrebări naive, dar tulburătoare, fiind capabil să pună in 
mișcare uriașe mase verbale, pe care le despică asemenea 
unui cioplitor primitiv". Predilecția lui Mirceă Martin merge 
spre imaginea critică care nu se uită și semnifică 
mai mult decît o frază austeră : „întruchipările lui amintesc 
pasta groasă și carnația bogată din pînze’e flamande și 
atmosfera vitală specified, după cum năruirea în avalanșe 
a versurilor, potopul de cuvinte, dilatarea comică Iși găsesc 
model îndepătat în Rabelais".

Analiza prozei nu este barată de dificultăți de recep
tare. Romanul sau povestirea slnt mediate în sens tipologic, 
moral, estetic și diagrama critică, nu o dată cu caracter de 
sinteză, are artizani străluciți.

Preferințele lui Mircea Martin în domeniul atît de va
riat, derutant și niciodată stabil al criticii se limitează, deo
camdată, la opere și autori, cu care are reale afinități de 
sensibilitate critică.

Critica lui Mircea Martin e a unui spirit asociativ șl 
disociativ care reușește sd definească o operă împotriva 
tuturor dificultăților care 1 le opune. Ținuta sever intelec
tuală, execuția ireproșabilă a atitudinii critice, stilul ele
gant și cu reflexe de lirism autentic, putința de a da jude
căți proprii, ne tace să credem că Mircea Martin e unul 
din criticii reprezentativi ai generației sale. L-aș vrea Insă 
mai polemic și cu o grabnică sinteză despre clasici.

Zaharia Sângeorzan



adevăr, nu are sfîrșit. Dar sîn- 
tem aici pentru a o continua. 
Nu cred destul în rațiune pen
tru a adera la progres, nici la 
vreuna din filozofiile Istoriei. 
Cred cel puțin că oamenii nu 
au încetat niciodată să meargă 
înainte pe drumul conștiinței pe 
care o aveau despre destinul 
lor. Nu ne-am depășit condiția 
si totuși o cunoaștem mai bine. 
Știm că sîntem în nesiguranță 
și că trebuie să refuzăm nesi
guranța și să facem tot ce tre
buie pentru a o înlătura. Sar
cina noastră de oameni este de 
a găsi cele cîteva formule care 
vor potoli neliniștea fără mar
gini a sufletelor libere. Trebuie 
să refacem ceea ce s-a destră
mat, să facem dreptatea posi
bilă într-o lume atît de evident 
nedreaptă, să facem ca ferici
rea să aibă sens pentru popoa
rele otrăvite de nefericirea vea
cului. Este, desigur, o misiune 
supraomenească. Dar sînt nu
mite supraomenești misiunile 
care cer de la ocmeni mult 
timp pentru a fi îndeplinite, 
doar atit

Trebuie să știm deci ce 
vrem, să ne sprijinim cu tărie 
pe spirit, chiar dacă, pentru

ALBERT CAMUS

.Știi, îl spunea Napoleon iui 
Fontanes, ce admir cel mai mult 
pe lume? Neputința forței de a 
crea ceva. Nu există decît două 
puteri în lume: sabia și spiri
tul. Pînă la urmă, sabia este în
totdeauna înfrîntă de spirit".

Cuceritorii, după cum se ve
de sînt uneori melancolici. Tre
buie, oricum, să plătești într-un 
fel prețul unei glorii atît de 
zadarnice. Dar ceea ce era a- 
devărat acum o sută de ani 
pentru sabie, nu mai este la 
fel astăzi, pentru tanc. Cuceri
torii au cîștigat puncte și tă
cerea mohorită a întinderilor 
fără spirit s-a întins de-a lun
gul anilor peste o Europă sfî- 
șiată. Pe vremea hidoaselor 

^războaie ale Flandrei, pictorii 
/ olandezi puteau, intr-un fel, să 

picteze cocoșii din ogradă. A 
fost, de asemenea, uitat răz
boiul de o sută de ani și to

tuși predicile misticilor siiezieni 
mai răsună încă în cîteva piep
turi. Astăzi insă lucrurile s-au 
schimbat, pictorul, ca și călu
gărul, sînt mobilizați: sîntem so
lidari cu această lume. Spiritul 
a pierdut acea siguranță oj- 
gustă pe care i-o recunoștea 
orice cuceritor; acum el se is
tovește condamnind forța, ne- 
putînd s-o domine.

Inimi bune vor spune că lu
crul acesta este rău. Nu știm 
dacă lucrul acesta este rău, 
dar știm că el există. Conclu
zia este că trebuie să facem 
ceva. Este de ajuns atunci să 
știm ce vrem. Și ceea ce vrem 
este tocmai să nu ne mai ple
căm niciodată in fața săbiei, 
să nu mai dăm niciodată drep
tate forței care nu se pune în 
slujba spiritului.

Este o misiune care, într-

a ne seduce, forța ia chipul 
unei idei sau al confere, ui 
Primul lucru este sâ nu oeznă- 
dăjduim. Sâ nu-i ascuttâm prea 
mult pe cei cere anunță cu 
zgomot sfirșitul lumS. GviEza- 
țiile nu mor atrt de ușor și 
chiar dacă creastă lume or tre
bui sâ se prăbușească, nu or 
fi pentru prima Cată. Este foar
te adevărat că ne aflăm într-o 
epocă tragică. Dar prea mulți 
oameni confundă tragicul cu 
desperarea. .Tragicul, spunea 
Lawrehce,' or trdbui să fie ca 
o puternică lovitură de picior 
dată nenorocirii*, lată o idee 
sănătoasă și aplicabilă imediat. 
Există astăzi multe lucruri care 
merită o lovtură de picior.

Cînd locuiam la Aîge-, ierna, 
așteptam eu răbdare, pentru că 
știam că intr-o noepte. într-o 
singură noepte rece și limpe

de de februarie, migdalii din 
valea Consulilor se vor acoperi 
cu flori albe. Mă minunam apoi 
văzînd că zăpada aceasta fra
gilă rezistă tuturor ploilor și 
vîntuluî de mare. In fiecare an, 
totuși, ea persista, atît cît era 
nevoie pentru a pregăti fruc
tul.

Nu este în aceasta un sim
bol., Nu ne vom dobîndi fe
ricirea cu simboluri. E nevoie 
de ceva mai mult, și mai se
rios. Vreau să spun numai că 
uneori, cînd povara vieții de
vine prea grea în această Eu
ropă copleșită încă de neferi
cire, mă întorc spre aceste lo
curi strălucitoare, unde atîteo 
forțe sînt încă intacte. Le cu
nosc prea bine și știu că ele 
sint pâmintul ales, unde con
templarea și curajul se pot e- 
chilibra. Med î ti nd la exemplul 
lor. mă gîndesc atunci că dacă 
vrem sâ salvăm spiritul trebuie 
sâ ignorăm virtuți, le sale me
diocre și sâ-i excităm puterea 
și cutoritetea. lumea cceasta 
este otrăvită de nenorociri și 
pare că s-a obișnuit așa. S-a 
lâsat în întregime pradă râu
lui pe care Nietzsche îl numea 
spiritul greoi. Sâ fim cit mai 
deperte de el. Deplîngem in 
zadar spiritul este de ajuns sâ 
lucrăm pentru el

Dor unde sint virtuțile birui- 
toc-e ale spiritului ? Același 
Nietzsche le-a denumit ca fiind 
dușmană de moarte oi spiritu
lui greoi. Pentru el ocestea 
sint tăria de caracter, gustul 
.lumea*, feridrec dasică. min- 
dria aspră, cumpătarea rece a 
irțeleptufui. Aceste virtuți sînt 
necesare moi mult ca nicioda
tă și fiecare poate sâ aleagă 
pe aceea care i se potrivește. 
In fața gravității partidei an
gajate. sâ nu se uite cu nici 
un chip tăria de caracter. Nu 
vorbesc despre aceea care se 
manifestă pe estradele electo
rale însoțită de sprîncene în
cruntate și de amenințări, ci de 
aceea care rezistă tuturor via
turilor mării prin calitatea puri
tății și o sevei. Ea este aceea 
care, in iama lumii vc pregăti 
rodul.
(1940)

trad. C. Pavel

DIN CAIETFLE LUI
Poetul Andrâ Schmitz, de 

care ne leagă o caldă amiciție 
(l-am cunoscut la un colocviu 
de poezie în Jugoslavia), 
s-a născut și a copilărit în 
Arden-Belgia. După termina
rea studiilor, funcționează in 
învățămînt în Africa centrală
— în Congo belgian. Un timp, 
apoi, va preda în Orientul mij
lociu. Actualmente, ocupă o 
catedră in invătămint în țara 
natală. A tipărit două culegeri 
de poezie: Pour l'amour du 
feu (1960) și A voix double 
et jointe (1965) distinse cu : 
„Premiul Krains al Asociației 
Scriitorilor Belgieni", „Premiul 
Polak al Academiei Regale de 
Limbă și Literatură franceză 
din Belgia" și „Premiul de 
poezie al guvernului belgian"
— pe 1966.

ți zilnicu-mi tain îmbelșugat 
de dragoste, dogoare și noroc.

Femeie-al cărei pintec e bogat 
de-o arămie-a grilelor in pirg, 
pintec, — grămadă de nesâbuinți 
sore lăcomia foametei o- mari, 
deasupra ta eu secer ți frământ 
ti rite zile ce trăind îmi par.

Dă-mi mîînile-ți. Și numele mi-1 dă. 
Nu-ți iau nimic. Și doar acele semne. 
Numai mișcarea gitului deasupra 
suflării sparte de-al meu strigăt lung.

Tu dă-mi. Eu nu-ți voi lua nimic Voi lua 
numai venirea ta. Și intru-n moarte.
Imi voi petrece negru timp, părind 
că cvalanșa trupului tău — fagur 
m-a și ajuns fără-a m-atinge-n veci.

ANDRE SCHMITZ
CÎNTAREA CiNTARILOR

Pe linsu-ți corp de camăta iubirii 
cu-asprimea rocii—grai inscrisâ-n corne, 
pe piatra-ți vie, unde se apleacă 
spre șold în jos las miinile-mi sâ cadă.

Ș-atîrne-n prundul coapsei amindouâ 
în stei schimbindu-se la fel, iar miine 
fosile-or fi pe pragul tău din suflet 
găsite de ferigi in straniu cuplu.

O, femeie grea intr-o splendoare 
al cărei pintec e-un morman de-amor, 
tu ești ca un hambar incins de grîu 
in care las să-mi cadă animal 
de foame mort - aceste două mîini. 
.(
Tu ești hambarul și al casei pod, 
tu ești și staulul și ieslea ești.
Tu ești nutrețul iernii-agonisit

Regine istovite de lină și de in
de gingași miei și pinza cu cintecul in fir, 
regine de decemvre pălind domesticesc 
pe trupul lor o foame de lup intăritat

Și haite coboriră în princiare săli, 
spinări apasă neaua, ochi sumbru și intens, -
și sfîșie și lina și inul, mursecînd

amoru-n coapsa albă-a reginelor prea dulci.

In românește de Horîa Zîlieru

ROMANTISMUL GERMAN 
IN ANTOLOGIE

Importanța romantismului german pentru evoluția ulte
rioară a literaturii a fost de multe ori subliniată de către 
personalități ilustre ale gindini și ale artei din toate țările, 
voi aminti numai că, la noi, în 1941—42, G. Călinescu îi 
consacra un an întreg de curs universitar, în cadrul preo
cupărilor de estetică și critică literară. Al. Philippide, la 
rîndul său poet de largi fîlfîiri de aripi, referindu-se nu
mai la poezia romantică arată că „tradiția ei călăuzește 
și determină in adîncuri o parte însemnată, dacă nu cum
va chiar partea cea mai însemnată din poezia modernă".

Și totuși, deși au existat unele traduceri disparate din 
linca unor man poeți, pînă de curînd nu am dispus, în 
românește, de o prezentare sistematică și largă a feno
menului Acest gol este împlinit acum prin volumul ma
siv de 450 pagini, intitulat Antologia poeziei romantice 
germane, prima dintr-un șir de antologii din poezia lumii 
anunțate de „Editura pentru literatură universală". Au
toarea culegerii este prof. univ. Hertha Perez, specialistă 
cunoscută, care a reținut peste 300 de poezii din 51 de 
autori diferiți Criteriul selecției a fost, nu rămine dubiu, 
exprimarea cît mai fidelă a accentelor fundamentale ale 
poeziei romantice germane pe de o parte, și pe de altă 
parte — relieful fiecărei personalități creatoare, prins 
în esențialitatea sa. Desigur, adunarea unui material 
atît de bogat, risipii mai ales cînd e vorba de autori 
astăzi aproape uități, în volume rare, a presupus din 
partea alcătuitorului antologiei o muncă îndelungată. 
Insă nu atît efortul ca atare merită să fie luat în consi
derare, cît semnificația însăși a lucrării, grație căreia 
fenomenul romantic din Germania poate fi urmărit în > 
toată complexitatea lui, de la Holderlin, cel mai clasic 
dintre romantici sau tulburătorul Novalis, romanticul 
atras de antinomii, pînă Ia poeți ca Marike, Wagner, 
Annette von Droste-Hulshoff (spre a cita doar cîteva 
nume care atestă prin opera lor continuarea modalității 
romantice și dincolo de granițele epocii de dominare a 
curentului romantic, ceea ce — cum precizează prefața 
— urmărește, de altfel, să demonstreze volumul în cauză, 
In prelungirea ideeii din sinteza pe care G. Călinescu a 
realizat-o în studiul despre clasicism, romantism baroc. 
Romantismul ca și clasicismul, reprezintă de fapt cele 
două atitudini fundamentale ale spiritului. Renunțînd 
astfel la unele etichete de manual, cele mai adesea 
schematice și neconvingătoare, Hertha Perez a înțeles să 
demonstreze, prin configurația volumului antologic, acest 
adevăr. Autoarea urmărește profilul și timbrul specific 
al marilor romantici dar include și poeți din care, astăzi, 
sînt citabile puține versuri precum: Iohann Diederich > 
Gries, Ignaz Heinrich von Wessenberg, Karl Ludwig ' 
Woltman Luise Karoline Brachmann ș.a. Deși sînt rar 
menționați astăzi, aceștia onorează totuși, măcar prin 
cîteva poezii, o antologie cît de sever întocmită, lumi- 
nînd fie puterea de iradiere a romantismului german în 
timp, fie aspecte diverse ale acestuia. Sub acest raport, 
volumul dovedește o concepție originală nu numai pe 
plan național și ideea ’unei a doua ediții, bilingve de 
astă dată, ar trezi, desigur, interes și peste hotare.

Prefața — după multă vreme, una din primele încercări 
de sinteză în românește consacrate romantismului ger
man — este remarcabilă prin seriozitate, spiritul larg și 
calitatea disocierilor pe care le face autoarea. Ea ne j.i 
introduce astfel, treptat, în problematica acestui curent, 
fără uscăciune pedantă, sugerîndu-ne nuanțele tulbură
toare ale universurilor lirice de care se ocupă. Intr-o 
încercare de a defini semnificația actuală a fenomenului 
romantic, așa cum ni-1' impune lirica, Hertha Perez arată, 
îndepărtîndu-se de prejudecățile formale: „romantismul 
german a sfărîmat dogme ruginite, a contribuit la apro
pierea de lumea poeziei populare și a mitului, a propa
gat, mai presus de orice, o nouă sensibilitate și since
ritate, elemente ce se identifică în mare măsură cu 
progresele libertății spirituale.

Meritele traducătorilor, de asemenea, nu trebuiesc 
ignorate. Fidelitatea față de original se îinbină Cu per
sonalitatea tălmăcitorului, rezultatele putînd fi privite 
astfel și ca rodul unei superioare conștiințe teoretice în 
ordinea stilisticii comparate. Al. Philippide ne oferă uri 
congenial Holderlin sau Novalis, Ion Caraion un Heine i 
convingător, Maria Banuș pe Chamisso, Mârike sau ., 
Eichendorff, Ionel Marinescu pe Uhland, Riickert, Wag
ner, Șt Aug. Doinaș pe Platen, alte traduceri fiind sem- > 
nate de Lazăr Iliescu, Veronica Porumbacu, Dan Con- 
stantinescu ș.a. _ . . .

Radu Șt. Mihail

EMILY DICKINSON: VERSURI
Ignorată de critică pînă în primul pătrar al acestui 

secol absentă din dicționare și lexicoane, Emily Dicki
nson fascinează mai întîi prin coordonatele biografiei. 
Apoi prin poezia sa ce intră, ca un astru întîrziat, în 
conștiința universală.

Izvorul perpetuu al creației ciudatei doamne este vizi
unea mistic-extatică. Angoasa ca interpretare a realită
ții naturii are vibrații existențiale, mai ales în/ poemele 
cu ritmuri de psalmi luterani. Cu toate că preia „emo
ția trăită în solitudine" do la poeții lacurilor", sondează 
teme ale existenței: etosul, comuniunea transcendentală 
cu natura, în spații cosmice: „E-o anume-Nclinare a 
luminii, / In după-amiezi hivernale — / Care-apasă Mu
zica însăși / Din mari Catedrale — // Se cască o Rana 
cerească în noi — / O durere eternă, / Intre Sensul și 
locul unde le-aflăm / E-o deosebire internă". In tehnica 
poetică exclude punctuația, poemele transcriindu-le după 
„legile" hazardului, îneît unii au și văzut în opera sa 
o „anticipație a sintezei nonarhitecturale a poeziei mo
deme". i j

A traduce trebuie să învingi „vocile* potențiale ale 
cuvîntului. Frumusețea primară în tălmăcire are șansa 
numai într-o insiprație de intensitate. Obstacole ca: 
echivalența lexicală perfecțiunea consonanței, fluxul 
muzical ș.a. pot fi învinse. Iluzia inefabilului rămînînd 
o „morgana* seducătoare. Cine parcurge aceste poeme 
(nu ocolim gîndul unei transpuneri integrale a operei) 
are o dublă revelație: că ne aflăm în. universul unei 
poete de geniu (locul său fiind lîngă Whitman și Poe); 
că truda Veronicăi Porumbacu corespunde magistral impor
tanței pe care Ezra Pound o acoida unei traduceri: „ele
ment revelator și creator în literatură*.

H. Z.



opinii: EXISTĂ O
Inccrcînd să reflecte actuala „explozie de informație", 

cărțile științifice apar cu o frecvență care a produs reale 
mutații în ritmul cunoașterii. De o diversitate tematică de
rutantă, aceste apariții, denumite într-un limbaj destul de 
răspîndit literatură științifică, reprezintă, în activitatea edi
torială, un domeniu tot mai întins, care absoarbe chiar 
producători și îndeosebi cititori de beletristică. In afara 
scrierilor științifice, autohtone, în ultima vreme apar nume
roase traduceri, avînd o reală valoare, nu, numai informa
tivă.

In acest context extrem de diversificat, aproape pro
porțional cu însăși varietatea problemelor științifice, tre
buie să se facă prezente atitudini, opinii, capabile a dis
cerne valoarea de nonvaloare.

PUBLICISTICA Șl OAMENII DE ȘTIINȚA

Cum sînt întîmpinate la noi aparițiile științifice desti
nate specialiștilor ? Aici criticii, (se înțelege, într-o cu 
totul altă accepțiune decît aceea din critica literară, deși 
se pot face și suficiente apropieri) dacă există, scriu inter
mitent, de obicei într-un domeniu ce se suprapune cu 
aria preocupărilor profesionale. Este inutil a discuta posi
bilitatea existenței profesiei de critic profilat, strict spe
cializat în literatura științifică.

In afara cîtorva nume, oameni de știință consacrați 
care practică într-o oarecare măsură o activitate de pre
zentare critică a lucrărilor științifice nou apărute, celelalte 
note sau recenzii sînt scrise de către cercetători sau ca
dre didactice a căror preocupare dominantă nu este în nici 
un caz publicistica. Acest fapt se reflectă, desigur, îndeo
sebi în forma de prezentare, dar deficitul ce rezultă de 
■aici poate fi considerat nedeterminac atîta vreme cît ccl 
care scrie despre o anume carte științifică este un bun 
cunoscător al problemelor conținute în volumul respectiv 
și, mai mult, știe, încearcă, să depășească viziunea inevi
tabil, omenește, limitată a autorului.

Publicistica, în sensul în care discutăm acum, nu pre
zintă încă suficientă atracție pentru oamenii de știință. 
Rezultă de aici o întîmplătoare prezentare critică a lucră
rilor științifice de specialitate, existînd posibilitatea de a 
trece neobservate lucrări realmente valoroase. Fxemnle în 
acest sens sînt suficiente: „Lexiconul tehnic român* r-a 
prilejuit, pînă acum nici o discuție mai amplă, de viziune, 
de ansamblu ; tot așa, diversele dicționare poliglote știin
țifice apărute pînă în prezent, sau lucrarea îui Boqdan 
Stugren „Evoluitionismul secolului 20", care interesează un 
număr apreciabil de specialiști, ort lucrări generale despre 
metoda, arta cercetării științifice ș.a.

Consecința cea mai evidentă care decurge din parti
ciparea insuficientă a oamenilor de știință la discuția cri
tică a cărții științifice este cultivarea exagerată a unei 
activități simpliste de semnalare, fără vreo interpretare 
critică, de un descriptivism confundabil de obicei cu tabla 
de materii a volumului respectiv. Există impresia, și nu 
știm dacă nu e chiar un adevăr, că adesea nici chiar no
tițele expeditive nu sînt scrise de recenzenți avizați, de
oarece incoerența șî superficialitatea acestora este eviden
tă. Altfel spus, chiar într-o succintă notiță se pot spune 
foarte multe lucruri, depinde de cine o face. (A se vedea 
demonstrațiile de acest fel oferite de unii critici literari). 
Chiar acceptată, activitatea de semnalare ar putea fi lă
sată în cea mai mare parte în grija publicației lunare 
Cărți noi (care, în treacăt fie zis, în ultima lună și-a mic
șorat numărul de pagini; nu știm de ce, fiindcă în nici un 
caz activitatea editorială nu s-a diminuat, dimpotrivă, ținînd 
seama și de obișnuitele restanțe ...).

CRITICĂ CÂRTII ȘTIINȚIFICE?
J J 9

In orice caz, notițele de semnalare publicate în prin
cipalele reviste de cultură ar putea fi înlocuite cu analize 
critice serioase. Spațiul rezervat acestora este altfel ireme
diabil pierdut. Este de neacceptat a ocupa spațiul unei 
publicații cu rînduri de cea mai pură platitudine, care nu 
sînt parcurse de cititor fiindcă acesta, printr-o experiență 
minimă, știe a discerne, a evita. Susținem în locul unei 
activități anodine de semnalare, una vie, critică. Fie și 
prin note.

Cînd intervine (rar în raport cu diversitatea și 
valoarea volumelor ce apar) critica este mai mult anali
tică. Iar dacă se emit judecăți de valoare, acestea au prea 
adesea un caracter apologetic. Un exemplu din multele 
posibile: volumul „Biostructura" al acad. E. Macovschi, de 
altfel valoros, este apropiat celebrei „Introduceri în stu
diul medicinei experimentale* a lui Claude Bernard. A- 
ceastă alăturare, chiar numai dintr-un punct de vedere 
(cel după care „autorul ne învață cum să gîndim, cum 
să ieșim din inerția unor concepții învechite, cum sa 
sesizăm și să înțelegem noul") nu poate decît să-1 stinghe
rească pe autor. Cartea în discuție cuprinde, credem, argumen
tarea experimentală și teoretică a unui sistem de ipoteze 
(totuși), care alcătuiesc cunoscuta concepție a autorului. 
Aprecierea din care am citat, a apărut în Cărți noi nr. 
10/148 oct. 1969. Se impune, deci, o mai mare obiectivi
tate chiar dacă (sau mai ales dacă!) recenzenții sînt cola
boratori apropiați ai autorului cărții în discuție.

AVATARURILE PROBITĂȚII

Fără intenția de a face neapărat o critică a criticii 
cărții științifice trebuie să observăm și alte situații în 
care unele cărți sînt prezentate neadecvat, neproporționat 
cu valoarea acestora

Chiar și notele suocinte pot fi exagerat de laudative. 
Iată, în „Muncitorul sanitar", nr. 4, (1024) 1970, în cele 
cîteva rînduri care semnalează apariția lucrării „Anatomia 
și fiziologia omului", autori V. Ranga și I. Teodorescu- 
Exarcu, se scrie printre altele: „Pentru interpretarea ma
terialului sînt folosite cele mai nci cuceriri ale științe’or 
medicale precum și o bogată bibliografie". Dacă observăm 
că, de fapt, lucrarea se adresează elevilor de la școlile sa
nitare post-liiceale și candidaților la concursul de admitere, 
ne convingem de inoportunitatea acestei afirmații, adec
vată desigur unui tratat, unei monografii.

Alteori, contextul în care este prezentată lucrarea de
formează realitatea. Intr-o recenzie la „Biofizica molecu
lară" de CI. Nicolau și Z. Simon, autorul — L. Leahu — afirmă 
că pînă la editarea lucrării în discuție nu a apărut decît 
un curs de biofizică în „Editura didactică și pedagogică". 
De aici concluzia: „este prima lucrare de acest gen în 
limba română". Inexact : încă din 1967 a apărut in „Editura 
științifică" o interesantă „Introducere în biofizică" (autori: 
Tr. Gheorghiu, Teodora Grossu și V. Săhleanu). Acest fapt, 
ca și apariția mai multor volume cu tematică de biofizică 
traduse, nu scad, desigur, cu nimic valoarea lucrării în discu
ție. Numai dorința de a stabili cu adevărat prima lucrare de 
acest gen scrisă de autori români a stimulat precizarea 
noastră.

In sfîrșit, o carte, de altfel valoroasă, „Introducere 
în gerontologie", autori D. Postelnicu, Al. Chira și V. Săh
leanu este desigur apreciată exagerat cînd se spune că 
„va contribui la formarea unei gîndiri medicale" („Mun

citorul sanitar", 30 (998), 1967). Piea mult pentru o singură 
carte, care nu se vrea decîit o introducere, o inițiere și se 
adresează unui cerc destul de larg del intelectuali.

O ABSENȚA: CONFRUNTAREA DE OPINII

Pot fi citate, bineînțeles, și unele utile sau chiar inte
resante recenzii sau comentarii pe marginea unor cărți 
științifice. Iată, în Tribuna nr. 48 (670) din 27 noiembrie 
1969, Traian Rotanu oferă o imagine de ansamblu asupra 
interesantei reuniri de studii sociologice intitulată „Tine
retul — obiect de cercetare științifică". Remarcabilă în cro
nica aceasta este observația reală prin care se evidențiază 
depășirea „fazei speculative" în cercetarea sociologică, 
nevoia cercetătorilor de a veni în contact direct cu realitatea 
Se ia aici o atitudine critică, semnalîndu-se „caracterul 
nereprezentativ sau puțin reprezentativ al eșantioanelor 
studiate", „gradul scăzut al nivelului de aprofundare a pro
blemelor, datorat mijloacelor simple (chestionare, statistici 
etc.) utilizate" și „insuficienta prelucrare statistico-mate- 
matică a datelor culese". După părerea noastră, deficien
tele enumerate aici sînt reale, de aici valoarea intervenției.

Discuția pe teme cosmologice, adăpostită în revistele 
„familia", „Cronica” și „Contemporanul”, deși nu totdeau
na de un academism desăvîrșit, a reușit să trezească inte
resul cititorilor respectivelor reviste. Această dispută este, 
oricum, o excepție, confruntarea de opinii fiind aproape cu 
totul absentă din publicațiile științifico.

Comentînd diferitele modalități prin care se face sau 
nu o critică a cărților științifice de specialitate,; ne punem 
o întrebare firească : Unde să apară, unde să se exercite 
această critică ? Desigur, multi sînt înclinați a crede că în 
revistele de specialitate. In general însă timpul de la de
punerea manuscrisului pînă la apariție se măsoară în cazul 
acestora în luni, promptitudinea fiind practic imposibilă. 
Dar nu numai acesta este motivul pentru care cronica de 
carte științifică trebuie să fie mai prezentă și în revistele 
de cultură. Iată un alt argument : „Dezvoltarea științei, 
scrie cunoscutul scriitor american Erskine Caldwel, furnizează 
noile materiale necesare ficțiunii. Fără asemenea materiale noi, 
ficțiunea ar rămînea statică și fără perspectivă”. („Secolul ■>. 
20", nr. 2, 1964, p. 7). Considerăm inutilă o enumerare, în 
continuare, de argumente, și o eventuală dispută poate 
izvorî din necunoașterea conceptului actual de cultură. In 
Contemporanul nr. 45/1969, Călin Popovid citează, tot în spri
jinul opiniei pentru prezența unor probleme științifice în revis
tele literare, lucrarea cunoscutului scriitor A. Huxley, 
„Literatura și știința", în care se scrie: „Condiția preala
bilă a oricărui raport fructuos între literatură și știință este 
dobîndirea cunoștințelor. Scriitorul care se îngrijește mai 
întii de cuvintele cele mai pure și de experiențele umane 
profund intime, nu trebuie să ignoreze activități'e acelora 
a căror meserie constă în a analiza experiența umană exte
rioară și a coordona descoperirile lor în cadrul sistemelor 
concepționale în cuvinte purificate în alt mod: cuvintele 
definiției precise și ale discursului logic”. Argumente ex
trem de convingătoare, dacă sînt necesare, se pot afla și în 
scrierile lui J. P. Sartre.

O constatare care poate emoționa: 90 la sută din to
talul oamenilor de știință pe care i-a cunoscut omenirea, 
în întreaga ei istorie, se află în viață! Este, credem, cel 
mai serios motiv spre a susține prezenta maâ pregnantă a 
scrierilor despre cărțile științifice de valoare în revistele 
de literatură, de cultură.

Cît privește necesitatea unei mai avizate, mad active 
și mai consecvente critici a cărții științifice, aceasta nu se 
mai cere argumentată.

Valeriu Rusu

4.
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un eseu de HENRI WALD

Uitarea a avut parte mai 
mult de reproșuri decit de 
laude. Și totuși memoria este 
unitatea contradictorie dintre 

amintire și uitare. Nu ne putem 
aminti decit ceea ce am ui
tat. O întîmplare nu devine 
amintire decit după ce a fost 
uitată.

Se știe de mult că adevă
rata cultură nu este altceva 
decît ce a rămas, după ce s-a 
uitat tot ce s-a învățat, și că 
un om înar-adevăr educat este 
acela care, prin uitare, și-a 
transformat instrucția în deprin
dere. Se cunoaște însă mai 
puțin rolul creator al uitării în 
viața noastră intelectuală. In 
dezvoltarea gîndirii creatoare,

ISTORIA
ȘTIINIJEI

In
IMAGINI 

uitarea nu este deloc mai pu
țin importantă decît amintirea. 
Un om care și-ar aminti totul 
ar fi împiedicat sâ gindească 
la fel ca și un om care nu și-ar 
mai aminti nimic. Fără uitare, 
ne-ar trebui tot atîta vreme să 
ne amintim trecutul, cită vre
me ne-a trebuit să-l trăim. Și 
astfel, n-am mai ajunge nici
odată să avansăm. Uitarea re
zumă trecutul și permite omu
lui să și-l amintească fără să 
fie oprit în dezvoltarea lui. 
Trecutul devine utilizabil abia 
după ce uitarea îl pune la dis
poziția amintirii sub o formă 
prescurtată. Dacă amintirea 
este funcția pozitivă a memo
riei, uitarea este funcția ei ne
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gativă. Insă uitarea nu este o 
«boală* a memoriei, ci, dimpo
trivă, o condiție indispensabilă 
a funcționării ei .

Imaginînd un om cu memo
ria «perfectă*, cunoscutul scri
itor argentinian Borges îl des
crie astfel : «Acesta, nu trebuie 
să uităm, era aproape incapa
bil de idei generale, platonice. 
Nu numai că-i venea greu 
să înțeleagă că simbolul ge
neric ciine cuprinde atiția indi
vizi diferiți de diverse mărimi 
și diverse forme ; dar îl de
ranja faptul că dulăul de la 
ora trei și paisprezece minute 
(văzut din profil) are același 
nume cu cel de la ora trei șî 
un sfert (văzut din față)”. Și

Borges conchide : „A gîndi în
seamnă a uita diferențele, a 
generaliza, a abstrage. In lu
mea ticsită a lui Funes — e- 
roul schiței — nu existau de
cit detalii, aproape imediate".

Uitarea este aceea care roa
de legăturile imediate dintre 
om și mediul său înconjurător, 
dindu-i omului posibilitatea să 
se îndepărteze de fenomen și 
de prezent, pentru a ajunge 
la esență și a fanda, astfel, 
în viitor. Slăbind legăturile ne
mijlocite care mențin conștiința 
în preajma lucrurilor, uitarea 
eliberează o cantitate de ener
gie spirituală din ce în ce mai 
mare și îi permite, astfel, o- 
mului s-o folosească pentru a 
gîndi, pentru a trece de la 
constatarea unor împrejurări, la 
adevăruri din ce în ce mai 
generale și mai adinei. Fără 
contribuția uitării, omul nu ar fi 
reușit să-și cucerească distan
ța necesară față de natură, 
pentru a i se opune, a o cu
noaște și a o domina.

Tot uitării îi datorează și 
vorbirea puterea ei de a „scu

In articolul său „Prog
noză medicală 2000” din 
numărul anterior al „Cro
nicii", prof. dr. Const. Ne- 
goiță arăta, în trecere că 
„prof. Herman Oberth (so
cotit a fi părintele zboru
rilor cosmice) a avut feri
cirea de a-și vedea reali
zat visul încă în cursul 
vieții".

, In adevăr, cu prilejul 
lansării lui Apollo 11, in 
tribuna de la Cap Kennedy, 
s-a aflat ca invitat de o- 
noare și un bătrînel de 75 
ani. E vorba de acest Her
man Oberth, pomenit a- 
tunci cîndva și într-un ar
ticol din „Contemporanul", 
în baza unui material pre

tura* reflectarea lucrurilor de 
oglindirea sezorială a pro
prietăților individuale și de a 
reține doar semnificația lor 
generală. Rostind vorbe asemă
nătoare ori de cite ori se a- 
flau în fața unor lucruri ase
mănătoare, oamenii au înce
put să uite diferențele dintre 
ele și să-și amintească doar 
proprietățile lor comune. Așa 
au ajuns oamenii, încetul cu 
încetul, să treacă de la 37 de 
cuvinte diferite pentru soare — 
în limba sanscrită - la cuvîn- 
tul soare, mai precis la noțiu
nea de soare. Forța constituti
vă a noțiunii a fost metafora : 
transportul semnificației de la 
concret la abstract.

Vorbele nu se referă niciodată 
la individual sau la prezent. Ele vi
zează ori trecutul, pe care îl 
rezumă, ori viitorul, pe care îl 
prospectează. Lucrurile prezente 
pot fi arătate. Cînd fac im
presia că se referă la un lu
cru individual, vorbele îl așea
ză, de fapt, sub conul de lu
mină al unei semnificații, ca
re are o față orientată spre

luat din revista „Natura" 
din 1932.

Iată, însă, că ultimul ca
iet pe 1969 a1 revistei „Die 
griinenthal Waage" din A- 
achen (R. F. G.) ne oleră 
amănunte interesante cu 
privire la viața și opera lui 
Herman Oberth, născut în 
1894 la Brașov și care a 
trăit pînă in 1937 la Me
diaș, funcționînd ca profe
sor la gimnaziu] local. 
Prima sa lucrare „Die Ra- 
kete zu den Planetenra- 
umen" a apărut in 1923, 
pentru ca în 1929 să fie 
completată și retipărită 
sub tulul „Wege zur Raum- 
schiflahrt" („Calea către 
racheta cosmică"). Repro
ducem coperta cărții șl o 

trecut și cealaltă spre viitor. 
Cînd spun că ceea ce se află 
în fața mea este un „calen
dar", identific obiectul din fa
ța mea cu toate calendarele 
din trecut și viitor. Așadar, 
vorbele exprimă întotdeauna 
amintiri și așteptări.

Participarea la un eveniment 
trebuie să devină amintire, 
ca să se poată vorbi despre 
ea. Intr-un fel sau altul, orice 
scriitor se află „în căutarea 
timpului pierdut". La ce stadiu 
ar fi rămas cultura omenească, 
dacă n-am fi uitat pictograme- 
le și ideogramele din care pro
vin literele textelor contempo
rane?... Cea mai omenească 
însușire a omului rezidă în pu
terea lui de abstractizare. Or, 
abstracția este ce a rămas du
pă ce s-a uitat concretul. Cul
tura s-a dezvoltat tocmai prin 
rafinarea mijloacelor de comu
nicare și abstractizarea cunoș
tințelor. N-ar fi posibilă crea
rea noului, dacă uitarea n-ar 
curăța amintirile de ceea ce 
este învechit.

schiță : racheta pe rampa 
de lansare, spre a ne da 
seama că, în adevăr, avem 
de-eface cu un precursor 
în materie de zboruri cos
mice. Racheta proiectată ae 
Oberth avea o înălțime de 
24 metri, greutatea 100 de 
tone și urma să urce 
pînă la 100 km. înainte 
de a se angaja pe orbită. 
Utiliza drept combustibil 
alcool și oxigen. In Ger
mania și apoi în America, 
Oberth i-a avut ca punct- 
pal discipol pe IVerner 
von Braun, care a concre
tizat tehnic proiectul pro
fesorului său. In prezent, 
Herman Oberth trăiește re
tras într-o localitate de 
lîngă Niirenberg.



La sfîrșitul secolului al XIX- 
lea și în primele decenii ale 
secolului nostru, prin cerceta
rea materialelor provenite de 
la Bărboși, sau a căror ori
gine se presupunea că ar fi 
așezarea din apropierea Șire
tului și Dunării, s-a considerat 
că locuirea romană a fost pre
cedată de un emporium grec, 
și apoi de o așezare dacică. In 
sprijinul localizării emporium- 
ului nu s-au realizat progrese. 
Nu au apărut noi elemente ca
re să înlesnească stabilirea 
precisă a originii colecției de 
lekythi, și cercetările arheolo
gice nu au dezvăluit încă un 
nivel arheologic corespunză
tor. Recentele săpături arheo
logice ale colectivului condus 
de prof. univ. Nicolae Gostar 
au precizat existenta a două 
nivele de locuire dacică cu 
un interesant complex de cult, 
iar bogăția materialului arheo
logic recoltat amplifică impor
tanta cetățuii dacice de pe 
înălțimea Tirighina de la Băr
boși.

Situația populației autohtone 
din sudul Moldovei după cu
cerirea romană în teritoriul 
cuprins între valul Tulucești—- 
Șerbești și Dunăre nu a for
mat obiectul unor cercetări 
speciale. Doar descoperirea, în 
1911, a inscripției de la Șen- 
dreni, cu un quinquenalis pe 
nume Lucius Iulitts Iulisnus 
qui et Rundacio considerat un 
localnic romanizat, indicat de 
porecla Rundacio, au prilejuit 
și unele referiri la populația 
din această zonă.

Așa cum menționează V. 
Pârvan, C. Daicoviciu și, mai 
recent, I. I. Russu, în ce pri
vește provinciile sud-dunărene 
Tracta și cele două Moesii — 
nu s-a contestat de nimeni că 
a existat o numeroasă popu
lație autohtonă romanizată.

O continuitate de locuire da
cică în castellvm-ul, castrul 
sau așezarea civilă de la Băr
boși, deși ar fi fost verosimilă 
(cum arată și importanta ates
tare epigrafică de la Șendreni), 
nu a fost totuși consemnată de 
cercetările anterioare. In cas- 
tellum—suprafețele nederanja- 
te de săpăturile precedente sis
tematice sau fortuite sînt des
tul de puține, iar asupra cera
micii dacice găsită în nivelu
rile romane putea plana ori- 
cînd bănuiala de a fi antrenată 
din cele două niveluri dacice.

Cercetările privind castrul 
au avut ca prim obiectiv de
terminarea traseului zidului de 

Statuietă romană

incintă iar apoi explorarea ne
cropolei de pe latura lui ves
tică. Necropola de pe viitorul 
teritoriu al castrului cuprindea 
însă și zona din imediata a- 
propiere a castellum-ului aco
perind, după cercetările efec
tuate pînă acum, partea centrală 
și latura nord-vestică.

La vest de apeductul pentru 
combinatul siderurgic Galați ce 
traversează castrul aproxima
tiv pe direcția SE-NV, în ex
tremitatea sudică a unei sec

E (epsilon) și * (lambda). Cu 
excepția ultimei litere toate 
sînt de la începutul alfabetu
lui grec în succesiunea lor 
normală și ar putea să fie un 
exercițiu de scriere intîlnit și 
în alte centre pe diverse ma
teriale. Scrierea greacă aflată 
în vestiqiile acestor locuințe 
ce materializează coabitarea 
populației dacice și romane nu 
este surprinzătoare la Bărboși, 
unde asemenea graphiti au mai 
fost descoperiti în castell-um. 
unde monumentul funerar a u-

țiuni orientate N-S, în cuprin
sul căreia au fost dezvelite 
două morminte de inhumație 
cu inventar destul de sărac, 
în profilul malului estic au 
fost observate puternice urme 
de arsură care indicau urme
le unei locuințe. Lărgirea sec
țiunii în direcția estică și cer
cetările ce au urmat au rele
vat vestigiile unei locuiri da
cice din epoca romană.

Locuirea dacică, descoperi
tă la sfîrșitul campaniei ar
heologice din anul 1968 și cer
cetată în continuare în cursul 
acestui an, prezintă o mare 
densitate, ceea ce a făcut ca 
în cursul săpăturilor să nu fie 
cuprinsă decît o suprafață de 
numai 200 m.p.

Primul strat de cultură este 
foarte bogat, conținînd: ce
ramică romană de o mare di
versitate, fraamente de amfore, 
ulcioare cu gura trilobată, pla
touri, lucarnae și fragmente 
de lacrimarium j ceramică da
cică ; obiecte de metal: verigi, 
aplice, o frumoasă oglindă de 
plumb tagulae și monede.

Deși atît de abundente, ma
terialele nu sînt in situ. In a- 
celași timp, caracterul funerar 
al unor vase și obiecte des
coperite — cum ar fi, de e- 
xemplu, vasele mici cu mult 
caolin în pastă, lucernae lacri
marium și cîteva pietre deran
jate, ar putea constitui un in
diciu asupra destinației com
plexului din nivelul superior. 
Lipsa rămășițelor osteologice 
în suprafața ce suprapune bor
deiele, ca și preponderența ce
ramicii de uz casnic, ne de
termină să consemnăm doar 
faptul că materialele sînt atît 
deranjate cît și eventual a- 
mestecate cu cele scurse din 
zona necropolei.

Sub acest nivel au putut fi 
delimitate trei bordee. In bor
deiul 1, la construirea vetrei, 
au fost utilizate și țigle ro
mane. La construcția pereților 
a fost întrebuințată trestie.

La bordeiul nr. 2, s-a putut 
constata, după dispoziția stîl- 
pilor de susținere plasați Ia 
mijloc, că acoperișul bordeiu
lui era în două ape. Sub bor-r- 
deiele 1 și 2, a fost dezvelitj 
un tumul cu mormîntul de in- 
cînerație în puț aflat la adîn- > 
cime de 5,40 m. Mantaua tu
mulului, destul de bine păs
trată, avea în centru înălțimea 
dei 1,60 m. Au mai fost des
coperite patru morminte de In- 
cineruție. Sub bordeiul 3, dis
puse către laturile estică și 
vestică zăceau morminte de 
înhumație.

In interiorul bordeielor a 
fost descoperit foarte mult ma
terial ceramic dacic și roman, 
obiecte metalice și patru mo
nede.

Ceramica romană este de o 
mare diversitate: oale de di
ferite tipuri și dimensiuni, am
fore, ulcioare, străchini, pla
touri, lucernae fragmentare, a- 
fumătoare (Răucherschale), un 
lacx Imarium.

Ceramica dacică cercetată 
pînă acum este în exclusivita
te lucrată cu mîna și prezin
tă o mare bogăție de forme și 
ornamente cunoscute în peri
oada clasică, lipsește doar 
fructiera.

Menționăm că prezenta a 4 
monede romane lizibile, cea 
mai veche de la Septimius Se
verus, și celelalte 3 de la Se
verus Alexander, ne scutește 
de încercarea de a sincroniza 
ceramica dacică pe baza cera
micii romane.

Unul din vasele descoperite 
în bordeiul 1 are incizate pe 
partea lui superioară 6 litere 
grecești: A (alpha), B (beta), 
r (gama), A (delta sau alpha), 

tor autohtoni ce locuiau în 
castru ?

Din locuințe lipsesc unelte
le necesare practicării agri
culturii Griul carbonizat și 
rișnița descoperită In bordeiul 
2 nu pot fi interpretate în 
acest sens. De altfel, o popu
lație agricolă nu trebuia nu- 
maidecit să locuiască în cas
tru.

Nu au fost descoperite, de 
asemenea, scule care să indi
ce ocupații meșteșugărești In 
schimb, in bordeiul 1 a fost 

Vas dacic radial

nui oarecare Heliconios Olim- 
pianu este scris în grecește. 
La acestea pot fi adăugate re
lațiile comerciale intense cu 
restul Moesiei, cunoscute în 
deosebi grație numeroaselor 
amfore stampilate cu litere 
grecești și monedelor.

Inscripția de la Șendreni era 
un indiciu că în preajma cen
trului militar situat la Bărboși 
s-au dezvoltat mici așezări în 
care viata romană pulsa in
tens cu o organizare similară 
cu așezările din restul Moe
siei. Treptele urcate de Run
dacio pe scara ierarhiei socia
le sînt elocvente pentru poli
tica romană, și postularea con
tinuității elementului autohton 
dacic în epoca romană părea 
pe deplin justificată.

Prezenta unei populații da
cice în imediata apropiere sau 
chiar pe teritoriul castrelor nu 
este o situație fără analogii 
în provinciile vecine.

Materialele dacice descope
rite în castrele romane au 
fost considerate ca o mărtu
rie a folosirii de către romani 
a populației supuse la con
strucția castrelor sau Ia dife
rite munci de întreținere sau 
a utilizării produselor localni
cilor de către soldatii romani.

Fără a exclude sau minima
liza explicațiile amintite, ele 
nu pot fi suficiente în situația 
specială a așezării de la Băr
boși. In acest avantpost trans- 
danubian al Moesiei Inferioa
re limitat la zona cuprinsă în
tre valul Tulucești — Șerbești 
și Dunăre, înconjurat în aceas
tă vreme de populația carpi- 
că, care putea fi ocupația aces-

găsit un vîrf de lance și o 
parte dintr-o sică. Numărul 
produselor ceramice romane 
de calitate și a altor obiecte 
descoperite în bordeie con
stituie o mărturie a relativei 
bune stări.

Corelînd locul descoperirii 
cu inventarul amintit al bor
deielor, credem că la explica
țiile obișnuite cuprinse la ma
terialul dacic din castre—mai 
poate fi adăugată una.

In situația în care legiunile 
romane de la Bărboși sînt 
bine cunoscute, dacii ce locu
iau în castru puteau face par
te dintr-o unitate de miliție 
locală. Recrutarea din teritorii
le cucerite și utilizarea acestor 
elemente în preajma sau chiar 
în ținuturile natale nu ar fi 
o situație fără similitudini în 
Imperiu.

Locuirea dacică din castrul 
de la Bărboși ia sfîrșit pro
babil tot temporar odată cu 
pătrunderea primului val car- 
pic în 238, fapt indicat cu cla
ritate de descoperirile moneta
re cuprinse între Septimius Se
verus și Severus Alexander și 
confirmate prin textele auto
rilor antici, îndeosebi în sczip- 
tores Historia Augusta.

In urmă cu 55 de ani, V. 
Pârvan nota: .Descoperirile 
de la Poiana și Bărboși ne ara
tă încă o dată că istoria antică 
are a fi scrisă mai mult după 
monumente de cît după au
tori". Constatarea și îndemnul 
își păstrează actualitatea.

Silviu Sanie 
I. T. Dragomir

Oglindă cu rama de plumb

GEST OMAGIAL
..Acum nouăzeci de ani, In 

localul In care azi se află Fi
liala Academiei. primul profe
sor al Faculrătii de medicină 
din lari. L. Scufy, și-a ținut 
cea dinții prelegere. Evenimen
tul a consfințit, pe plan istoric. 
Începutul unei activități neîntre
rupte. înscrise în contextul dez
voltării științifice, culturale și 
sociale a Moldovei și a țării", 
— cu aceste cuvinte își începe 
prof. dr. Mibai Duca, rector 
al Institutului de Medicină Iași, 
artieolul publicai în deschide
rea ultfseufui număr al revistei 
„Svm^oiroa". Revista, editată de 
Asociațiile studențești din Insti- 
tutul de Medicină si Farmacie 
din Iași, seai dedică acestui e- 
vesf sneat ca interesant articol 
intitulat „Școala medicală ieșea
nă. expresie a unei ideologii 
progresiste", semnal de dr. Const. 
Romaneses.

De remarcat faptul că. prin 
acest număr. „Symposion". cer
tifică. o dată în plus, aprecie
rile deosebit de favorabile de 
care se bucură revista In rî ri
dul publicațiilor studențești. Ges
tul omagial se întregește astfel 
prin ir-o elocventă exoresie a 

efervescentei intelectuale care 
caracterizează promoțiile celui 
de-a! zecelea deceniu de exis
tentă a acestui prestigos insti
tut de Invă'ămînt superior. 
Poezie și proză, reportate șî re
cenzii. studii. însemnări e'c. fac 
preanant profilul unei publicații 
care ră*ounde tradițiilor învă- 
țărrzintulul medical ieșean prin- 
tr-un modem și avizat efort 
de autodepăsire.

TINERETUL DE AZI
Reținem, ca deosebit de inte

resant, studiul semnat de conf. 
univ. Ovidiu Bădina în volumul 
.Tineretul de azi* (colecția Stu
dii și sinteze 1), studiu intitulat 
.Ingineria socială și eficiența 
cercetării științifice**. Referindu- 
se la această relativ nouă disci
plină și direcție de cercetare, 
Ovidiu Bădina disociază latura 
teoretică și cea practică a aces
tei științe observînd că, pe de 
o parte „ingineria socială se 
prezintă ca o cercetare socială 
complexă, care folosește selec
tiv și sintetic procedeele și teh
nicile de cercetare specifice di
feritelor științe sociale (și nu 
numai ale acestora), căutînd să 
le înglobeze într-o metodologie 
proprie, ce ar avea drept s.cop 
lichidarea unilateralității în cer
cetarea și rezolvarea probleme
lor; iar pe de altă parte .ingi
neria socială reprezintă o com
ponentă a cercetării operaționale 
și tinde să se constituie într-o 
disciplină socială operațională*. 
„Cercetarea științifică și profe
sionalizarea*, .Ingineria sociala 
în optimizarea proceselor de 
producție**, .Orientare,, selecție 
calificare*, „Sociopsihologia acci
dentului", „Prezentul și viitorul 
ingineriei sociale** — iată sub
capitolele acestui studiu, meritu
os prin deschiderea pe care o 
operează într-un domeniu de de
finitorii interferențe ale teoriei 
cu practica socială, economică.

Volumul de studii editat de 
Centrul de cercetări pentru pro
blemele - tineretului vine în în- 
tîmpinarea unor majore proble
me științifice ale actualității, mai 
putînd fi amintite, în acest sens, 
și alte materiale, cum ar fi : 
„Metode și izvoare actuale în 
cercetarea tineretului" (Petre Dat- 
culescu), „Despre opțiune și sta
bilizare profesională (Dumitru 
Bazac), «Cu privire la teoria și 
terminoloqia cercetării marxiste 
a tineretului' (Walter Friedrich), 
„Schițarea unei sociologii a ti
neretului** (Leopold Rosenmayr) 
etc.

Salutînd cu interes inaugura
rea unei asemenea colecții, utild> 
și binevenite, ne permitem să 
observăm că înființarea gruDUri* 
lor interiudetene de cercetări în 
problemele tineretului la Cin], 
Iași și Brașov va permite cu
prinderea în viitoare’e volume 
și a unor lucrări elaborate în 
amintitele centre.

ACUPUNCTURA
Acupunctura constă în tratarea 

unor afecțiuni foarte variate prin 
înțeparea unor puncte de pe su
prafața pielii, dispuse de-a lun
gul a 14 linii sau meridiane, în 
număr de 693. Fiecare punct are 
o denumire precisă, pe care me
dicii tradiționaliști o cunosc bi
ne. In afara acupuncturii, trata
mentul se mai poale realiza șl 
prin cauterizarea (moxa) zonelor 
respective.

Cele 14 linii în lungul corpu
lui, pe care sînt situate cele 693 
de puncte, corespund exact cu 
o serie de nervi teoumentari, ce 
se dispun unul după altul, în 
lungul acestor meridiane.

In perspectiva timpului, aceas
tă terapie poate deveni, bine
înțeles, folosită cu discernământ, 
o metodă aplicată în orice poli- 
cllnlcă/2^ . HnooL ioU

Al treilea Connies international 
de acunnnct oloaie din 1971 se 
va desfășura în România. Fap
tul acesta reprezintă recunoaște
rea valorii unor cercetări de a- 
cupunctură desfășurate îndeosebi 
la București și Cluj.

REVĂZUTĂ X" 
SI ADĂUGITĂ

Supărătoare sînt, în ghidurile 
turistice, precaritatea informației 
și inadvertențele stilistice. Fap

tul, semnalat și cu alte prile
juri, este actualizat de recentul 
ghid auto-moto, semnat de Gh. 
Epuran, editat de Consiliul Na
țional pentru Educație fizică și 
sport. Preluînd, parcă nu numai 
aceleași minime informații de a- 
becedar turistic din alte volume si
milare, dar și disponibilitatea pen
tru platitudini și locuri comu
ne. acest ghid consemnează glo
bal și placid faptul că .în ve
chea capitală a Moldovei, func
ționează astăzi mai multe insti
tute de învățămînt superior**. Se 
vorbește, tot la general, de 
.transformările suferite de orașul 
îmbogățit cu un nou centru (în 
jurul Pieții Unirii), cu numeroa
se cvartale de locuințe care în
locuiesc «bojdeucile» vestitelor 
mahalale, cu noi construcții so
ciale etc.*. Este amintită o „bi
serică d;n incinta zidurilor" (I), 
apoi clădirea Teatrului Național 
.recent restaurată** (!), este po
menit „bustul poetei Veronica 
Micle și al lui Ion Creangă*, 
se fac referiri la .lacul și parcul 
amenajat în valea Bahluiului, la 
N. de oraș' (!). deci un Bahlui 
care... survolează Copoul ș.a.m.d.

Omeneștilor erori stilistice, de 
corectură sau de curentă infor
mație, li se adaugă însă îngri
jorătoare lacune ale memoriei a- 
cestui ghid, care nu-și aminteș
te — referitor la Iași — nici 
de Maiorescu, Tbrăîleanu, Sado- 
veanu nici de Eminescu (ci nu
mai de .teiul** lui Eminescu), 
nici de .Convorbiri literare', 
nici d° „Viața Românească' etc. 
etc. etc.

Ca să nn mai spunem că in- 
fo’Tnat’’’0 nrivînd de7vnltarea e- 
/•onnm^ă-industrială sînt rămase 
f-i urm* cu cel puțin 5—6 ani. 
Si atunci, ia ce fel de „revă
zută și adăugită** vrea să se 
refere autorul, atunci cînd își 

acea*15 a treia ediție, 
tipărită în 32.200 exemplare ?

scrisoare
In domeniul matematicii, în 

țara noastră există publicații a- 
decvate care lăspîndesc noută
țile din acest domeniu în 'ria
dul elevilor șl profesorilor de 
specialitate. Este vorba despre 
„Gazeta matematică" seria A și 
B — reviste cu vechi și puter
nice tradiții șl cu o bogată ac
tivitate — care apar la Bucu
rești. Acestea polarizează acti
vitatea matematică extrașcolară a 
elevilor și cadrelor de speciali
tate din toată țara, avînd ca 
scop formarea unei culturi mate
matice.

In condițiile actuale, cînd nu 
numai categoriile sus amintite de 
cititori au nevoie de o literatu
ră matematică informativă și for
mativă cît mai vastă, cît mai 
diversă, consider că apariția și 
a altor reviste matematice în 
provincie, cu același scop, ar fi 
binevenită. Așa dar, apariția u- 
nei reviste matematice Ia Iași ar 
fi nu numai posibilă, dar chiar 
și necesară, preluînd și unele 
din sarcinile actualei Gazete ma
tematice. Aceasta o susțin pe 
baza următoarelor argumente :

In primul rînd, Ia actuala ga
zetă matematică, atît seria A cît 
și B, componența comitetelor de 
redacție nu reflectă nici pe de
parte potențialul matematic al 
provinciei, acesta fiind chiar ig
norat. Astfel, de pildă, comitetul 
redacțional al gazetei matematice 
B cuprinde un număr de 15 per
soane, din care numai doi sînt 
din provincie, șî aceia dintr-un 
singur centru universitar — Cluj; 
deci provinciei îi revine numai 
13,3 la sută din membrii comi
tetului de redacție. Situația este 
asemănătoare și pentru Gazeta 
Matematică seria A. Din acest 
punct de vedere, cele două re
viste le-am putea numi „biicti- 
reștene". • ado®

In al doilea rînd, cele două 
reviste actuale au foarte multi 
colaboratori din provincie, de 
multe ori numărul acestora fiind 
mai mare. Există uneori numere 
care cuprind aproape numai ma
teriale ale colaboratorilor dintr-o 
singură filială din provincie. In 
al treilea rînd, deoarece există 
foarte mult! colaboratori, cele 
două reviste (în special Gazeta 
matematică — B) primesc o mare 
cantitate de materiale publica
bile șl, de Ia trimiterea mdte- 
rialelor la redacție, de către co
laboratori, pînă la apariția lor în 
paginile revistei, trebuie să trea
că, în majoritatea cazurilor, un 
timp destul de mare. Aproxima
tiv 5—iz luni, uneori chiar mai 
mult. In acest fel, unele mate
riale devin nepublicabile dato
rită acestei perioade de „conser
vare", iar multe materiale pu
blicabile nu mai sînt publicate.

In al patrulea rînd, socot po
sibila șl necesară o revistă ma
tematică la Iași, deoarece aici a 
mai existat cîndva o asemenea 
revistă, numită „Recreații științi
fice", deci ar fi o continuare 
firească a tradiției.

In al cincilea rînd, amintesc 
un argument hotărî tor și anume 
existența la Iași a unei puterni
ce școli matematice, a numeroa
se cadre de specialitate cu pres
tigiu, recunoscute și apreciate în 
țară șl peste hotate. Deci se 
poate asigura de către actualul 
potențial matematic ieșean un 
conținut bogat, vast și perma
nent unei asemenea reviste, cu 
apariție neîntreruptă și cu fru
moase perspective. Aceasta ne- 
diminuînd cu nimic actualul pres
tigiu al actualei Gazete matema
tice, ci contribuind, alături de 
aceasta, la propagarea unei atît 
de necesare culturi matematice.

prof. ȘTEFAN MlRZAC
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FiNTINILE ROMEI
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PROIECT SAU

In lumină ca și în întune
ric, fîntînile Romei umpluj 
constant inima orașului cu su
netul mirific al muzicii lor. 
Sub oglinda mișcătoare a a- 
pelor, permanentă și tînără, 
marmora trăiește plenar, re- 
verberînd. Cristale riguroase, 
reluate și multiplicate de fan
tezia preistorică a unui timp 
binecuvîntat, adună cu migală 
luminile și umbrele dăruin- 
du-le apei — și nouă. Supra
fețele au transparențe străve
zii selenare în noapte și fe
ciorelnic pline de prospețime 
în zori. însetat, ochiul le cau
tă, urmărindu-le uimit jocul 
grațios și în permanență im
previzibil, în adîncimi și în re
liefuri în care piatra, apa și 
lumina se separă arareori cu 
distincție. Stări de mișcare, 
fără început și fără de sfîrșit, 
într-o lume a formelor. Rit
muri solemne, acorduri adînci, 
polifonice, îmbogățind și răs- 
punzînd imaginilor care nașa 
imagini. O lume aparte, adău
gată podoabelor orașului, spre 
a le încununa.

Rival mărturisit — în trăi
nicie și în frumusețe — pietrei 
și marmorei, bronzul își dă
ruie spațiului grația și infi
nita subtilitate a suprafețelor 
pe care apa le mîngîie din 
loc în loc cu dîre uitate în 
albastru.

Drumuri de zi și de noapte, 
dezvăluie în piețe știute din 
cărți sau în uitate colturi de 
stradă mereu schimbătorul 
spectacol al fîntînilor romane. 
E aproape un an de cînd, din 
Pisa întîrziatei mele studenții, 
pornesc din cînd în cînd spre 
Roma cu gîndul la minunea 
de artă a fîntînilor sale. Ano
timp după anotimp, sub azu
rul suprem al cerului senin 
sau sub cotropitoarele baleturi 
ale ploii, întîlnirea cu orașul 
e un tulburător ritual în timp, 
prin care mă închin în fața fîn
tînilor romane—altare fără 
vîrstă ale unui frumos etern 
din care se naște și spre care 

năzuiește oraștil. E ca o ru
găciune fără zei și fără sa
cerdoți, în care sufletul își 
găsește liniștea și împăcarea 
și tărîmurile.

Fîntînile sînt monumentele, 
cele mai proprii și mai dez
interesate ale orașului. In- 
tîlnirea cu spiritul lor 
e o întîlnire — de cîte ori 
repetată în spațiu, cînd e vor
ba de barocul marilor existen
țe romane? — cu destinul 
tragic și agitat el lui Borro
mini, cu siguranța senină și 
elegantă a lui Bemini, cu 
manierismul prețios al liri 
Giacom® della Porta, cu echi
librul și rigurozitatea lui Carlo, 
și Giovanni Fontana. Materia 
lor concretă, piatră sau me
tal, întîlnită în piețe sau la 
încrucișări, de drumuri, în ne
bănuite spații concrete, mode
late ori închise scenografic cu 
savantă măiestrie, are cînd 
nume de legendă medievală, 
cînd nume de mit antic. Prima 
în timp din seria fîntînilor 
cărora Renașterea și barocul 
le-a conferit monumentalitatea 
și demnitatea arhitecturii, Fon
tana dell'Acqua Felice își re
varsă apa sub trei impresio
nante nișe — flancate de ba
soreliefuri — în bazine deco
rate de lei copiați din sculp
tura egipteană. In Piazza di 
Spania, Fontana della Bar- 
caccia poartă în timp spre noi 
imaginea unei bărci pe care, 
spune tradiția, o inundație al 
rîului Tevere a adus-o pe vre
muri pînă aici; țîșnind la 
prora și la pupa bărcii de pia
tră, apa se adună apoi în 
scundul și platul recipient de 
la bază. Superba Piazza Na- 
vona își ordonează în ritmuri 
solemne spațiile în jurul mo
numentului colosal care este 
Fontana dei Fiumi. Fantezia 
capricioasă și tehnica desăvîr- 
șită își lasă amprenta în egală 
măsură asupra formei și a 
compoziției. Din bazinul ro
tund se înalță o arhitectură 
de grote, la baza căreia se a

dună animale fantastice; de
asupra, în mișcări diferite, 
patru statui de proporții re
prezintă Nilul, Gangele, Dună
rea și Rio del Plata. Elansat, 
obeliscul adus aici din circul 
lui Romulus încheie îndrăz
neț urcarea turmentată pe ver
ticală a formelor. Fantezii ba
roce, cele opt guri de apă, 
sînt distribuite cu știința de 
a amplifica și de a sublinia 
efectele. Intr-un rar și somp
tuos echilibru, eliptica piață 
conține încă Fontana del 
Moro, reprezentînd un etio
pian în luptă cu un delfin, 
și Fontana del Nettuno, com
pletată . în secolul trecut cu 
numeroase figuri de mitolo
gie marină. Nu mai puțin fai
moasa și nu mai puțin baroca 
piață deschisă în fața Cate
dralei San Pietro, își lansea
ză vivace în spațiu accentele 
gracile ale jeturilor de apă 
ce țîșnesc verticale din două 
fîntîni susținute de enorme 
vase monolitice tăiate în gra
nit oriental. In noapte, sub 
lumina reflectoarelor, Fonta
na delle Naiade umple circu
lara Piazza della Republica cu 
strălucirea proprie bronzului 
prețios din care sînt modela
te corpurile celor patru femei 
care cocheteată cu monștri 
marini și a oinului-simbol 
care a înfrînt forțele vrăjma
șe ale naturii. înaintez spre 
piață pe una din marile ar
tere ale 'Romei și bijuteria efe
meră a cristalelor de apă îmi ofe
ră spectacolul unei bucurii pe 
care materia o exultă cu toate 
elementele sale. Spiritul Re
nașterii, riguros, monumental, 
cerebral, îl regăsesc iar, la ca
pătul unui alt drum, la Fon
tana Paola, crescută parcă din 
amplul bazin semicircular în 
forma unui arc triumfal cu 
trei deschideri; sub fiecare 
arcadă izvoare bogate aruncă 
în bazin torente de apă peste 
care se încrucișează pitoresc 
jeturi proiectate de monștrii 

aflați în nișele laterale. Și din 
nou declanșarea superbă, spec
taculoasă a apei care țîșnește 
din Fontana del Tritone, pen
tru a cădea incert, spulbe
rată de vînt, în bazinul cua- 
drilobat, în care patru delfini 
supli susțin cu cozile stema 
barberină și personajul care 
dă nume monumentului. Străzi 
înguste, întretăiate, se termină 
brusc, incredibil de brusc și 
de real, în fața monumentului 
pe care nici cel tnai grăbit 
călător prin Roma nu-1 poate 
omite: Fontana di Trevi. Apă, 
rocă și piatrfc șlefuită își u- 
nesc înipreună valențele într-o 
simbioză de forme, de mișcări, 
de ritmuri pe care toate a- 
notimpurile și toate orele zilei 
și nopții o fac în egală mă
sură fascinantă. Arhitectura 
impresionantă a palatului du
cilor di Poli, triumfalul arc 
adăpostind nișa lui Oceano, 

'purtat într-o cochilie de doi 
cai marini, conduși de tritoni, 
precum și formele abrupte 
ale stîncilor, își reflectă îm
preună imaginea în bazinul 
albastru, plin de licărirea mo
nedelor pe care, în dorința 
deja mult așteptatei întoar
ceri, turiștii le aruncă, cu 
ochii închiși, ca vamă.

Șî drumurile continuă în 
egală măsură emoționante, 
fiindcă, alături de marile mo
numente, Roma are zeci de 
fîntîni tăinuite, pe care nici 
cele mai bogate ghiduri nu 
le pot descrie. Aproape nu 
există piață sau stradă în 
cartierele vechi ale orașului 
unde să nu se întîlnească apa' 
pe care succesivele generații 
de mecenați au dăruit-o ora
șului în haina lirică a fîntî
nilor. Fontana dell'Anfora, 
Fontana del Mosă, Fontana di 
Esculapio, Fontana de Cavalli 
Marini, Fontana della Botti- 
cella, Fontana dei Dioscuri, 
Fontana dei Fauni, Fontana 
della Galera, Fontana del 
Mascherone, Fontana del Giu- 
lui III, Fontana della Peschie- 
ra, Fontana delle Tartarughe, 
Fontana della Terrina, Fonta
na delle Api și altele, și al
tele sînt nume ale unor fru
museți separate, care alcătu
iesc împreună marele specta
col de apă, lumină și de 
murmur al orașului.

Mircea Țoca

REALITATE?
Deși în această lună, și anume la 28 februarie, se împlinesc doi ani 

de la constituirea Federației Golfului Persic, iederație ce cuprinde nouă 
emirate, o serie de probleme grevează încă asupra existenței acesteia.

Încă de la început, divergențe datorate unor factori multipli au 
opus cele nouă emirate, în ciuda unor numeroase reuniuni și consultări. 
Printre dilerendumurile interne, care au amînat continuu crearea pro- 
priu-zisă a federației, se numără în primul rînd alegerea capitalei, pre
cum și desemnarea președintelui. Dar cind, în sfîrșit, acestea au tost 
soluționate în toamna anului 1969, a devenit evident că emirii nu au 
reușit altceva decît să rezolve niște probleme secundare, in vreme ce 
dificultățile de esență ivite în calea federației continuă să se mențină. 
Aceasta evidențiază încă odată faptul că acordul intervenit între șeicil 
și emirii din această zonă a fost numai de suprafață. Ei au ajuns la un 
consens, fiind îngrijorați că după retragerea trupelor britanice din Golful 
Persic pînă la sfîrșitul anului 1971, pozițiile lor ar putea fi zdruncinate 
în fața valului mișcării de eliberare ce a cuprins Peninsula Arabică. Se 
știe că șeicul din Abu Dhabi se oferise chiar să acopere cheltuielile de 
întreținere a trupelor britanice. Ulterior, el șl emirul Dubaiu-lui au fost 
cel ce au inițiat proiectul federalizării. Rivalitățile existente între suve
ranii emiratelor și șeicatelor amintite nu au încetat însă nici un moment. 
Ei se înfruntă acum în cadrul federației, fiecare încercînd să profite 
de amurgul prezenței militare engleze ca de un prilej de extindere a 
influenței.

Bahreinul, de pildă, este un fervent partizan al federației, considerînd 
că apartenența la Federația Golfului Persic ar reprezenta o garanție în 
plus pentru independența sa. Pe de altă parte, însă, Quatarul, pe care o 
veche inamiciție îi desparte de Bahrein, se opune categoric intrării aces
tuia în iederație. îndeosebi se conturează trei grupări cu păreri deose
bite asupra necesității federalizării : una animată de Bahrein este parti

zana creării cu orice preț a Federației Golfului Persic, a doua nu acceptă 
constituirea acesteia decît dacă obține „partea leului' în ceea ce pri
vește, mai ales, distribuirea portofoliilor ministeriale și, în sfîrșit, cea 
de-a treia preferă să treacă proiectul pe linia moartă.

Situația se complică și mai mult din cauza unor dispute teritoriale, 
cum ar fi oazele Buraini revendicate de Abu Dhabi și de Arabia Sau- 
dită.

In același timp, federația este prinsă în complicatul joc de poker a! 
glganților petrolului. Profituri uriașe realizează monopolurile petroliere 
străine : „Arabian American Oil Company", „Irak Petroleum Company", 
„British Petroleum Company" și altele, care dețin poziții—cheie în emi
ratele șl șeicatele federației, de unde sînt extrase anual peste 28 de 
milioane tone de aur negru. Specialiștii sînt unanimi în a aprecia că 
aceste rezerve pot acoperi în întregime cerințele Europei occidentale în 
acest domeniu pe o perioadă de cel puțin 20 de ani. Cît de importantă 
este această regiune pentru monopoluri reiese foarte clar dintr-o decla
rație făcută de Sidney Soler, director pentru Orientul Apropiat și Asia 
de Sud—Est în Departamentul de Stat al S.U.A., în care se arată că: 
„profiturile realizate de companiile petroliere americane care operează pe 
teritoriul din zona Golfului Persic, contribuie la echilibrarea balanței de 
plăți a S.U.A. cu aproximativ 1,5 miliarde de dolari anual". El a pre
cizat că „această sumă reprezintă mai mult decît dublul contribuțiilor la 
balanța de plăți a Statelor Unite, rezultate din schimburile comerciale cu 
Europa occidentală", ceea ce face ca S.U.A. să fie deosebit de atente 
în asigurarea intereselor lor financiare în această regiune.

Sînt puține locuri în lume unde contrastele sociale sînt atît de Iz
bitoare. In timp ce emirii, șeicii șl marile monopoluri obțin profituri fabu
loase de pe urma exploatării petrolului, cea mai mare parte a populației 
cunoaște condiții grele de viată. Aceste emirate, care totalizează un 
teritoriu în suprafață de 106.212 km. p., avînd o populație de aproxi
mativ 400.000 de locuitori, au o economie semifeudală. Pe acest fond, 
administrația companiilor petroliere face tot ce îl stă în putință pentru a 
menține o salarizare redusă a muncitorilor locali. In timp ce un număr 
extrem de mic de privilegiațl, „rentieri ai aurului negru", se numără 
printre cei mai bogați oameni din lume, mii de beduini rătăcesc în 
căutarea hranei. Această situație dramatică trezește o vie opoziție din 
partea populației băștinașe. Frontul Național de Eliberare, organizație 
care și-a propus ca țel „eliberarea popoarelor din teritoriile Golfului 
Persic de sub dominația colonialismului si înlăturarea șeicilor si sulta
nilor, care s-au dovedit sateliți al colonialiștilor și ai companiilor stră
ine", acționează de peste un an, bucurîndu-se de sprijinul larg al locui
torilor acestei regiuni.

Așadar, la doi ani de la crearea federației, în ciuda soluționării 
unor probleme de ordin secundar, emiratele și sultanatele din regiunea 
Golfului Persic nu au reușit încă să adoote un punct de vedere comun 
necesar transformării în realitate a proiectului lor de organizare fede
rativă.

RADU SIMIONESCU

Din „Lettre de lossy", 
publicată de Andre 
t-ontaine in ziarul „Le 
Monde" (20 dec. 
1969), reproducem un 

pasaj:
„Simbăta seara ai impre

sia că tot lașul e pe stra
dă. E ora promenadei, o 
plimbare in ritm domol ca
re-mi amintește de Spania. 
Mai mult decît spre monu
mentalele vestigii ale Re
nașterii, râspindite din plin 
prin diferite cartiere din o- 
raș, pașii se îndreaptă spre 
centru, unde un ansamblu 
de blocuri noi stă mărturie 
a renașterii unui oraș ce 
părea condamnat lentei de
cadențe.

Din cauza ascensoarelor, 
ne trebuie un pic de răb
dare pentru a ajunge pe 
ultimul nivel al blocului 
zgîrîie-nori, a cărui construc
ție a fost terminată acum 
cîteva luni, dar spectacolul 
orașului și al împrejurimilor 
sale pitorești, scăldate intr- 
un crepuscul îmbujorat, e 
de-a dreptul impresionant

Ca peste tot în această 
țară, te uimesc în primul 
rînd uriașele uzine—aici de 
metalurgie, antibiotice, com
binate textile—și vastele car
tiere de locuințe, ale căror 
planuri avîntate se strădu
iesc să învingă monotonia, 
criticată, se pare, chiar de 
D. Nicolae Ceaușescu.

Trebuie să mai menționez, 
pentru a vă da o idee a 
vitalității lașului cotempo- 
ran, care se mîndrește cu 
o veche tradiție culturală, 
prezența uneia dintre prin
cipalele universități ale Ro
mâniei, a șase institute de în- 
vățămînt superior, a unei fi
liale a Academiei, a unei 
opere, a unor teatre și mu
zee ..."

Paris—Match' ne ofe
ră o statistică a pro
ducției de filme pe 
plan mondial. Ast
fel, în cursul anului 

1969 Japonia a produs 719 
filme. India 316, Formosa 
257, Italia 245, Hong-Kong

CAD
171, Statele Unite 163, Spa
nia 160, U.R.S.S. 159, Fran
ța 97...'

Un săptămânal american 
de duminică a întoc
mit o .listă a parti
cularităților maeștri
lor artei moderne din 

Statele Unite". Avem prile
jul să aflăm că :

Malcom Morley : supra
realist, recopie o pagină de 
carte oarecare re produci nd 
fidel chiar greșelile tipogra
fice; Jim Rosequist, scul
ptor în ceață, așează pa
nouri colorate și le acope
ră cu ceață artificială. Din 
nefericire, ceața lui nu re
zistă decit maximum 10 mi
nute, ceea ce pentru o ex
poziție e cam incomod : 
Christo, ambalaj. Cu ajuto
rul a 2.000 de studenți din 
Sidney, a împachetat 4,5 km. 
de coastă australiană, uti- 
lizînd 300.000 m.p. de polis- 
tirenă și 45 km. sfoară de 
nylon. După o lună a tre
buit să facă operația in
vers deoarece începea se
zonul de plajă ;John Cham- 
berlan, odorifiant. Cu aju
torul unui pulverizator spe
cial oferă vizitatorilor expo
ziției so'“ mirosul personal 
al Iul Richard Burton sau 
cel al pantofilor de tenis 
purtați de echipa america
nă în finala cupei Davis ; 
Andy Warhol, arta vie. La 
ultima expoziție și-a expus 
prietenii, susținând în cata
log că publicul dorește o- 
pere de artă cu care să 
poată comunica direct și 
personal.

Câtă bază se poate 
pune pe rezultatele 
sondajelor de opinii 
ne-o arată cazul lui 
Napoleon, ieșit cu 

prilejul comemorării de a- 
nul trecut, drept cel mai

RAN
cunoscut nume propriu isto
riei pe întregul glob, înain
tea, să zicem, a lui Ham
let, Goethe sau Tolstoi.

lată însă că, după cum 
citim într-un ziar american, 
consiliul municipal din Wi
chita Falls, un orășel din 
Texas, a solicitat Casei Al
be o aprobare pentru re- 
botezarea unor străzi cu 
denumiri „care nu spun ni
mic locuitorilor". Printre ele 
figurează și „Napoleon 
Street".

Uzinele de automobile 
Volkswagen din R.F.G. 
au luat acum doi ani 
inițiativa de a ofe
ri un premiu consis

tent copiilor născuți într-o 
mașină cu marca respecti
vă, bineînțeles e de presu
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Prezentare grafică 
VAIER MITRU

pus că în drum spre 
ternitate. In 1968 uzinele au\ 
plătit 28 de asemenea pre
mii, iar în 1969 numărul 
s-a urcat la 37.

Telefoanele sovietice 
au găsit un cadou 
original pentru sărbă
torile de iarnă trecute. E 

vorba de un serviciu de lec
tură prin telefon. Pentru 
cei mici povești din autori 
clasici, pentru maturi nuve
le la alegere.

În Italia au fost pu
se In vânzare cuții 
poștale numite „de 
familie". E vorba de o cu

tie eu două compartimen
ta - centru sot sî pentru so
ție. fiecare avînd cheia lui.

e Figaro Litteraire* 
constată că în Fran
ța există la ora ac

tuală 872 diferite premii 
literare. Majoritatea se a- 
cordă romanelor.


