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Vizita tovarășului NICOLAE CEAUSESCU in județul lași
O MARE 

ADUNARE POPULARĂ Cuvîntarea tovarășului
Vasta piață din fata Palatu

lui administrativ al județului 
lași tălăzuieșle la ceasul în
serării de mulțimea venită din 
toate colturile bătrînei as
tăzi tot altl de tinere capita
le a Moldovei.

Sînt aici muncitori din u- 
zinele și fabricile ieșene, pro
fesori. studenti și elevi, mili
tari, membri ai forțelor pa
triotice și ai detașamentelor 
de pregătire a tineretului pen
tru apărarea patriei. Deasupra 
mulțimii flutură steaguri ro
șii și tricolore, se văd pancar
te pe care sînt înscrise lozinci 
care slăvesc patria socialistă 
și partidul, care salută pe se
cretarul general al partidului 
nostru, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Marea adunare populară es
te deschisă de tovarășul Miu 
Dobrescu. membru supleant al 
Comitetului Executiv al C.C. 
al P.C.R., primul secretar al 
Comitetului județean de partid, 
care a spus !

„Astăzi, cînd poporul ro
mân trece prin momente de 
grea încercare, determinate de 
dezlănțuirea oarbă a stihiilor 
naturii, prezența dumneavoas
tră pe meleagurile ieșene, și 
ele nemilos atinse de calami
tăți. are adînci semnificații. 
Ea amplifică pînă la emoție 
sentimentul apropierii pînă la 

contopire dintre conducători 
și popor, constituind un temei
nic suport moral în acțiunea 
uriașă și eroică de înlăturare 
grabnică a efectelor inunda
ției.

Caldele cuvinte de îmbărbăta
re adresate de dumneavoastră, 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. 
populației din județele cala
mitate pe care le-ati vizitat 
au constituit și pentru oame
nii muncii din județul nostru 
un puternic tonifiant în lupta 
împotriva naturii dezlănțuite. 
La chemarea partidului, a 
dumneavoastră personal, zeci 
de mii de oameni — ostași ai 
armatei noastre. membri ai 
gărzilor patriotice, țărani co
operatori mecanizatori, munci
tori. cu mic cu mare, femei 
și bărbați — s-au ridicat ca 
un zid al hotărîrii si al îndîr- 
jirii împotriva puhoaielor si 
au salvat tot ce omenește 
se putea salva, totuși, forța 
distrugătoare a naturii a pro
dus si în județul nostru în
semnate pagube, care se ci
frează la aproximativ 75 de 
milioane lei. Au fost afectale 
de inundații și alunecări de 
teren 63 de localități. A fost 
calamitată o suprafață agrico
lă de 48 100 hectare.

in aceste zile de eroism 
demn de a intra în istorie și 
în legendă, s-a manifestat mai 

mult ca oricînd Înaltul spirit 
de patriotism și de solidarita
te umană. Gesturi emoționan
te vădind o înaltă conștiință 
civică au fost consemnate in 
memoria oamenilor și în cro
nica acestor zile dramatice. 
Deși și ea greu lovită, popu
lația județului lași a sărit în 
ajutorul semenilor din alte ju
dețe, dăruind îmbrăcăminte, 
produse agricole, însemnate su
me de bani.

Colectivele unităților indus
triale ieșene sînt hotărite să 
contribuie din plin la dimi
nuarea pierderilor din econo
mie. Ele au hotărî! să dea 
peste angaiamentul initial pe 
1970 o producție marfă supli
mentară în valoare de peste 34 
milioane lei iar pentru aju
torarea sinistratelor suma de 
aproape cincizeci milioane lei 
însemnate forțe sînt concen
trate în aqricultura județului, 
unde se muncește din plin pe 
toate terenurile care permit 
acest lucru.

Inteqrîndu-și acțiunile în e- 
forful qeneral pe care-1 între
prinde în aceste momente de 
qrea încercare înfrequl nostru 
popor populația județului lași 
vă asiqură iubite tovarășe Ni
colae Ceaușescu că nu-și va 
precupeți nici un moment pu-

(Continuare în pag 3)

NICOLAE CEAUȘESCU
Stimați tovarăși,
Dați-mi voie să vă adresez 

dumneavoastră, tuturor locuito
rilor municipiului și județului 
Iași, un salut călduros din 
partea Comitetului Central J 
partidului, a Consiliului de 
Stat și a Guvernului Republi
cii Socialiste România. (Aplau
ze puternice ; urale ; se scan
dează .PC.R. - P.C.R.').

Vizita noastră în această par
te a țării are loc in condiții 
deosebite ; natura a dezlănțuit 
furia apelor care au inundat 
zeci de orașe, sute și sute de 
sate, sute de mii de hectare 
cultivate, provocînd foarte 
mari pagube.

Am vizitat multe din județele 
și localitățile care au căzut 
pradă navalei apelor. Trebuie 
să spun că ceea ce am văzut 
în aceste localități întrece cu 
mull orice imaginație. Pierderi
le suferite în cele aproape 20 
de zile de cînd au început inun
dațiile sînt deosebit de mari. 
Ceea ce doresc însă să mențio
nez și aici. Ia Iași, este faptul 
că cu toate pagubele ce s-au 
produs, cu toate suferințele 

îndurate de mii și zeci de mii 
de oameni, se dovedește ne
clintita voință a întregului nos
tru popor de a face față tuturor 
greutăților, de a învinge vitre
gia naturii, de a asigura în 
continuare dezvoltarea normală 
a întregii noastre activități so
ciale. (Aplauze puternice, ura
le; se scandează .Ceaușescu*).

Am vizitat astăzi județele 
Buzău, Vrancea, Vaslui și Iași. 
Toate au fost lovite, într-un 
fel sau altul, de furia apelor. 
Cu toate acestea, am intîlnit, 
ca pretutindeni în locurile pe 
care le-am vizitat în ultima vre
me, aceeași voință, aceeași ho- 
tărire de a asigura reluarea 
în cel mai scurt timp a acti
vității economice și sociale 
normale. Sînl convins, tovarăși, 
că într-un timp scurt vom reuși 
să asigurăm desfășurarea in 
bune condițiuni a muncii în in
dustrie. în agricultură, în *n-  
vățămînt, în știintă, în toate 
domeniile de viață ale societă
ții. (Aplauze puternice, prelun
gite).

In toate localitățile prin ca
re am trecut am fost întîmpi- 

nați cu căldură și în același 
timp cu hotărîre de către 
toți cetățenii. Manifestările 
lor de simpatie la adresa 
noastră, a Comitetului Central, 
sînt o expresie puternică a u- 
nitățli de nezdruncinat a între
gului nostru popor în jurul 
pa tidului, a încrederii nestră
mutate a oamenilor muncii de la 
orașe și sate, că sub condu
cerea comuniștilor, a Partidu
lui Comunist Român, a con
ducerii sale, vor învinge toa
te greutățile, vor asigura 
înfăptuirea planului pe anul în 
curs, și realizarea sarcinilor pe 
întregul cincinal 1965—1970, 
punînd astfel temelie trainică 
următorului plan de cinci ani, 
dezvoltării multilaterale a pa
triei noastre socialiste. (Aplau
ze puternice).

Doresc să vă mulțumesc dum
neavoastră, tuturor locuitorilor 
cu care ne-am intîlnit astăzi, 
pentru încrederea manifestată 
în partid, în conducerea sa; 
doresc, de asemenea, să exprim 
mulțumiri întregului nostru

(continuare în pag. a 3 a)



jurnal

FIȘE DE ROMAN
Pascal a spus oare că adevărul poate uneori să nu 

iie verosimil ? Dacă istoria este doldora de asemenea 
exemple, dacă Măria-Sa ne arată nici mai mult nici mai 
puțin că, în anul cutare, inamicii și-au furnizat reciproc 
ajutoare sau unul s-a lăsat călcat aici ca să-i curgă 
făină în altă parte, atunci întrebarea — este oare ve
rosimilă ? — aplicată uneori literaturii mi se pare o ab
solută eroare... Să amintim că viața este una și literatu
ra este alta, că adevărul artistic nu este identic, nu se 
suprapune peste celălalt, la îndemîna oricui ? ...

Cumplită poveste ! Se vor găsi poate unii să-mi spu
nă că este o pură invenție, sau că fac .cazuistică”, dacă 
într-adevăr este ceva, cit de cit adevărat în toată po
vestea asta. Și totuși are o anumită identitate, s-a con
sumat într-o zi precisă, într-un an precis — cel trecut — 
toți care ar fi trebuit să fie prezenți poartă un nume, 
au o profesie, în sfîrșit, sînt cineva sau pot deveni 
cineva. Acestor oameni Ie-a murit tatăl sau mama, nu 
are importanță care dintre ei, pentru că pe amindol îl 
simțim Ia fel, ne-am născut .din osul” lor și, deși au 
fost anunțați la vreme, nici unul nu s-a prezentat. De 
acum încolo putem bănui, putem inventa. Ii numesc 
indivizi, nu le mai dau nici un nume, nu le găsesc un 
nume de om, le-aș zice oricum, aș putea intra ușor în 
casele lor, să le „descriu” cu exactitate de fotografie. 
Procese de conștiință ? Remușcărl ? Măcar un gînd ? Am 
exagera. Pur și simplu, au trăit niște zile ca oricare al
tele, dinainte sau pe care le trăiesc acum, după. Even
tualele remușcări, „procese de conștiință”, vor fi cu 
adevărat invenții, aici va trebui să mințim, să înfrumu
sețăm cite ceva. Ce-i drept, primul, a încercat ceva, ba 
chiar a fost și la florărie, dar a renunțat repede, mal 
ales că avea de ținut o conferință (probabil de etică 
sau așa ceva) și coroanele întotdeauna i-au provocat re
pulsie. Apoi, pur și simplu, a uitat: cîte n-are omul 
pe cap ! AI doilea s-a îmbătat A băut de necaz, a plîns 
și s-a bătut cu un altul ca el într-un local, de unde a 
fost adunat în zori de oamenii ordinii. Curios, atunci, în 
ziuă, cînd era cit de cit lucid, n-a fost în stare să se 
explice de ce băuse, nu găsea alte cuvinte decît .mare 
necaz, tovarășe”. Un altul, al treilea, se afla într-o 
excursie cu o prietenă, cu o logodnică, sau ceva ase
mănător și, cînd aceasta i-a întins telegrama — pentru 
că el, epuizat, dormea — s-a scuturat puțin, a citit cu
vintele acelea, apoi a adormit la loc, (bineînțeles, acest 
episod trebuie redus și femeia prezentată îmbrăcată co
rect, eventual cu pardesiul pe ea, gata de plecare I). Șl 
tot așa alți doi, un bărbat și o femeie, cu treburile lor, 
blocați în niște treburi foarte „urgente”, s-au mulțumit 
să dea telegrame. Numai unul s-a prezentat, un șofer că
ruia i-a căzut în mînă ziarul cu „Mica publicitate”. A 
gonit cîteva sute de kilometri și foarte aproape de satul 
sau orașul lui a fost oprit: ce căuta pe această rută, 
unde ducea țevile acelea ? „Am tras camionul în afara 
șoselei — ml-a povestit el — am închis cabina, am pre
dat actele și am plecat. N-au decît să dea foc camio
nului, am să-l plătesc tot, toată viața am să-l pot plăti, 
dar nu pot să nu mă duc acolo. înțelegi ?“

Am călătorit împreună. Mergeam amindol acasă, 
pentru că acolo era casa aceea— copilăria noastră și, 
poate, nu numai ea. Nu, nu regretam casa aceea, ci doar 
simțeam dorința s-o revedem din cînd în cînd. Bineînțe
les, am fi putut trăi și fără ea, dar dacă se mai găsea, 
dacă era undeva...

N-am înțeles pe care din părinți șl-1 pierduse, omul 
era răvășit și n-am îndrăznit să-l întreb. Nici la cîteva 
zile, cînd ne-am întîlnit din nou în tren, cînd mi-a po
vestit despre absența celorlalți. Atunci nu l-am crezut 
Acum, cînd s-a repetat, cînd eu însumi am stat de vor
bă cu ei, cu alții, cînd le-am auzit justificările .firești”, 
am înțeles — a cîta oară ? —- că totul este posibil, că 
adevărul poate să fie neverosimil și verosimilul min
ciună.

CORNEL1U ȘTEFANACHE

00»J INItBPBilĂIII
Eu nu strivesc corola de minuni a 

lumii... Care este sensul acestui vers 
blagian ? se întreabă, între altele, în 
revista „Tribuna" (14 mai a.c.), Eu
gen Todoran (v. Lucian Blaga și 
structura mitică a poeziei moderne) 
și Dumitru Isac (v. Filozofie și poe
zie la Lucian Blaga). Și iată răs
punsurile : Eugen Todoran : . ...în
interpretarea lui Blaga poezia se sal
vează, în fata generalizărilor științei, 
într-o altă formă, ca „mit modern" 
al poeziei, prin proiectarea subiec
tului într-o realitate absolută, al 
cărei non-sens originar, contradictoriu 
pentru cunoașterea rațională, se .re
velează" treptat ca „neînțeles*  al 
existentei și izvor al .problematicu
lui" în poezia modernă", încit .filo
zofia și poezia sînt două fete ale 
aceluiași .mister" care se apără de 
cunoașterea pozitiv-adecvată prin re
velarea lui metaforică, poetică..." ; 
Dumitru Isac : .poezia e net agnos
tică. mistică ; autorul se afirmă nu 
ca un qînditor care enunță, .miste
rul" ci-1 cultivă, îl amplifică, îl po
tențează. Pe plan liric ideea e expri
mată în versurile cunoscute și pa 
bună dreptate atît de citate : Eu 
nu strivesc corola de minuni a 
lumii...*  Care este concluzia citito
rului în fata acestor două interpre
tări ? Este, pentru Blaga, poezia, 
în esența ei, o „fată" a .misterului" 
în sensul că .misterul" însuși se reve
lează ca act al său în poezie ? Iar dacă 
deschiderea subiectului se face într-o 
.realitate absolută" — aceasta fiind 
.misterul" absolut — de unde un 
«non-sens oriqinar" al acestuia, de 
vreme ce rațiunea sa de a fi este 
propria sa suficientă ca interioritate 
în permanentă apărare ? Mai mult : 
dacă .misterul" absolut („realitate ab
solută"), nu poate fi pătruns cu fata
litate de cunoașterea pozitivă si este 
vizat abia ca potențare, nicicînd prin- 
ztndu-i esența, de cunoașterea reve
latorie, adică întrucît nu e realizabil 
însuși faptul de a ști dacă el are sau 
nu sens, de unde concluzia că acesta 
Implică un „non-sens originar" ? Mai 

precis, dacă nu putem ști că are sau 
nu sens, cum afirmăm că este .non
sens" ? Pe de altă parte, este poe
zia, pentru Lucian Blaga, în esența 
ei, exclusiv mistică, așa cum re
iese din concluzia lui Dumitru Isac ? 
Dacă Eugen Todoran opera asupra ac
cepției .misterului" din viziunea lui 
Blaga un transfer de la ceea ce este 
acesta în sens de concept filozofic 
la accepția de mit exagerat avînd 
doar valoare poetică, luîndu-i astfel 
nota agnosticismului metafizic, de 
data aceasta. Dumitru Isac operează 
un transfer de la ceea ce este .mis
terul" în ordinea conceptului meta
fizic, care apare desigur agnostic, 
la o accepție exclusiv în ordinea 
divinității, deci mistică. Conceptul de 
„mister" este într-adevăr problematic 
la Blaga, dar nu-1 putem totuși nici 
absolvi de aqnosticism, dar nici îm
povăra de misticism. Aceasta chiar 
în planul strict al filozofiei. Cu atît 
mai mult, cînd urmărim în ce măsură 
se definește el ca diferență specifică 
în ordinea poeziei...

CRITICA LUI GHERLA
Poarte scurt, dar dens în sugestii, 

se recomandă articolul Iul Nicolae 
Ciobanu — Gherea și posteritatea lui 
critică, publicat în „Luceafărul*  (16 
mal a.c;). Dellmitînd înțelegerea cri
ticului literar de cea a sociologului, 
autorul observă că „critica lui Ghe
rea se transmite posterității nu sub 
forma unui sistem, închegat într-o 
suită de precepte axiomatice, ci, 
dimpotrivă, acea critică se recomandă 
ca un mod de viată". Euaen Lovi- 
nescu, autorul teoriei mutației valo
rilor, nu se definește doar în ordinea

sentențiozității suverane maioresciene, 
ci „datorează nebănuit de mult criti
cii de tip temperamental al lui Ghe
rea", iar Gherea, constată Nicolae 
Ciobanu, „este un precursor al cri
ticii impresioniste* . Prin prezenta ei 
vie, dinamică, mobilă nu în litera 
propriu-zisă, ci în subtext, critica lui 
Gherea, deși Lovinescu nu a reușit 
să suaereze aceasta, a contribuit, P'in 
suplețea ei. la realizarea aspirației 
spre sincronizare cu spiritul modern 
al criticii europene. Gherea se va 
defini astfel m^reu ca o prezentă 
actuală, esențialul tinînd mai ales 
de spiritul criticii desfășurate de ma
rele înaintaș și nu atît de litera ei...

SUPERLATIVE STATISTICE
O notă publicată de „România li

terară" la rubrica .Arleciun" tinde 
să omologheze mensual periormanțeie 
teatrale. Criteriul este statistic, fun- 
ctionind după lormuia : se iau zece 
cronicari din capitală, interogati fiind 
asupra spectacoiuiui căruia, în luna 
respectivă, i-ar acorda distincția : cel 
mai... I

Cel mai „ce" ? Cel mai bun ? Din 
ce punct de vedere ? Geografic ? (din 
Capitală !). Dacă facem însă abstrac
ție de acest criteriu... estetic, cu ce 
mai rămînem ? Cu... infailibilitatea 
actului critic ?

Dar, în primul rînd, cei zece nu-s 
totdeauna aceiași, ci mereu alții. De 
unde relativitatea concluziilor statis
tice, determinate de media gustului 
respectivului juriu ad-hoc. Dacă, de 
pildă, juriul din martie s-ar pro
nunța asupra spectacolelor din fe
bruarie, ar rezulta cu siguranță un 
alt spectacol „cel mai". Și vice-versa.

Apoi, dacă este de înțeles ca doi 
din zece să numească un alt specta
col „cel mai", de neînțeles este ca 
doi să nu se pronunțe, deoarece gă
sesc că nici un spectacol nu-i „re
prezentativ" I Pentru ce ? Pentru luna 
februarie, martie, sau aprilie ? Pentru 
capitală ? Pentru „Arlechinul" „Româ
niei literare" ? Pentru arta teatrală ?

A fi „cel mai" nu înseamnă neapă
rat a fi și reprezentativ ? Mai ales 
că, într-o asemenea formulă totul e 
posibil, fiind vorba de un superlativ 
nu numai statistic dar și foarte... 
aleatoriu !

RISCURILE REPERT0RIU1UI
Poetul Corneliu Sturzu, directorul 

Teatrului Național „Vasile Alecsan- 
dri* , a răspuns la cîteva întrebări ale 
„Tribunei*  (19/693) în legătură cu 
repertoriul teatrelor. Maturitatea cu 
care tînărul director tratează această 
problemă fundamentală a activității 
unui teatru ne face să credem într-o 
viitoare stagiune model a prestigioa
sei scene ieșene.

Reținem apoi, din opiniile expri
mate, una care ar trebui să fie mai 
larg dezbătută ț vorbind despre ne
cesitatea unui profil distinct al tea
trului, C. S. propune ca acesta să se 
realizeze pe baza repertoriului ro
mantic, foarte prețuit de publicul ie
șean. Deși prin profil noi nu înțele
gem unilateralizarea repertoriului, so
luția propusă poate fi încercată — 
eventual în urma unei discuții largi 
cu publicul.

Vorbind despre dramaturgia origi
nală și în special de cea actuală, 
directorul Sturzu nu-și poate ascunde 
neîncrederea și vorbește de niște 
riscuri pe care teatrele șl le asumă 
atunci cînd joacă autori români de 
azi. N-am înțeles exact care ar fi 
aceste riscuri ; poate căderea uneia 
sau alteia din piesele jucate ? Dar 
am văzut căzînd și piese celebre, 
chiar după ce erau celebre — ele 
Bau autorii lor. Ei apoi cîte capo
dopere ale literaturii dramatice uni

versale n-au căzut la premieră ? O 
editură cînd tipărește un volum al 
unui tînăr poet sau prozator nu știe 
dinainte cum se va vinde. Dar îl ti
părește. Așadar nu de riscuri trebuie 
să vorbim, ci de încredere și neîn
credere. Dar dacă nu putem renunța 
Ia euvînt, atunci să amintim o veche 
și banală zicală : „cine nu riscă nu 
cîștigă". Probabil că și poetului 
Sturzu îi este cunoscută, de vreme 
ce spune hotărît : „noi ne-am asu
mat acest risc*.

TANGO LA NISA,
piesa lui Mircea Radu Iacoban, care 

tine afișul Teatrului Național de cî
teva luni, va fi prezentată pe alte 
două scene din țară : la Teatrul 
National din Craiova (regia Va
lentina Baloqh ; în rolurile principale 
— Tudor Gheorghe, Valeriu Dogaru, 
Vasile Cosma, Iosefina Stoia, E’ena 
Gheorghiu ș.a.) și la Teatrul „Giu- 
lești" (regia Geta Vlad ; în rolurile 
princiale — Silviu Stănculescu. Do
rina Lazăr ș a.).

Este un semn că „riscul" ce și l-a 
asumat conducerea Teatrului Național 
din Iași cînd a lansat piesa are ur
mări pozitive.

NATIONAL Și UNIVERSAL
Dezbaterea inițială de România lite

rară se anunță vie și interesantă. 
Primele intervenții (M. Ungheanu și 
P. Popescu) se axează pe definirea 
unor coordonate esențiale ale rapor
tului sus amintit. M. U. readuce în 
discuție argumentul absenței în lite
ratura noastră a rigorilor clasice și 
a suflului greco-latin în epoca de 
formație. Universalitatea reclamă o re
lație cu clasicismul estetic și o anu
me concepție despre om — și, ple
ci nd de aici, apare întrebarea fi
rească : de ce lipsește din literatura 
noastră homo faber ca tip dominant ? 
Se manifestă în această absență in
capacitatea etnică de concretizare ar
tistică în orice fel de literatură ? E 
mai firesc a spune că un anume tip 
de experiență socială a lipsit popo
rului român decît că structura noas

tră etnică este incompatibilă cu o 
anume literatură. Reținem ideea cu
noscută a românului-făurar, absent în 
mod inexplicabil din literatura na
țională.

Spirit mal practic, P. P. este inte
resat nu atît de explicații și deter
minări, cit de ceea ce se poate în
făptui în direcția unei mai largi cu
noașteri a creațiilor noastre în lume. 
Dificultățile traducerilor din limba ro
mână nu pot fi arqumente absolute 
în ultimă instanță. Zadarnic vom aved 
în cadrele naționalității scriitori, pen
tru noi, de valoare, dacă aceștia nu 
circulă și mai ales nu sînt prezenți 
în raportările absolute. Organizarea 
e vitală la nivelul instituțiilor și fer
mitatea criticii intervine Ia adresa 
non-valorilor, ce se strecoară în pre
țioasele antologii menite să ducă 

chipul României prin geografii exo
tice. Căci, dacă o cultură se justi
fică, în primul rînd, cantitativ, cali
tatea (condiția axiologică) nu poate 
fi ignorată. Ecou] acestei intervenții 
va deschide probabil multe uși și 
ferestre, va face puțin... curent, pe 
aripa căruia vor zbura conformismul 
și alte isme

N. IRIMESCU

Drepturile de au
tor cuvenite pentru 
acest număr colabo
ratorilor interni și 
externi ai redacției 
noastre au fost ce
date, prin consens 
unanim, pentru aju
torarea sinistraților, 
urmînd a fi depuse 
la contul 2.000.

SCRISOARE DESCHISĂ
întrucît revista „România lite

rară", contrar practicii obișnuite, 
nu a publicat scrisoarea de răs
puns ce i-a fost trimisă, în urmă 
cu aproape o lună, de către Edi
tura „Junimea", îi facem loc in 
paginile revistei noastre.

către:
REDACȚIA REVISTEI .ROMANIA 

LITERARĂ-
In legătură cu nota .Inconsecvente 

ieșene*,  publicată în nr. 19 al revis
tei „România literară", am plăcerea 
să vă aduc la cunoștință următoarele :

1. Cunoaștem modul în care semna 
Ibrăileanu.

2. Știm că se cuvine respectată 
„voința autorului' de a semna astfel.

3. Pe coperta cărții „Spiritul cri
tic în cultura românească", editată 
de .JUNIMEA", scrie G. Ibrăileanu 
(anexăm un exemplar tipărit). Foto
grafia la care se referă nota Dvs. re
prezintă (după cum, de altfel, lesna 
se putea observa) macheta coperț-i- 
Graficianu! care a executat-o nu era. 
se vede, in qurent cu .lunga aotă" 
scrisă de M. Sevastos in .Viata Ro
mânească". Venind in intimpinarea 
lungii note pe care avea s-o publice 
„România literară", Editura a modi
ficat la timpul cuvenit (februarie 
1970) semnătura în discuție.

Reeditarea «Spiritului critic- a mai 
făcut obiectul unui material publicat 
de „România literară" idatorat presti
giosului condei al lui Eugen Simion). 
In respectivul articol erau condam
nate (înainte de a se vedea cartea) 
cele cîteva (mici) intervenții ale edi
turii în textul lui Ibrăileanu. Intru- 
cît o discuție serioasă pe marginea 
acestor intervenții nu poate fi pur-^ 
tată în absența citatelor in cauză. 
rog pe distinsul critic să le propună 
unei dezbateri largi, publicindo-le 
eventual, chiar în paginile .României 
literare". In acest scop am trimis pe 
adresa tov. Euaen Simion un exem
plar al noii ediții.

Fiind convins că veți da publici
tății cu promptitudine scrisoarea de 
față, vă asiaur, stimate tovarășe re
dactor șef, de stima ne care cu con
secvență ieșeană o păstrez pentru 
Dvs. și publicația „România literară".

MIRCEA RADU IACOBAN 
redactor șef al Editurii .Junimea'

H. MATTYS TEUTSH : .COMPOZIȚIE”

DESPRE
Se împlinește exact un secol de cînd infailibilitatea a 

fost proclamată dogmă conciliul Vaticanului hotăra, în 
1870, că papa, în exercițiul solemn al misiunii sale... etc., 
etc. Contestată și ironizată și ridiculizată, infailibilitatea, u- 
șor deghizată, și-a aflat, se pare, un ultim și inexpugnabil 
refugiu : arbitrajul. Să-i fi acordat vreun conciliu cuvenita 
bulă de împuternicire ? Știe domnul. Eu unul, ca și dumnea
voastră, atita știu : că arbitrul se bucură, între hotarele drept
unghiului de gazon, de marele drept al hotăririi inatacabile. 
Dacă cineva te ghiontește pe stradă și-l dai în judecată, 
hotărîrea ditamai tribunalului poate fi, prin lege atacată, 
re-supusă discuției ș.a.m.d. Dar dacă, pe teren, vreun ar
bitru răcit strănută-n fluier și te oprește la doi metri de 
linia porții adverse, n-ai nici cea mai mică posibilitate să 
contești fluierul buclucaș și inoportun, cerind cuvenitele re
parații. Și zău, nu-i drept. Oameni fiind, arbitrii, (chiar îm
podobiți cu ecusoane precum un geamandan ce-a jucat 
sîrba meridianelor ori ca un șlep pavoazat de ziua marinei) 
rămin supuși greșelii. Greșind, trebuie (sau, mai bine-zis. 
ar trebuij să plătească — și nu oricum, ci în conformitate 
cu bătrînele și sănătoasele principii ale dreptului. Ce-ați 
spune dacă individul X v-ar fura rufele de pe frînghie și 
tribunalul l-ar pedepsi cu o lună închisoare, uitînd... să-l 
oblige și la restituirea rufelor furate ? Ați spune că hotărî
rea n-a fost luată de un complet judecătoresc, ci de colec
tivul clasei mici a grădiniței cu orar redus de pe strada 
Clemenței, colț cu aleea Bizareriei. Exemplul dat mai sus 
nu vrea să sugereze, doamne ferește, că printre arbitrii de 
fotbal ar exista indivizi necinstiți, interesați s.a.m.d. Nici 
vorbă de așa ceva. Toți arbitrii noștri sînt blînzi, drepți și 
cinstiți și bine intenționați, precum eroii pozitivi din prozele 
lui Șerban Nedelcu. Uneori, e drept, mai greșesc, scuturînd 
frînghia cu rufe străine, greșesc fiindcă oameni sînt. Dar... 
după urecheala ce li se cuvine, nimeni nu le mai cere... 
rufele înapoi ! Lucru normal ? Mă tem, tare mă tem, că nu. 
Cu ce poate încălzi sancționarea unui arbitru pe orășenii

INFAILIBILITATE
din tîrgul Z, a cărui echipă a retrogradat din divizia A, B 
sau C datorită miopiei cine știe cărui Tică Potir îmbrăcat 
in negru și cu ecuson desenat de Pădureanu la stingă, 
unde-i inima ? Meciul rămîne bun jucat, bun pierdut, arbi
trul bun sancționat, cu alte cuvinte, operația reușit, pacientul 
mort, lată, de pildă, cîteva secvențe din zbuciumata istorie 
a echipei ieșene „Politehnica". La București, meciul cu „Steaua 
militarii au invins, după cum afirmă la unison ziarele, marcind 
din ofsaid. La Oradea, ieșenii au pierdut meciul încasînd nu 
unul, ci două goluri înscrise din ofsaid clar ! La Arad, Lulu 
Mihăilescu a anulat 2 (două) goluri izbutite de „Politehnica” 
pe motiv de (cel mult) secetă în Tanganica. La Ploiești, ieșenii 
pierd cu 1—2, golul victoriei fiind înscris absolut neregulamen
tar. Presa a protestat, arbitrul a fost suspendat, iar hoțul de 
păgubaș... trage ponoasele, șonticăind pe la ingrata periferie 
a clasamentului, acolo unde nu-i îndurare și nici tihnă.

Socot, de aceea, că infailibilitatea (fie ea și deghizctă' 
arbitrilor este o pacoste, practica inatacabilității rezultatului de 
pe teren puțind duce Io inechități flagrante, uneori chiar stri
gătoare la cer. De ce să sacrificăm adevărul de dragul une 
dogme? Doar nu mai sîntem la 1870!

M. R. L

P. S.

Am rugat stăruitor corectorii „Cronicii" să urmărească □- 
tent modul în care urma să se tiDărească foiletonul pub :at 
în numărul 20 (223), la rubrica „SPORT". Se dezbateau occlo 
chestiuni de gramatică elementară și nu voiam ca fatalitatea 
cronică a greșelilor de tipar să dea apă la moară cu' 
trebuie. In pofida tuturor măsurilor de prevedere, a apărut un 
i în loc de I și, fapt extrem de grav, un ce-l in loc de... 
cel ! ! Nu știu dacă este vorba de neatenție sau de rea vo
ință. Pină voi afla, mă grăbesc să cer cititorilor cuvenitele 
scuze.



In timpul marii adunări populare din lași.

Cuvîntarea tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU
(urmare din pag. 1)

popor care, în aceste zile, 
muncește cu eroism și hotărire 
pentru a infringe greutățile. In 
aceasta noi vedem încă o do
vadă a atașamentului profund 
al tuturor cetățenilor patriei 
față de partid, față de ralrii 
noastră socialistă Sîntem con
vinși că unitatea noastră se va 
întări ș| mai mult, va deveni 

-^și mai puternică. Nu există 
forță în lume care să poată 
împiedica mersul înainte spre 
■socialism și comunism al po
porului român. (Aplauze pu
ternice, urale).

De aici de la Iași, doresc 
să adresez cele mai calde mul
țumiri tuturor cetățenilor pa
triei noastre care s-an oferit 
— fiecare cu posibilitățile de 
care dispune — să vină în aju
torul sinistraților. Fiecare a 
dat ceea ce a putut, dar din toate 
acestea s-au adunat sute și sute 
■de milioane de lei, s-au strîns 
nenumărate bunuri materiale 
care, fără îndoială, vor ușura su
ferințele celor ca e au căzut pra
dă inundațiilor. Acest răspuns 
prompt, această solidaritate 
■constituie, de asemenea, o qrăi- 
toare dovadă a unității de ne- 
■zdruncinat a poporului nostru, 
a înaltei conștiințe socialiste a 
națiunii noastre. (Aplauze pre
lungite).

Pe acest front de luptă îm
potriva inundațiilor, armata 
patriei noastre a fost la dato
rie, dind dovadă de un eroism 
deosebit. Doresc, de aceea, ca 
și de aici, de la Iași, să adre
sez tuturor militarilor forțelor 
noastre armate calde felicitări 
și mulțumiri pentru felul cum 
și-au îndeplinit misiunea. înda
toririle față de popor. (Aplau
ze puternice; se scandează 
„Ceaușescu-Ceaușescu").

In aceste zile, gărzile patrio
tice și unitățile de pregătire 
militară a tineretului au in
trat, de asemenea, și ele în 
acțiune. Alături de armată, de 
toți cetățenii din localitățile 
Inundate, ele au dat dovadă 
de eroism de abnegație, de- 
monstrînd din plin că sînt for
mațiuni puternice pe care po
porul nostru se poate bizui în 
■orice împrejurare. Țin să fe
licit din inimă aceste forma

țiuni și să le urez să îndepli
nească întotdeauna, in cele 
mai bune condițiuni, înaltele 
obligații ce le au față de po
por, față de patria noastră so
cialistă. (Aplauze puternice).

Este adevărat, tovarăși, greu
tățile prin care trecem sînt 
mari. Ele vor fi. însă cu si
guranță, învinse. Avem ferma 
convingere că prin munca u- 
nită a întreqtiîui nostru popor, 
rănile pe care calamitățile na
turii le-au pricinuit țării vor fi 
în scurt timp vindecate De alt
fel, tovarăși, știți bine că de-a 
lungul istoriei ponorul nostru 
a îndurat multe suferințe, a 
avut de înfruntat multe furtuni 
— și a reușit să le învingă pe 
toate. Trecînd peste piedici 
mari națiunea noastră s-a dez
voltat și s-a ridicat tot mai 
puternică și mai nn>»ă Sîntem 
convinși că și greutățile de azi— 
provocate de natură — vor ii 
învinse prin unitatea poporului. 
Vom reface localitățile, uzinele 
șl cooperativele calamitate, 
vom asiqura ca ele să Sie si 
mai puternice, să realizeze o 
producție și mai mare decît 
pînă acum. (Aplauze prelun
gite).

Cunoșteam sentimentele po
porului nostru, cunoșteam în
crederea lui în partid, dar ma
nifestările din aceste zile 
mi-au confirmat încă și încă 
o dată cît de unită este în
treaga noastră națiune socia- 
l’stă în jurul partidului, ce 
puternică forță reprezintă o- 
rînduirea noastră socialistă ca
re a deschis poporului drum 
larq spre o viață demnă. <ă- 
cîndu-1 de neînfrînt. (Aplauze 
puternice).

Cunoșteam, de asemenea, 
prestigiu] și simpatia de care 
se bucură poporul român, pa
tria noastră, pe arena mon
dială ; dar manifestante de 
simpatie, de solidaritate și spri
jin venite din partea a zeci și 
zeci de popoare din toată 
lumea — din țările socialiste, 
din celelalte țări, din partea 
a numeroși șefi de state și 
oameni politici, a numeroase 
orqanizații internaționale, a 
unor organizații economice și 
firme străine, a unor cetățeni 
din diferite state — au demon

strat încă o dată cît de mare 
este acest prestigiu. S-a văzut 
încă o dată de cîtă simpatie 
se bucură poporul nostru în 
lume, datorită politicii marxist- 
leniniste, promovate de partidul 
și statul nostru, pol.tică de prie
tenie și colaborare cu toate ță
rile socialiste, cu toate forțele 
antiimperialiste, cu toate po
poarele lumii. (Aplauze puter
nice; se scandează ,PC.R.— 
P.C.R.*).  Doresc de aici, de ia 
Iași, să adresez mulțumiri tu
turor acelora care in aceste 
zile de grele încercări pentru 
poporul nostru ne au exprimat 
sentimentele lor de prietenie și 
solidaritate, ne-au acordat a- 
jutorul lor. Le mulțumim și îi 
asigurăm de prietenia și stima 
noastră. Noi vedem in toate 
acestea și o manifestare a do
rinței popoarelor de a trăi in 
pace și colaborare. (Aplauze 
puternice).

Nu intenționez să mă ocup 
acum de problemele interna
ționale, dar nu pot să nu mă 
opresc la faptul că, in aceste 
zile, cu toate greutățile prin 
care trece țara noastră, am gă
sit timp că ne intîlnim cu to
varășii sovietici Vizita pe ca
re am făcut-o împreună cu alți 
tovarăși Ia Moscova, intilnirile 
cu tovarășul Brejnev și alți con
ducători ai Partidului Comunist 
a) Uniunii Sovietice sînt me
nite să dezvolte și mai mult 
relațiile de colaborare și prie
tenie dintre partidele si po
poarele noastre. Această tn- 
tîlnire a fost stabilită mai de 
mult, încă de la vizita pe care 
am făcut-o toamna trecută în 
U.R.S.S. Ea a fost stabilită în 
mod precis. în aprilie, în jurul 
datei la care a și avut Ioc. Am 
considerat că este bine și ne
cesar să facem această vizită. 
Ne-am dus la această întîlni- 
re cu dorința sinceră de a con
tribui la dezvoltarea relațiilor 
dintre partidele și popoarele 
noastre, la întărirea colaborării 
dintre partidele comuniste și 
muncitorești, dintre toate ță
rile socialiste. Avem convinge
rea că aceasta corespunde 
intereselor tuturor statelor 
socialiste — deci și Româ
niei șl Uniunii Sovietice — 

tuturor partidelor comuniste, 
mișcării revoluționare interna
ționale, tuturor forțelor anti
imperialiste, întregii omeniri 
care se pronunță pentru pace 
și colaborare internațională. 
(Aplauze puternice, se scan
dează .Ceausescu — Ceauses
cu').

In politica noastră internă 
și internațională noi vom con
tinua să aplicăm ierm directi
vele Congresului al X-lea al 
partidului pentru făurirea so
cietății socialiste mult.lateral 
dezvoltate, ceea ce corespunde 
atit intereselor fundamentale 
ale poporului român cît și cau
zei generale a socialismului și 
păcii in lumea întreagă. (A- 
plauze puternicei. Vom con
tinua. de asemenea, să milităm 
cu toată botăîrea pentru dez
voltarea colaborării cu toate 
țările socialiste, să acționăm 
consecvent pentru a face ca 
neînțelegerile și divernente’e 
care există să rămină de 
domeniul trecutului ; sintem 
convinși că se poate realiza a- 
ceasta și vom lupta neîncetat 
pentru a asigura întărirea uni
tății tuturor țărilor socialiste- 
(Aplauze puternice). De aseme
nea. dorim să dezvoltăm re
lațiile cu partidele comuniste 
și muncitorești in spiritul prin
cipiilor marxist-Ieniniste. ale e- 
galității in drepturi, respec
tării dreptului fiecărui partid 
dc a-și hotărî de sine siă’ător 
linia politică, considerăm că nu
mai pe această bază se poate asi
gura progresul general al miș
cării comuniste și muncitorești 
internaționale, se poa’e întări 
solidaritatea internațională a 
tuturor celor ce muncesc. (A- 
plauze puternice). \ om acțio
na in continuare și ne vom 
aduce contribuția la stingerea 
focarelor de război din Indo
china, din Orientul Mijlociu. 
Ia restabilirea păcii in aceste 
zone, la dezvoltarea colaboră
rii internaționale, la respecta
rea normelor dreptului inter
național de către toate statele. 
Vom milita cu toată hotărîrea 
pentru a face să triumfe in re
lațiile dintre state principiile 
egalității în drepturi, respectul 
independenței și suveranității 
naționale, neamestecul în tre
burile interne, pentru a asi
gura dreptul fiecărui popor de 
a-și hotărî singur dezvoltarea 
fără nici un amestec din afară. 
(Aplauze prelungite). Avem de
plina convingere că forțele ca
re se pronunță astăzi pentru 
colaborare și pentru pace sînt 
mai puternice decît forțele im
perialismului.. că acționînd u- 
nite, cu fermitate și hotărîre, 
ele vor asigura pacea. Poporul 
român iși va aduce din plin 
contribuția Ia apărarea păcii, 
la dezvoltarea colaborării in
ternaționale, la victoria socia
lismului. (Aplauze puternice, u- 
rale; se scandează .Ceaușes- 
cu — Ceaușescu').

Dragi tovarăși.

Peste tot — atit in județele 
pe care le-am vizitat azi, cit șl 
in alte regiuni ale țării în 
care am fost de curînd — 
mulți dintre dumneavoas
tră. din cei cu care ne-am 
tntilnit, au scandat numele 
meu. Eu văd in aceasta 
o expresie a încrederii în Co
mitetul nostru Central, în poli
tica partidului, in faptul că. 
in munca încredințată de par
tid și de popor, mă străduiesc 
să îndeplinesc cu cinste 
sarcinile. Țin să vă asigur că 
pentru mine nimic nu este mai 
presus decît Interesele parti
dului. ale poporului, decît lup
ta pentru triumful socialismu
lui și comunismului în patria 
noastră, în întreaga iumel Voi 
face tot ceea ce este posibil 
pentru aceasta ! (Aplauze pu
ternice ; se scandează .Ceau
șescu și poporul').

Dați-mi voie, tovarăși, ca, în 
încheiere, să vă urez din toată 
inima multe succese în acti
vitatea dumneavoastră, activi
tate care, in anul acesta, va 
trebui să fie și mai intensă, 
să se desfășoare cu și mai 
multă forță. Vă doresc să rea
lizați în cele mai bune con
dițiuni tot ceea ce v-ați pro
pus I Tuturor — multă sănă
tate și fericire I (Aplauze pu
ternice, prelungite, minute în 
șir — ovații și urale; se scan
dează .Ceaușescu — Ceaușes
cu' — «P.C.R. — P.C.R.').

0 MARE
ADUNARE POPULARĂ
(urmare din pag 1) .

terile și priceperea în eroica 
și dramatica oatăne de reia-' 
cere, peuuu ca peste tot viață 
pașnică și truiuoasă a intnuna- 
tUor noștri oameni de pe mi
nunatele noastre meleaguri ro
mânești .să pulseze din nou ia 

! cea mai înaltă tensiune*.
In cuvintul său. Șleian Vrîn- 

' ceanu, muncitor la Uzinele de 
irbre sintetice, a spus:

Avem, astăzi nespusa bucu
rie de a vă primi in mijlocul 
nostru, in bătrina cetate a 
Moidover întinerită In anii so- 

IcialrsmuluL sub conducerea în
cercatului nostru partid comu
nist.

Muncitorimea ieșeană este a- 
nimată de cele mai puternice 
sentimente patriotice in aceste 
zile qrele, cînd pe întinse 
regiuni ale țării noastre, inun
dațiile au produs importante 
paqube. Strîns uniți în jurul 
Partidului Comunist Român. în 
jurul dumneavoastră tovarășe 
Nicolae Ceaușescu noi ne în
zecim eforturile pentru a recu
pera cît mai mull din produc
ția întreprinderilor care și-au 

!■ întrerupt activitatea din cauza 
calamităților naturale

Vibrind la unison cu întrea- 
> ga țară colectivul de muncă 
| al Uzinei de fibre sintetice din 
; lași sf-a sporii in aceste zile 
! angajamentele în întrecere cu 
■ încă 3 850.000 lei. ceea ce în- 
! seamnă că pînă la sfîrșitul a- 
j nuluî. vom da o producție mar

fă suplimentară de aproape 42 
milioane lei.

Prezența dumneavoastră, to
varășe Nicolae Ceaușescu. pe 
meleaqutile ieșene este încă un 
prilej care ne mobilizează tor
tele și ne dă certitudinea că 
eforturile noastre vor fi încu
nunate de succes.

Încredințăm conducerea de 
partid și de stat, pe dumnea
voastră personal mult stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. că 
nu vom precupeți nici un efort 
pentru îndeplinirea angajamen
telor asumate, conștient! fiind 
că numai printr-o neobosită 
muncă. România socialistă vă 
prospera în continuare.

Acad Cristofor Simionescu. 
rectorul Institutului politehnic 
.Gh Asachi", în cuvîntul său 
a spus!

Iubite -și stimate tovarășe 
Ceaușescu.

In ceasul mai dificil prin care 
trecem acum prezenta dv. ne 
aduce îmbărbătare, ne întă
rește în hotărîrea de a vindeca 
cît mai repede rănile tării ne 
face sensibilă voința și ritmul 
de energie după care își potri
vește mersul înainte întregul 
nostru popor.

Nădăjduim să vă convingeți, 
cum. v-ati convins desigur 
vizifînd atîtea alte județe 
lovite de urgia apelor, că noi. 
cei din Iași sîntem alături în-, 
tr-o solidaritate de neclintit cu 
toți cei care au avut de sufe
rit și că resimțim durerea lor 
ca ne propria noastră durere.

Vă pot asfqura în numele 
oamenilor de știință al uni
versitarilor și al studenților 
din lași că nici un efort sl 
nici un sacrificiu menite să 
aline suferința si să redrese
ze economia la nivelul ante
rior calamității nu ni se vor 
părea prea mari. Dorim si 
vom face tot ce depinde de 
noi ca urmările acestei încer
cări să se șteargă cît mai re
pede. ca nimic să nu se clin
tească din planurile de dezvol
tare economică și culturală a 
tării. Greutățile datorate for
țelor oarbe ate naturii nu 
ne-au slăbii setea de progres, 
ci dimpotrivă ne-au strîns șl 
mal puternic în jurul parfidu-' 
lui și conducerii sale, ne-au 
făcut mai cla-rn ca oricînd uni
tatea și înălțimea idealurilor 
noastre.

Luînd cuvîntul. muncitoarea 
textilislă Elena Timofte a spus: 

însuflețiți de puternice sen
timente de dragoste față de 
patrie, față de viitorul ei so
cialist. muncitorii, tehnicienii 
și inginerii din Combinatul 
textil Ieșean au hotărît să 
dea pînă la sfîrșitul anului o 
producție suplimentară de în
că 7 500 000 lei. Convins de 
necesitatea urgentării îndepli

nirii acestui angajament. în 
ultimele două duminici colec
tivul combinatului, participînd 
la lucru cu toate torțele, a 
realizat o producție suplimen
tară de aproapt- 2 .<(X> (iuti tei, 
materializată în mii de metri 
de țesături de mătase și bum
bac. zeci de mii de tricotate, 
confer ții și însemnate canti
tăți do fire de bumbac.

Zilele trecute, de la combi
natul nostru au plecat spre 
Fabrica ,Arg<>șeana” din Me
diaș pachete cil diferite o- 
biecte de lenjerie pentru fa
miliile sinistrate, iar o echipă 
formată din 8 muncitori cu O 
înaltă calificare s-a deplasat 
pentru a contribui la repune
rea în funcțiune a fabricii E- 
xemplul dumneavoastră per
sonal. iubite tovarășe Ceaușes
cu. prin participarea directă 
la organizarea, și conducerea 
acțiunilor de înlăturare a e- 
fectelor negative ale inundații
lor. ne mobilizează și mai 
mult la îndeplinirea angaja
mentelor ce ni le-am asumat 
pentru întărirea continuă a 
economiei naționale, a patri
ei noastre socialiste.

Stela Neicu. studentă la Fa
cultatea de istorie-filozofie a 
Universității ieșene, a spus în 
cuvîntul său :

Studențimea ieșeană, ală
turi de toți locuitorii munici
piului nostru este profund 
mișcată de dragostea ce o a- 
rătați lată de întregul popor, 
de cuvintele cu care ne îm
bărbătați în aceste clipe deo
sebit de qrele prin care trece 
scumpa noasiră patrie.

Sîntem convins' că urmînd 
îndemnurile înțelepte ale par
tidului, muncind cu perse
verență vom reuși nu numai 
să învnqem calamitățile pro
vocate de stihiile naturii și 
să recuperăm pagubele mate
riale. ci să mergem înainte 
spre atingerea marilor țeluri 
stabilite de a) X-lea Congres 
al scumpului nostru partid.

Alăturîndu-ne efortului qe- 
neral, noi cei 24 000 de stu- 
deriți ai acestui străvechi cen
tru de cultură, ne-am anga
jat să con'ribuim șt cu posi
bilitățile noastre modeste la 
vindecarea grabnică a rănilor 
provocate de stihiile naturii

Mica noastră contribuția 
vine să reflecte ceea ce omul 
adevărat de pretutindeni are 
mai valoros , omenia

în numele celor pe care îi 
reprezint, vă mulțumim încă 
o dată pentru grija și dra
gostea ce ne-o arăiați și vă 
încredințăm pe dumneavoas
tră personal iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. întreaga 
conducere de partid și de stat, 
că studențimea ieșeană va ur
ma cu încredere politica în
țeleaptă a partidului; că va 
face totul pentru a deveni 
buni specialiști buni construc
tori ăi societății noastre so
cialiste multilateral dezvol
tată.

Intîmpinat cu vii și puter
nice aplauze, cu ovații înde
lungate a luai apoi cuvîntul 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

★
Vizita tovarășului Nicolae 

Ceaușescu a celorlalți condu
cători de partid și de stat în 
județele Buzău Vrancea Vas
lui. lași a prilejuit noi și vi
brante manifestări ale pro
fundei unități politico morale 
a întreqului nostru popor în 
jurul Partidului Comunist Ro
mân. a Comitetului său Cen
tral. în frunte cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Profund 
încrezătoare în politica mar- 
xist-lenimstă a partidului po
litică îndreptată spre înflori
rea patriei, spre ridicarea ei 
pe noi culmi ale civilizației 
și progresului, națiunea noas
tră sociabs'ă. care încă o da
tă. în aceste zile a făcut do
vada înaltei sale conștiințe 
patriotice, își manifestă dîr- 
zenia, hotărîrea, voința de a 
munci cu abnegație de a se 
mobiliza pînă la ultima pică
tură de energie pentru împli
nirea printr-o muncă susț nu
lă de zi cu zi, a marilor sale 
idealuri.

Ion MĂRGINEAMU 
George Radu CHIROVICI



umi MATISSE

Deși s-a născut în 1869, la Ca- 
teau, Matisse este comemorat în 
1970. Dar, deși întîrziate, festivi
tățile au căpătat un caracter mon
dial. Demn de reținut că acest 
bun prieten al lui Teodor Pallady 
nu are decît un mic muzeu in 
localitatea sa natală și că princi

ZILELE CULTURII MUZICALI
Festivalul organizat la Piatra- 

Neamț și care se apropie de sfîr- 
șit (24—31 mai crt.) a prilejuit o 
foarte reușită îmbinare între toate 
genurile muzicale, exemplificate 
prin zeci de concerte, organizate 
atît la P. Neamț, Bicaz, Roman 
și Tg. Neamț, cit și în numeroase 
comune din județ.

La susținerea acestor manifes
tații artistice au contribuit Filar
monica de stat din Iași (orches
tra simfonică dirijată de Ion Ba-, 
ciu și corul dirijat de Ion Pava- 
lache), Conservatorul din Iași 
(prin soliști și prin formația co
rală „Animosi" dirijată de Sabin 
Pautza), Conservatorul din Cluj 
(prin orchestra de cameră dirijată 
de Miron Șoarec), Ansamblul fol
cloric din Suceava, orchestrele de 
muzică populară „Doina Moldo
vei" și „Plaiuri bistritene-. Cu 
acest prilej au fost comemorați

EXPUZ
In salonul central al „Casei Ar

matei" din Iași s-a deschis o 
expoziție de uleiuri și acuarele. 
Prin unele din lucrările expuse, 
Olga și Radu Orac dovedesc sim
țul continuității, respectul față de 
bunele tradiții ale înaintașilor. 
Reușita unora din peisajele în 
ulei semnate de Radu Orac, evi
dențiază mai ales judicioasa fo
losire a armoniei cromatice. Rețin 
atenția și acuarelele Olgăi Orac, 
cu aceeași temă, mai spontane, 
dar mal puțin susținute. Dese
nul este inqenlos, pata de cu
loare de multe ori potrivită stării 
psihologice care se exprimă. Co
munică sentimentul, fără să insiste 

palele sale opere nu se află in 
Franța. De altfel, așa se întîmplă 
cu majoritatea artiștilor a căror 
consacrare vine tîrziu.

Abia în 1956, la doi ani după 
moartea pictorului, muzeul de artă 
modernă din Paris i-a organizat 
prima expoziție, urmată de o 
alta, în 1958 la galeriile Hayward 
din Londra. Și imediat a început 
o adevărată goană după lucrări 
de Matisse. In 1961 Parisul orga
nizează o expoziție de lucrări de
corative, Moscova, Leningradul. 
New-York-ul dovedesc de aseme
nea că posedă lucrări valoroase 
ale artistului.

Așa se face că pentru a orga
niza retrospectivele din această 
primăvară, cei trei fii ai lui Ma
tisse au fost nevotti să împru
mute lucrări din toate țările, dar 
mai ales din Uniunea Sovietică. 
Statele Unite și Danemarca. Au 
reușit însă un Matisse integral, 
adică ceva realizat pentru prima 
dată la Paris. In galeriile de la 
Grand Palais se află pictura, la 
Biblioteca națională stampele, iar 
la galeriile Dina Viemy desenele 
și gravura.

La rîndul lor, librăriile din toa
te țările etalează lucrări mono
grafice si studii închinate mare
lui impresionist. Dintre cele multe 
să cităm ^Matisse his art and his 
public- de Alfred H. Barr, .Ma
tisse. ce vivant" de Raymond Es 
cholier", .Matisse- de Gaston Diehl 
si „Matisse, le ouot de notre 
temns" de J. Lassaigne

Ludwig van Beethoven și George 
Enescu, iar numele compozitorului 
pietrean Gavriil Galinescu a pa
tronat fazele zonale ale unui am
plu concurs pentru formațiile co
rale de amatori. Un bine organi
zat simpozion pe tema „Enescu, 
genial interpret și compozitor" a 
reunit comunicări susținute de 
prof. George Pascu, lector Mihaî 
Cozmei și asistent Melania Boțo- 
can de la Conservatorul .G 
Enescu-.

■ Atît concertele, cît și conferin
țele, prezentările, medalioanele — 
tot ce ni s-a oferit în această 
săptămînă impun „Zilele culturii 
muzicale" de la P. Neamț ca pe 
o manifestare necesară a figura 
pe agenda fiecărui an, ele con
tribuind din plin la cultura mu
zicală a unui public foarte larg 
și receptiv.

H«
asupra stabilității lui. O selecție 
mai atentă, o exigență mai mare 
a expozanților ar fi reușit să mi-i 
prezinte poate mai unitar. Prin- 
tr-o muncă susținută, cu mai pu
țină grabă, stilul personal se va 
contura probabil în anii care vin.★

Tot Ia „Casa Armatei*  s-a des
chis, cu prilejul zilei Victoriei, o 
expoziție de fotografie artistică, 
realizată de militari. In alb-negru. 
aspecte din pregătirea de luptă. 
In munți sau pe rîurl, în stranii 
irizări acvatice, ne dau același 
sentiment al dragostei față de pei
sajul țării.

Teatrul Național 
„Vasile AlecsandrT

TARTU
de

F F E
MOLIERE

Moiiere lipsea de multa vre
me de pe scena Teatrului Na
țional din lași și în general din 
repertoriul teatrelor noastre. El 
este însă atît de mare ca dra
maturg al tuturor timpurilor, in
cit a-l ocoli înseamnă a frustra 
publicul de valorile cele mai 
alese ale teatrului universal. 
In același timp, a-l juca pe 
Moiiere oricum, fără a înțelege 
substanța tragică a comediilor 
sale, fără a-i asigura o inter
pretare regizorală și actoriceas
că de înaltă ținută artistică, în
seamnă a rămîne în afara uni
versului său atît de dens și de 
încărcat de surprize. Probabil că 
așa se explică circulația redusă 
a pieselor sale pe scenele noas
tre ; o sfială, o teamă, o neîn
credere în forțele proprii de
termină teatrele să fie rezer
vate. Avem însă destule teatre 
cu colective artistice excelente 
care ar putea aborda mai frec
vent dramaturgia lui Moiiere. 
Teatrul Național „Vasile Alec- 
sandri" este unul dintre aces
tea și abordarea lui „Tartuffe", 
„fructul celei mai înalte stră
danii a geniului comic" (Puș- 
kin), este un semn al maturită
ții, de atîtea ori dovedite, a 
colectivului artistic precum și al 
schimbării treptate a politicii re
pertoriale promovate de con
ducerea teatrului.

Pornind de la ideea, exprima
tă în caietul de sală, că „fără 
măiestrie artistică — în sensul 
deplin al cuvîntului — teatrul 
lui Moiiere nu-și poate afla o 
reprezentare scenică pe măsura 
lui, măsură care este aceea a 
capodoperei", Marietta Sadova 
a concentrat cele mai subtile 
mijloace pentru rotunjirea ra
finată a unui spectacol molie- 
resc privit cu ochi modern. Pro
cedeele dramaturgului de ob
ținere a comicului au fost tra
tate de regie cu pătrundere și 
finețe : conturarea unor carac
tere puternic contrastante, in
sistența, măsurată, pe situații, 
pe gesturi și evidențierea efec

telor de limbaj. Acolo unde 
s-a simțit nevoia unei îngro- 
șări a caracterelor, regizoarea 
nu a ezitat: Orgon de pildă, 
are momente în care atinge di
mensiuni caricaturale, fără în
să a fi strident, fără a sparge 
unitatea de stil a spectacolului. 
Sesizind cu precizie și adînci- 
me intențiile lui Moiiere și va
lențele pînă astăzi păstrate ale 
textului, Marietta Sadova a sub
ordonat acțiunea piesei studiu
lui microscopic al personajelor, 
acestea fiind — în spectacol — 
unități caracterologice pregnan
te, cu un comportament care 
nu e determinat atît de acțiu
nea piesei cît de logica lor in
terioară. Spectacolul este un 
model de pătrundere inteligen
tă și subtilă a subtextului pie
sei, de comunicare cu gîndurile 
nescrise ale autorului și de a- 
ducere a lor în actualitate. Co
micul se revarsă din acea atît 
de specific molierescă contra
dicție între aparență și esen
ță, concentrată aici într-o con
strucție genială cum este per
sonajul titular, etalon caracte
rologic, tip etern al ipocriziei și 
al falsului bigotism.

Efortul regiei spre unitatea 
de stil a interpretării a dat re
zultate excelente ; deși din dis
tribuție fac parte actori din ce
le mai diferite generații, an
samblul s-a prezentat unitar, 
inadvertențele în rostirea versu
lui sau în controlul gesticii fi
ind puține și mărunte. Regia a 
mizat mult pe simplitatea jo
cului și pe firescul vorbirii, cen- 
zurînd ostentația în frazare și 
ținută scenică. Toate acestea au 
fost posibile căci la dispoziția 
regiei a stat un grup de ex- 
celenți actori, în frunte cu ma
eștri ai scenei — Ștefan Dănci- 
nescu și Anny Braesky.

In rolul titular. Ștefan Dăn- 
cinescu a căutat și a găsit o 
linie originală a personajului, 
situîndu-l pe un postament nou 
în galeria de întruchipări sce

nice pe care Tartuffe a cunos
cut-o de la Du Croisy încoace. 
Textul e generos în formulări la 
adresa personajului : „smerit fă
țarnic", „fals îndreaptă lume", 
„sfînt mișel", „mucenic cucer
nic... cu două fețe", „suflet de 
nemernic". Interpretul și-a con
centrat viziunea pe trăsătura 
fundamentală a personajului, pe 
ipocrizia, pe cucernicia fățarni
că, aducînd toate celelalte tră
sături doar ca linii discrete ca
re completează un portret deja 
conturat. Interpretarea maestru
lui Dăncinescu are precizia și 
rafinamentul unei bijuterii, o bi
juterie diavolească, cu sclipiri 
de răutate și întuneric, ascun
se sub masca smerită a cu
cernicului. Izbucniri pătimașe în 
scenele cu Elmira, autobiciuire 
în fața lui Orgon, violență cînd 
devine stăpîn pe situație, toa
te aceste stări sînt pregnant 
conturate, înalta clasă a acto
rului evidențiindu-se însă cu a- 
cuitate în trecerile subtile de la 
o stare la alta, treceri foarte 
frecvente în cazul lui Tartuffe. 
Creația maestrului Dăncinescu 
este dintre acelea care râmîn 
definitiv în memoria spectatoru
lui, fiind totodată puncte de 
referință permanente pentru cri
ticii și istoricii teatrului. Ga
leria de interpreți celebri ai a- 
cestui rol se îmbogățește acum 
cu încă un nume : Ștefan Dăn
cinescu.

Aleasă distincție, prestanță 
scenică, rostire splendidă a ver
sului clasic, iată calitățile ce 
trebuie evidențiate mai întîi în 
cazul interpretării Doamnei Per- 
nelle de către artista emerită 
Anny Braesky. Rechemarea 
d-sale pe scenă — după o ne
dreaptă și pretimpurie pensio
nare — este un gest frumos al 
conducerii teatrului, gest căruia 
distinsa artistă i-a răspuns cu 
noblețe, oferind un model de 
interpretare și de dăruire totală 
pe scenă.

De mare succes se bucură în 
acest spectacol Carmen Barbu 

care întruchipează o superbă 
Dorină, personaj specific come
diei clasice, caracterizat prin 
ingeniozitate, bun simț, spirit 
de observație și analiză, co- 
mentînd cu inteligență și atitu
dine critică acțiunile stăpîni- 
lor ei și determinîndu-le în bu
nă măsură. Carmen Barbu s-a 
întîlnit perfect cu personajul, 
înzestrîndu-l scenic cu sclipitoa. 
re vivacitate și dezinvoltură 
comică ; dovedind o poftă de 
joc rar întîlnită și o mare ca
pacitate de a comunica (discret 
totuși), cu sala, efectuînd tot
odată și legătura permanentă 
între celelalte personaje, Car
men Barbu — și ea o nedrep
tățită a distribuțiilor din ulti
mii ani — își demonstrează cla
sa înaltă din care face parte. 
De asemenea, Sorin Lepa, mai 
convingător, mai sigur și mai 
complex de la un rol la altul
— are aici o foarte izbutită 
interpretare. Orgon al său este 
puternic individualizat, pe a- 
locuri îngroșat cu bună știință 
pînă la caricatură, servind drept 
un foarte potrivit mediu pentru 
încolțirea în voie a fățărniciei 
lui Tartuffe. Virginia Carabin 
Raiciu (Elmira) are finețe și dis
creție, armonie în ton și gest ; 
Dionisie Vitcu (Loyal) compune 
cu binecunoscuta-i minuție și 
inteligență o figură pitorească 
de șef-portărel : Boris Olinescu 
este degajat, elegant și spune 
versul cu distincție ; Aurora Ro
man e cuceritoare în rolul Ma
rianei. Actrița are o evoluție 
foarte promițătoare. Patetic, ca 
de obicei, Valentin lonescu (Da- 
mis). Ceea ce trebuie remarcat 
ca o deosebită realizare a re
giei este perfecta omogenizare 
a interpreților, rotunjirea mă
iestrită a ansamblului. Avînd s> 
decor inspirat, de o exacte o- 
decvare, îmbinind eleganța cu 
funcționalitatea (Marga Ene), 
spectacolul rămîne ca cel mai 
bun al actualei stagiuni ieșene.

ȘTEFAN OPREA

„La peinture a quelque chose d'infini" 
Van Gogh

Arta ultimului veac acceptă alte criterii de înțelegere a 
libertății umane exprimată prin artă.

Pentru sensibilitatea modernă figurativul însemnează în
cătușarea în forme invariabile, aceleași de la începutul ciclu
rilor. De aceea arta ar avea drept scop eliberarea omului 
de servitutea mimesisulul. Mai mult; se încearcă nu numai 
ieșirea din real, ci ieșirea din definit, convertirea lucrurilor 
cunoscute în semne cu înțeles multiplu.

Dacă impresionismul a eliberat arta de similitudinea foto
grafică, fauvismul de realismul strict al culorii, cubismul de 
acela al formei, suprarealismul de raporturile normale din
tre obiecte sau dintre obiecte și spațiu, — abstracționismul 
a înfăptuit suprema eliberare: ieșirea din formele cunoscu
te. Se ajunge la linii pure, la culori pute, la simple ritmuri 
și organizări cromatice care propun un ansamblu de semne 
fără referință Ia realitate și, de aceea, cu semnificație dis
ponibilă.

Se înfăptuiește, în felul acesta , o îndoită eliberare. Pe 
de o parte, sînt descătușate elementele primordiale care 
alcătuiesc alfabetul formelor reale, adică liniile și culorile, 
și li se dă posibilitatea de a se prezenta în starea lor preo- 
biectuală, restituindu-li-se virtualitatea unor nenumărate re- 
conturări. Pe de altă parte, ptin (această indeterminare, i se 
dă contemplatorului libertatea unei interpretări polivalente. 
Tabloul sau Sculptura devenind lin simplu cîmp de suges
tii, un ansamblu de îndemnuri senzoriale, oferă fiecărui 
contemplator o altă lectură și aceluiași spectator de fiecare 
dată o nouă lectură. Diversele componente formale și cro
matice se așează mereu în noi raporturi, în noi configurații, 
în funcție ‘ de structura momentului afectiv care recepțio
nează. Este ceea ce s-a numit „opera deschisă".

Metamorfoza continuă a operei deschise depinde prin ur
mare de faptul că elementele plastice, datele senzoriale pro
puse dezvoltă tensiuni formale și cromatice nerezolvate, 
ele urmînd a fi sintetizate și transformate în rezonanțe emo
ționale variind cu liniile asociative aflate în avantscena 
psihică în ceasul contemplării, cu lungimile de undă sufle
tești capabile de a fi piise în vibrație în acea clipă. Con
ținutul contemplării este rezultanta interacțiunii dintre ener
giile tensionale latente ale tabloului, conceput ca „un an
samblu de relații între forme, linii și suprafețe, asupra că
rora urmează să se facă și să se desfacă sensurile care i se 
dau" (Schneider) și aparatul reacționai al spectatorului (mo
del afectiv, moment afectiv, fond de experiențe trăite, bo
găție asociativă, putere imaginativă).

Independența de imagine, de amintirea pur optică a 
lumii, dă astfel posibilitatea artistului de a inventa un grai 
universal care să exprime, pe de o parte, stimulii cosmici 
liberi de orice determinare, păștrînd posibilități poliinten- 
ționale, să exprime deci lumea „în realitatea sa absolută", 
dincolo de accidental și provizoriu; dă posibilitatea consu
matorului de artă să aleagă, mai precis, să creeze din nou, 
la un mod personal, tabloul sau sculptura respectivă, să de
vină el însuși co-autor, eliberat de constrîngerea unei opere 
închise, perfect definite; dă posibilitatea transformării în 
substanță sufletească a senzorialului denudat, eliberat de

ARTA Șl LIBERTATE

(ii) SEMNIFICAȚIA LIBERTĂȚII IN ABSTRACTIONISM
referința la real. „La extrema sa limită, la extrema sa des
chidere, scrie Jean Leymarie, pictura se sustrage spațialității, 
reflectă mai puțin lumea, se mulează pe fluxul vieții inte
rioare*.  Prin focul relațiilor libere, opera de artă intențio
nează să devină, după expresia poetului Audiberti, „o creație 
continuă, o revelație continuă".

¥

Arătam în prima parte a acestui studiu (Cronica 21/70) 
că prin frumos se înțelege realizarea unei armonii, a unui 
finit organizat astfel îneît, prin satisfacerea reciprocă a com
ponentelor conform legii proporțiilor, este exclusă ideea de 
indeterminare, amenințarea cu dislocarea de către infinit, fapt 
care generează sentimentul posibilității formelor, posibilității 
existenței în ordine umană, această senzație de certitudine 
fiind întărită în figurativ de conferirea unui înțeles bine de
finit operei de artă și de exersarea armoniilor, a frumosului, 
pe formele cunoscute, care au reușit să devină reale, via
bile. Ori, apare evident că renunțarea la forma definită și 
abordarea unei creații cu un coeficient variabil de indeter
minare (formal, deci ontologic, sau ca semnificație, deci epis
temologic), însemnează de fapt renunțarea la frumos, inter
venția unor criterii estetice noi: gradul de indefinite, gra
dul de disponibilitate interpretativă, gradul de tensiune pusă 
în libertate, o dată scos tabloul sau statuia de sub obsesia 
lucrurilor cunoscute. Dispare perfecțiunea în sensul desăvîr- 
șirii unei opere închise, perfect articulată, perfect conturată 
ca înțeles. Categoria perfecțiunii este înlocuită cu cea a 
„posibilului", după cum remarcă Umberto Eco *,  adică gra
dul echivocului, coeficientul germinativului, coeficientul de 
evocări și asociații generate de operă. Universalul ca proto- 
tipar este înlocuit cu potențialul proliferativ, cu multipo- 
tența genetică a unei imagini, cu cantitatea făgăduințelor 
emoționale. Criteriului estetic i se substituie un numai cel 
al posibilității dar și cel al intensității (altitudinea tensiunii 
sufletești pe care complexul de stimuli izbutește să o de
clanșeze), criteriul nuanței (coloratura structurii imaginative 
indusă de operă).

Mai mult încă. „Nu se mai judecă în funcție de modul 
cum s-a realizat o operă, ci în felul în care a fost pusă o 
problemă artistică*  (Umberto Eco). Ne găsim de fapt în zona 
intențiilor pure, a preexistențialului. Se poate măsura dis
tanța pînă la frumos care însemnează perfecțiunea formelor 
(și a semnificațiilor), definirea lor absolută.

Pe de altă parte, dacă figurativul considera cîmpul rea
lului un ansamblu de semne care trebuiesc preschimbate în 
substanță sufletească, în grai inteligibil care să vorbească 
despre spirit, arta informală preschimbă vizibilul cunoscut în 
semne ambigui, anonime, în scopul retăinuirii realului, cu 
nădejdea că semnalele senzoriale denudate vor putea avea 
acces în zonele invizibile ale universului, vor căpăta puteri 
miraculoase în stare să smulgă ecouri ale acelor tărimurî

♦
Să vedem care sînt limitele libertății pe care opera des

chisă, abstracționistă, o oferă, în comparație cu arta figu
rativă.

1. Mai întîi, așa cum precizează Umberto Eco, este de 
la sine înțeles că indeterminarea în abstracționism nu poate 
fi absolută. Există o anumită dominantă intențională, o anu
mită direcție de orientare a interpretărilor. Libertatea infinită 
ar duce la dizolvarea operei de artă, care ar semăna cu 
nourul lui Polonius sau discursul final al oratorului mut 
din Scaunele lui Eugen lonescu. Curentul reacțiilor și aso
ciațiilor optice și imaginative trebuie dirijat către o anu
mită constelație de înțelesuri, altfel comunicarea ar fi impo
sibilă. Trebuiește un echilibru între maximum de abatere fată 
de structuri asimilate, experimentate, trăite, „logice*,  „rațio
nale" și minimum de aluzie la aceste structuri, puncte de 
plecare pentru construirea unor noi configurații reprezenta- 
ționale. Pentru ca opera să se închege, să ia ființă, pe fon
dul masei de informații anonime trebuie să existe indiciul 
vag al drumului către o anumită serie de tllcuri care să 
excludă o altă familie de înțelesuri.

2. Pe urmă să nu uităm că, în realitate, contemplate rol 
transformă semnele plastice abstracte în reprezentări fizice 
și conceptuale care aparțin experienței sale anterioare, acic= 
lumii cunoscute, „figurative", din care arta informa'.ă în
cearcă să evadeze. Foarte rar un joc formal și cromatic pur 
realizează convertiri în tensiuni sufletești libere de cri - 
întruchipare mentală coincidentă sau tangentă cu imagini din 
realitate, libere de orice contaminare cu reprezentări aafrai- 
late. Reacția imaginativă este obligată să apeleze la
știute și la raporturile dintre ele, care constituiesc sursa 
curentă a emoțiilor sale și care i-a structurat de-al—<^i 
vieții aparatul asociativ și imaginativ. In modul acesta me
tafora plastică ce lucrează cu semne extrareale, extrafiguro- 
tive, întoarce privirea contemplației către figurativ, către 
real. Nu se realizează astfel decît un joc al întoarcerii c*n-
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NICOLAE MATYUS: .Muzică'

R. M. RILKE
Două piscuri ale artei universale 

se întîlnesc pe coperta unui volum 
(apărut de curînd în editura Meri
diane) ; Auguste Rodin de Rainer Ma
ria Rilke. Un eseu datat 1903, și o 
conferință din 1907 dezvăluie sensi
bilitatea, subtilitatea îndrăgostitului 
de artă Rilke, unul dintre cei mai 
frecvenți ambasadori ai genialității 
sublimului sculptor .Insumînd iugare 
Însemnări biografice, cartea se o- 
prește Intr-o atentă analiză asupra 
sculpturilor Iul Rodin de pînă la 
1907, „Notele autorului" aducînd amă
nunte referitoare la restul operei de
miurgului. Privită In context istoric, 
și ne referim aici la decăderea scul
pturii de după Michelangelo, ajunsă 
In a doua jumătate a secolului al 
XIX-lea doar un „confortabil mește
șug" , opera lui Rodin a însemnat ° 
adevărată redeșteptare, o răzvrătire 
creatoare de noi universuri artistice. 
Apreciind elogios arta antică sau ar
hitectura evului mediu (catedralele), 
citind pe Dante, Baudelaire, marele 
artist și-a croit cu răbdare singura
ticul său drum. (Rilke vede aici, în 
această răbdare consecventă, o preg-

: AUGUSTE
nantă .concordantă*  cu natura), opera 
matur izîndu-i-se ^singură cu sine".

* Umberto Eco : Opera aperta i

GEORGE POPA

Cer ce ti nd suprafața lucrurilor, Ro
din descoperă peste tot viața. viață 
pe care nu se sfiește să o oiere in 
plenitudinea experienței ei la Salonul 
din 1864, guvernat încă de exigen
țele artei academice (e vorba de 
Omul cu nasul zdrobit). Tăcerea 
este singurul răspuns primit de în
drăznețul novator. Artistul lucrează 
mai departe, singura rațiune a exis
tentei sale fiind munca, munca con
tinuă ce-1 duce spre aflarea „gestu
lui*  (Omul din primele timpuri), a 
primului „om care umblă' (Ioan Bo
tezătorul), a mîinilor, care, fără a 
aparține unui corp anume, alcătuiesc 
o lume de imagini evocatoare și, în 
sfîrșit, spre Poarta infernului, operă 
capitală a cărei măreție cu greu poa
te fi desciisă în cuvinte. Și totuși, 
Rilke a făcut mai mult : a re-creal-o 
cu ajutorul cuvîntulul-imaglne artis
tică, lăsînd posterității un exemplu 
Inegalabil de prezentare a unei ope
re plastice. Vorbind despre sutele de 
desene, autorul le socotește drept o 
„revelație independentă și originală a

RODIN
personalitățiT marelui artist, dovadă 
certă a laturii impresioniste a crea
ției sale. El caută mereu vefnscm. 
ceea ce se repetă, ceea ce rămine 
universal valabil de-a lungul tuturor 
timpurilor. Ilustrative In acest sens, 
sin! celebrele grupuri Victor Hugo 
(înconjurat de muze) și Burghezii dm 
Calais. O cucerire însemnată a lui 
Rodin a fost asa numita „participare 
a aerului', adică silirea spațiului, ae
rului, luminii să ia parte activă la 
crea ea sculpturii, care, ostiei, poate 
fi „oarecum recunoscut(ă) în indepen
denta sa cosmică'

Ultima mare operă a lui Rodin ră
mîne Balzac. Rilke, arătînd munca 
imensă desfășurată de marele scul
ptor în vederea elaborării acestei sta
tui, dă un adevărat model de creare 
a unui portret.

Admirația neprecupețită, încrederea 
absolută a lui Rilke în genialitatea 
operei lui Rodin transpar pe fiecare 
paoină a acestei magistrale scrieri, 
adevărată capodoperă a genului, o 
carte care Îmbogățește tezaurul va
lorilor spirituale universale.

L B.

La mutți artiști moderni persistă nostal
gia obiectului, hrănită poate și de instin
ctul de apărare împotriva însingurării. Lu- 
chian, țintuit in șezlong, odunâ ulcele fru
moase și fiori frumoase de strat și de ci mp 
și iși umple cu ele însingurarea. Arătam, 
in însemnarea trecută, că englezul Nichol
son (1894), care traversează un onotimp 
artistic răzvrătit, nu poate înlătura moder
na tentație a obstrocției, dor nici nostal
gia, buna și iirvșutooreo nostoige o obiec
tului. El își hrănește pictura cu cele doua 
gindrn, cec veche și cea nouă, reușind o 
sinteză magistrală, căreia nu i se poate 
reproșo nimic, in ovdmeo odevăraiui artis
tic. Dor aceșbc, și nu numai ei. Srnt artiștii 
care se mai iasă mingirați de lumina cal
dă a iucnjriior. Pentru olandezul Mondrian 
insă (1872—1944), înfățișarea obiectului în
seamnă cerc door in perioada de instrui
re. pe'-rtru ca opcx ocecsco să devină o 
‘rină. o berare a drumului către esență. 
Și el și rusul Materiei ou tărie desprinde 
m totale de oCsect și o o-gcâri intr-o 
espiocore fcraarică o esențe**-  Pînă in o- 
cest moment ai desprinderii. însă, obiectul 
mstnnește și «asanează. Primele natu ri 
moarte trebuie să fi apărut din rațiuni filo
zofice. ca apoi să devină simplu gen de 
studiu. Cei care pentru prima ooro ou îm
preunat pe o masă obiectele din preajma 
șevaletului și și-au (*opus  să le picteze, 
au descoperit de toot o nouă satxe a lu
mi, cea a existenței de sine stătătoare o 
obiectelor, moi bine zis a semnrfkxrțiilo' 
ocestora. Vechiul Chardin, rămas singur o 
viață in ulița sa. combină obiecte de o 
lumină simplă, in cnsambturi care fasci
nează și intrigă (Diderot spune că nu în
țelege nimic dm toată această vrăjitorie). 
Primul fior atribuit obiectului dispare. însă, 
natura moarto devenind moi Crziu metoda 
de studiu. Obiectele nu moi srnt încărcate 
cu semnificații, nu mai dioîogbeoză. nu 
mai încheagă stări de suflet, ci își supun 
suprafețele mate sau lucii observației con
știincioase. Pictorii știu și cu ochii închiși 
cum arată o pipă, o cutie de toboc, un 
ziar, o perie, o cană, o mandolină... E 
o dezordine leneșă în toată adunătura de 
obiecte exact pictate, incit aerul devine a- 
p-oope de nesuportat Cu tot efortul cu
biștilor, obiectul rămîne simplu obiect, în- 
fățișîodu-ni-se flasc și nesemnificativ.

Mondrian este marele răsvrătit împotriva 
obiectului nedezvăluit, care se adună în 
grupuri dezordonate, nesemnificative. Ambi
ția olandezului este de a pătrunde obiec
tul pină la esențe, de a-i înțelege legile 
generale, de a-l înseria în ordine univer
sală, de a-i defini relațiile cu noi și cu el 
însuși. E o ambiție temerară, care în final 
îl va foce pe Cassou să conchidă sceptic, 
referindu-se și la rusul Maievici : în acest 
stadiu, despuiată de orice urmă de viață, 
de orice raport cu realitatea și cu omul... 
pictura nu se putea transforma decit prin 
propria sa nimicire, nimicind în același timp 
doi oameni, reduși Io propria lor gîndire, 
eroi tragici ai spiritului. Aceste două spi
rite s-au sinucis, ucigind pictura. Fiecare in

felul său. Unul (Maievici n.n.), cu pătratul 
său suprematist și suprem, a ucis pictura 
intr-un disperat apocalips. Celălalt, cu ma
tematica sa rece, a ucis-o, întocmai ca 
maestrul de arme al domnului Jourdain 
,din rațiune demonstrativă". Este vorba, 
mai intii, de o transformare, cum observă 
Cassou. Care anume ? Tocmai ambiția ar
tistului de a conferi plasticii un nou atribut, 
ocela de a pătrunde firea, în felul în care 
o face știința. De a ajunge la adevăr prin 
mriioacele plasticii. In acest moment, al 
desprinderii totale de obiect, mai precis 
de infățișorea lui nesemnificativă, Mon
drion optează pentru abstracție. E o deci
zie fermă, care-i va domina resorturile In
telectuale pînă la moarte. Herbert Read, 
referindu-se la evoluția lui Mondrian, o 
caracterizează ca prezentînd o fermă uni
tate internă, combinată cu o cercetare pa
sionată a unui echivalent plastic al ade
vărului universal.

Hotorit, în cazul olandezului, avem a fa
ce cu o structură intelectuală de o rigu
rozitate ieșită din comun. Alături de nu
mele său este mereu pus cel al filozofu
lui compatriot. Schoenmaekers, fondatorul 
principiilor matematicii plastice, sugerîndu- 
se astfel influența filozofiei asupra gîndirii 
artistului. Cineva observă însă că Mon
drion, incinte încă de a se întîlni cu Scho- 
enmoekers, are deja format un limbaj filo
zofic complet, așa încît, oricît am vedea 
in artist rodul unei puternice influențe filo
zofice, nu-i putem contesta activitatea par
ticulară a structurii intelectuale, singulari
tatea ei ambițioasă, cea oare a făcut ca 
formula plastică mondrionescă să ’ devină 
unica. Relațiile lui Mondrian cu Schoen- 
mcelrers insă au consolidat sistemul, lată 
fonnuloreo filozofului : Natura, vivace și 
capricioasă, funcționează totdeauna cu o 
reguloritote absolută, odică cu o regula
ritate plastică. De aceea, ea trebuie pă
trunsă de așa manieră • incit realitatea să 
ni se releve în toată construcția ,ei inte
rioară. Iotă și formularea dată neoplasti- 
cismului de către artist : Un mijloc dato
rită^ căruia versalitatea naturii poate fi re
dusă la o expresie plastică de relații defi
nite. Arta devine mijloc intuitiv, la fel de 
exact oa și matematicile, adică de repre
zentare a caracteristicilor fundamentale ale 
cosmosului.

Părăsirea totală a obiectului și optarea 
pentru abstracție l-a pus pe artist în fața 
unui deziderat estetic temerar, aproape 
imposibil de realizat, și iată de ce nu ne 
mai surprinde concluzia sceptică și maliți
oasă a lui Cassou.

Am acum în față fotografia lui Piet Mon
drion, olandezul exact, care ne-a, lăsat o 
plastică de o simplitate tulburătoare și nu 
știu de ce mă obsedează asemănarea sa 
CU profesorul de matematici din liceu. Față 
cu trăsături bine săpate, frunte înaltă, o- 
chelari (bineînțeles), ochi scrutători și reci, 
neiertători. Doamne, cîtă admirație dar și 
crtă spaimă am nutrit pentru profesorul 
de matematici I...
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știința căutînd în mod firesc un reper, față de care să valo
rifice masa de impulsuri nedeterminate, și acest punct de 
sprijin îl află în real. Ambiția reînceputului, eliberarea totală 
de lumea știută pe care arta abstractă o întreprinde, este o 
himeră.

Rezultă de aici că, pe planul cunoașterii, în arta abstractă 
nu se ajunge la dezvăluirea unei noi perspective a lumii sau 
a sufletului, contemplatorul fiind doar invitat să-și aleagă 
din cîmpul posibilităților de interpretare propuse una con
formă cu ipostaze cognitive trăite. El saturează semnele ofe
rite cu experiența îndelungului său pelerinaj în realitate. 
Printr-un joc al sugerării îndepărtate și al asociațiilor, noi 
regăsim ținuturi de mult străbătute. Libertatea de a recrea 
opera pe care o oferă arta abstracționistă este o aventură 
într-un ținut știut dar peste care micul Puck a împrăștiat 
ceață.

Ț- 3. Ca un corolar, reiese că în receptarea estetică a unui
tablou figurativ, de pildă un Rembrandt, drumul de la repre
zentarea plastică la ecoul sufletesc este foarte scurt. Scurt
circuitarea o face prezența unor imagini cunoscute, care nu 
necesită asimilare. Desigur, dacă tabloul figurativ este doar 
un produs pur optic, ochiul se oprește la simpla delectare 
senzorială. Dar dacă implicația spirituală este atît de pro
fundă încît depășește frumusețea plastică pură, contempla
ția trece nemijlocit la vibrația sufletească.

In opera abstracționistă, imaginea plastică ne mai fiind 
familiară, rezonanta sufletească întîrzie, între contemplație 
și extaz se interpune un interval în care timp trebuie să 
aibă loc: deșocarea, asimilarea imaginii insolite, transfor
marea ei într-o imagine plastică inteligibilă prin punerea în 
analogie cu imagini cunoscute, în scopul încadrării într-o 
sinteză senzorială capabilă să fie fructificată sufletește, să 
emane emoție artistică. Evident, aceste operații nu se fac 
într-un timp prea îndelungat, totuși, e suficient pentru ca 
factorul plastic să ne rețină în anticamera spiritului. In felul 

-- acesta, libertatea sentimentului general și polivalent încercat 
(adică nelegat de o imagine precisă ca în figurativ), este 
contracarat de o servitute materială prealabilă, existentă 
totdeauna în abstracționism și absentă în marile creații ale 
figurativului.

4. In ceea ce privește automatismul, hazardul, abstrac
ționismul gestual, .action painting', — sînt oare acestea toate 
expresii ale unei libertăți reale ? Nu trebuie confundată ne- 
controlabilitatea cu libertatea.In realitate, gestul automat, 
hazardul sînt determinate, dictate de nenumărate resorturi 
care scapă conștiinței: ele sînt de aceea cu atît mai puțin 
libere. Liber este actul în raport cu determinarea conștientă. 

F Ori dacă inconștientul, conform unor cunoscute teorii, repre
zintă eul profund al unui ins, nu este mai puțin adevărat că 
acest eu este de fapt o existență paralelă eului conștient, 
eului cu adevărat liber. Libertatea presupune deliberare și 
nu manifestarea neîngrădită a unei energii cu determinisme 

■ț" oarbe, imposibil de surprins de către conștiință.
O analiză mai atentă observă însă ușor că, în realitate, 

automatismul nu este chiar atît de automat, accidentalul atît 

de accidental, țfșnirea atît de liberă. Dacă ar fi așa, ar fi 
imposibil să se diferențieze stilul unui creator de al celuilalt. 
Or. tocmai fiindcă recunoști oricînd pe Hartung. Mathieu sau 
Soulages, tocmai fiindcă au stil propriu, demonstrează că de 
fapt gestul este doar liber de orice imagine figurativă, dar el 
este dirijat inconștient de o anumită configurație psihologică 
mereu controlată de modelul reacționai și integrator al fie
cărui artist Este un .capriciu organizat’, după cum afirmă 
Raymond Bayer. Nu este o tăcere a tuturor controalelor, ci 
o zburdălnicie In limitele unei discipline vectoriale suficient 
de severă pentru a încadra pe artist într-o formulă bine 
definită. Tocmai acest marcaj limitativ face cu putință per
sonalitatea artistului

5. Că In pictură acest joc al indeterminării nu este chiar 
atlt de liber pe cit pare la prima impresie, mai este dovedit 
de un fapt bine cunoscut: univocitatea tentei afective a 
culorilor. O anumită culoare are pentru oricine aceeași re
zonanță afectivă: de pildă, albul semnifică pentru fiecare 
ins puritate, negrul evocă neantuL Pe de altă parte lungi
mea de undă a vibrației unei culori ne obligă la același 
răsunet retinian și, corespunzător, psihologic. Este adevărat 
că. In sufletul contemplatorului nu se mai înfruntă îngerul 
cu diavolul ca întT-un tablou figurativ, ci principiul limpidi
tății cu cel al întunericului, dar interpretarea este în acest 
caz analogică, tributară unui mod de a vedea împrumutat 
din universul .figurativ*.

6. Dacă informalul permite contemplatorului să recreeze 
tabloul sau sculptura respectivă la un mod perscnal prin 
propunerea unei constelații de semne neîmbinate o dată 
pentru totdeauna într-o relație unisensică. arta figurativă nu 
oferă și ea posibilitatea unei interpretări polivalente?

Precum arătam și altă dată, Mona Lisa are o expresie 
cu neputință de definit. Iată o formă bine definită familiară, 
.arhiuzată*  care pare că și-a epuizat capacitatea emoțională: 
chipul uman. Și iată totuși neputința totală, dureroasă dacă 
vreți, de a reține această expresie, de a o cataloga, de a o 
tălmăci în cuvinte. Pentru că definește indefinisabilul, vor
bește despre negrăit. Mona Lisa constituie cel mai bun 
exemplu de operă deschisă, în sens de operă cu înțeles 
nefixat o dată pentru totdeauna; ansamblu de semne care 
generează în fiecare moment altă interpretare, nici una pă- 
rînd a fi cea adevărată.

De fapt, operă deschisă ar trebui să se numească nu nu
mai creația informală, ci orice operă care exprimă o genera
litate umană polisensică, astfel că o descoperi mereu în func
ție de experiențele sufletești cu care te-ai îmbogățit de la 
ultima lectură.

Opera figurativă superioară oferă semne plastice Cu
noscute, dar încărcate de tensiuni psihice care par deseori 
clare, dar Ta care nu oricine și același ins nu oricînd poate 
avea acces. Prin aceasta se realizează disponibilitatea crea
ției figurative: ea îți arată .direcția zborului, numai să fie 
în stare spiritul tău să-l întreprindă ; piscurile sînt limpezi, 
numai să ie poți atinge.

7. Și acum întrebarea: desăvîrșirea unei forme, a unui 
sens, nu înseamnă eliberarea de imperfect, de gestul incom
plet de subexistențial ? Exprimarea explicită a unei ipostaze 
sufletești nu eliberează spiritul de nedeslușit, de haotic, de 
preexistențial 7 Ambele perfecțiuni, ambele determinări nu 
realizează existențialul uman sub o formă cît nțai aproape 
de absolut, în sensul conturării sale depline pe de, o parte, 
iar pe de o parte prin cunoaștere, intrarea în posesiunea 
totală a propriei sale lumi lăuntrice, aiunqerea la certi
tudine?

Suspensia, ambiguul, echivocul, în ce măsură pot consti
tui — în ordine umană — o mai mare libertate decît certi
tudinea, afirmarea entității umane în univers, delimitarea 
cît mai completă în raport cu restul ? In ce măsură această 
confuzie între da și nu creează o libertate de- ordin superior 
și nu este de fapt un joc de al doilea grad fără implicație 
existențială 7

Reala libertate, aceea care bineînțeles ne este interzisă, 
ar fi ca omul să poată trece către o altă formulă existențială 
pe care să și-o creeze singur și să transcearidă formula im
pusă in care s-a născut. Dar a rarefia realitatea sau a o face 
nedeterminată nu însemnează a ieși din această formulă, nu 
însemnează libertate, ci dimpotrivă aburirea condiției umane, 
trecerea pe un plan existential cu un potențial mai redus. 
\ iolentarea, .ruperea intenționată a legilor de probabilitate' 
care guvernează sintaxa obișnuită a realului nu duce la noi 
probabilități de ordin ontologic, ci la noi variații în cîmpul 
aceluiași cerc existențial. Ieșirea din direcțiile previzibile 
de solicitare a sensibilității, din obișnuit, din experiența trăită, 
din unele convenții asimilate și pe care le considerăm .ra
ționale' nu însemnează crearea unei condiții umane noi, ci 
modificarea indicelui de raționalitate și atît.

In concluzie, care este libertatea pe care abstracționis
mul — și .opera deschisă' în general, o oferă ?

Pe de o parte libertatea în arta informală nu este expre
sia unei certitudini ontologice, ca în figurativ, ci o stare de 
tensiune irezolvabilă — năzuința de a trece: către o altă con
diție de a fi. Conținutul acestei libertăți îl constituie neli
niștea încordării și sentimentul neputinței acestei aventuri 
demiurgice. .Pictura este astăzi expresia unei insatisfacții și 
a upei voințe*,  afirmă George Mathieu,

Pe de altă parte, rămîne libertatea interpretării pentru 
contemplator, libertatea de a fi creator, de a putea conduce 
masa informațională brută, neprelucrată, a operei către va
riate configurații sufletești în funcție de' imprevizibilele aso
ciații ale subconștientului, de circuitele disponibile, capa
bile să intre la un moment dat în tensiune.

Chiar dacă în concept aceste două ambiții ale abstracțio
nismului depășesc de cele mai multe ori izbutirîle artistice, 
măretiă tentativei rămîne însă întreagă, și ea marchează o 
mutație fundamentală în evoluția spiritului uinan.



OCHIUL EROTIC

Intr-o noapte mi-am văzut ochiul : 
izvor cu semne de-ntrebare, 
ascuns in bălți, in drumuri, in planete, 
in speranțe, în păduri și in văzduhuri, 
pretutindeni unde, fără mine, orele ar ingheța 

în singe 
ți orizontul n-ar mai fi decît o zdreanță 
uitată sub ierburi.

Era în noaptea cînd, călare pe femeie, 
imi fugăream destinul, 
fără să știu că nu-l alung, 
ci doar fugeam, ca să-l ajung din urmă.

Tot călărind, tot călărind, 
m-am pomenit c-am despicat în două universul, 
și mă țineam de sinii ei cu dinții 
ca să nu cad in haos, 
in mine să nu cad,
în începuturile care stau la pîndă-n noi, 
deschise, gata să ne-nghită.
1955

METHAMORFOZĂ

Ce dracu-ai pus pe tine-atîta carne, 
bălăbănindu-ți sufletul de șold, 
de-i orice vint in stare să-ți răstoarne 
in mlaștini grase, biblicul imbold î

Cum aș putea să scot din tine-nalte 
acorduri triste legănate-n vis, 
cind nu-ți mai poate carnea să tresalte 
și-i toată-un macru, împietrit abis ?

Din sinii largi ca două buzunare 
de ce aștepți, prea darnică, să-ți fur 
plăceri și miezuri strict imaginare, 
cind te-ai încins cu cărnuri împrejur ?

Eu știu că focul doărme-n taine grave 
ți-n trunchiul tău, care-ar putea, fecund, 
să dea mlădițe Calde șl firave, 
de-ar fi, nocturn, adine să te pătrund.

Dar eu sunt orga'nnaltelor acorduri, 
luceafăr trist vîslind peste amurg, 
ți-n zarea mea, crestată de fiorduri, 
din trupul tău ispite nu mai curg.

De vrei să scot descintece din flaut, 
fierbinte-n tine gindul să-mi dezghioc, 
nu-n crude cărnuri fâ-mă să te caut, 
ci-azururi toamă-n sfintul tău ghioc.

Vei fi atunci mlădie ca secara, 
dospind în tine piinea de tăceri 
pe care-o fringe călătorul seara, 
să-ți dea și ție-n taină, cită ceri.

HĂLĂI-ȘA
Haida ha I haida ha I
am trecut prin istorie așa : 
mai pe drum, mai pe-de-lături, 
după vremuri, după vint, după omături, 
cind pe jos, cind in carul cu bot, 
după stea, după nevoi, 
ba e hăis, ba e cea, 
după cum se poruncea - 
haida ha ! haida ha !

Pîn-la ora de ferigă 
dintre vis ți mămăligă, 
hălăi -șa I 
cind găsirăm în ceaun 
țara fiartă-n foi de tun, 
hălăi-sa ! hălăi -șa !

BEN. CORLAC1U
1957-1964

FIUL RISIPITOR
Fiecărui copac i-am spus la fel : 
ia-mă, numai brațul tău strînge 
inima nopților ți 61, 
pâmintul, te simte ca o seringâ-n singe.

Sint fiul risipitor, pentru întoarcerea mea 
injunghiați ,câ Orele sint pline, 
pe cea mai departe, tînără stea, 
să-mi răscumpăr furtunile din mine.

Și ospățul tîrziu de taină să fie, 
să nu-mi rămină cuvintele datoare 
robite in cruda mea împărțire, 
ți ca un lujer ce tremură în soare.

Iar pentru patima zilelor, anume 
m-aplec la fiecare rădăcină, 
și ce-i apus din mine năvălește-n lume 
cu nesfîrțite torente de lumină.

OVID CALEDONIU

Scoțind uscături din pădure.
Tot taie lemnarul ți taie...
Dispărem cite unul, pe rind, 
Devorați de gurile lutului, mute.

ION PUHA

UNELE DIMINEȚI

prelinse dimineți de duminică 
in ochiul cerșetor de odihnă 
nu mai veniți dacă treceți in fuga 
diluați-vă luminile surizătoare 
in apele nefirescului timp 
lăsați-mă să sfidez moartea 
fără pacea ți bucuria voastră.

INSTANTANEE CU LUNĂ

Un murmur de riu pe totdeauna 
izvorind din luna scăzută 
din acceleratul punctual 
ca un flaut.

Ori numai din streșinile sub care țipătul 
rodește cuiburi

II

ÎN GURILE LUTULUI

Devorați de gurile lutului, mute, 
Dispărem cite unul, pe rind - 
Ca vreascul lovit de secure 
Cind taie lemnarul ți taie,

Briciul riului cum 
oprește nisipurile 
și-n micile cratere cimpenești 
urmărește guzganii.
Cochiliile le roade, scoate 
din sculptura lor 
desăvirșită, doar viața 
ce prisosește.
O,-n umedul cerc se adună 
atita lună 
obsesivă, atita apă 
in fundul căreia fluieră 
o magnolie.

GHEORGHE GRIGURCU

i

it ine rar ii comparatiste în

ESEISTICA LUI IUN
Activitatea de critic și eseist literar a lui Ion Pillat a fost 

consemnată ori de cîte ori s-a vorbit de întinsa cultură a 
poetului și de aria informației sale în domeniul poeticei, 
concepută ca disciplină in accepția lui Valery. Setea de 
lectură, spiritul echilibrat, aproape clasic, cu care trata orice 
problemă literară, contactul cu cele mai vaste peisaje cultu
rale ale lumii, toate conjuncturile sale profesionale l-au 
dus în mod inevitabil la comparatism.

Estet rafinat călător pasionat, în excursii personale de 
tinerețe, apoi ca delegat la congresele P.E.N.-clubului sau Ia 
acelea ale Asociației pentru cooperarea intelectuală de pe 
lingă Liga Națiunilor, Ion Pillat intră în contact cu toți marii 
scriitori europeni, avînd corespondență cu Rilke, Paul Valery, 
Valery Larbaund, Paul Claudel sau Sairit-John Perse, fără să 
mai amintim de vizitele pe care i le-au făcut la București un 
Lucien Fabre, Claude Farere, Claude Anet, Rend Benjamin, 
Henry Massis. Jaques Bainville, Jules Romains, Paul Morand, 
Georges Duhamel, Keyserling, Hans Cârossa, Iovan Dudei etc.

Pentru a puncta voluptatea intelectuală cu care Ion Pillat 
lua contact în mod esențial în călătoriile sale cu civilizațiile 
și mai ales cu literaturile țărilor pe care le vizita, amintim o 
scrisoare a poetului trimisă soției, din Paris, în 28 februarie 
1936 (scrisoare publicată de noi în Viața românească, XXI, 
nr. 2, februarie 1968, p. 131—133): „De duminică seara la 
Paris n-am pierdut <un moment, revăzînd muzee, librării, 
anticari și prieteni. Am mai văzut pe Elena Văcărescu, 
St. John Perse, Paul Bastid (cu care prînzesc diseiară), Lucien 
Fabre (cu care dejunez azi), Jules Rais (cu care am dejunat 
ieri) și voi mai vedea probabil pe Rend Benjamin, Benjamin 
Clemieux, poate Henry Massis și Paul Valery...".

Cu atîtea contacte personale, posesor al uneia din cele 
mai mari biblioteci de literatură străină din țara noastră 
(vezi și „Impresii asupra literaturii spaniole" de G. Căli
nescu, ed. II, 1963, p. 9), traducător al lui Rilke, St. John-Perse 
ca și a altor scriitori nu mai puțin celebri, Ion Pillat a fost 
constrîns de această contextură spirituală, deopotrivă pasiune 
și viciu necondamnat, să comenteze pe marii lirici în eseuri 
și prelegeri, strînse în 1936 într-o primă culegere de Portrete 
lirice, ediție întregită recent (1969) cu alte studii inedite. G. Că
linescu îi elogia .larga informație, cultura plină și sistematică., 
socotindu-1 fără rezerve „scriitorul român modern cu intelec
tualitate rotundă și educație artistică (G. Călinescu, Istoria 
literaturii române de Ia origini pînă în prezent, 1941, p. 780).

Portretele sale lirice au atras de la apariție atenția criticii 
literare; Tudor Vianu vorbea de opera lui Pillat ca o intui
ție „a experienței și a culturii" ; G. Călinescu le considera 
în esență, eseuri scrise cu gust, fundamentate pe o documen
tată compilație, ceea ce în eseistică e permis. V. Nemoianu, 
recent, socotind „portretele” niște studii, îi întocmește și uri 
«catalog de păcate" (Prefață la Ion Pillat, Portrete lirice. 
E.L.U. 1969, p. XI—XII) etc.

Aici hu urmărește numai aspectul critic al acestor portrete, 
numai tematica lor circumscrisă ariei literaturilor europene 
în primul rînd, ci se dedică mai ales aspectului comparatist 
al investigațiilor și comentariilor eseistului român, aspect 
nesubliniat în cercetările de pînă acum. Nu rămînem însă 
numai la eseurile din Portrete lirice ci completăm analiza noas
tră și cu volumul publicat de Pillat Ia Casa Școalelor în 
1943, Tradiție și literatură și la Mărturisiri-le din 1942.

Nu sînt lipsite de interes, pentru o eventuală extindere 
a cercetărilor, listele de opere și autori rămase în manus
cris, sumarele de antologii proiectate și anunțate recent 
de fiul său, (Dinu Pillat, Mozaic istorico-llterar, 1969, p 
220—221). Din literatura franceză prefera pe Villoh, Ron- 
sard, Baudelaire, Verlaine, Moreas, Valery, Mallarme, din 
germană pe Goethe, Holderlin, Ștefan George, Rilke, Hof- 
mannstahL din engleză pe Chaucer, Shakespeare, Milton, 
Shelley, Yeats, din spaniolă Ruben Dario, Machado sau 
Jimenez. Preferințele sînt în parte comune cu eseurile 
strînse în volum ,unde literatura franceză e reprezentată 
prin nouă studii (Ronsard, Racine La Fontaine, Victor Hugo, 
Baudelaire, Francis Jammes, Paul Valery etc.), cea germană

prin două (Goethe, Ștefan George, 
Hugo von Hofmannstahl), cea spa
niolă prin unul singur (Cervantes) 
cea engleză, la fel (William Butler 
Yeats). Mai interesante pentru com
paratiștii sînt eseurile cu subiecte 
de sinteză ca Lirica modernă ameri
cană, Poezie și plastică, Spiritul me
diteranian, Simbolismul ca afirmare a

spiritului european, deși în unele titluri comparatistica e 
prezumată : Valery, Rilke și poezia pură, de exemplu.

Trebuie să subliniem că umbra poeților citiți, mai ales 
în tinerețe, a pătruns în versuri: „Versurile mele de tine
rețe nu au fost (spune poetul) rodul pîrguit al sufletului 
și al pămîntului autohton ci fructul silit al creierului și al 
bibliotecilor străine*  (Mărturisiri). Mai tîrziu această „um
bră" rămîne numai în activitatea sa de critic și eseist lite
rar, în poezie cultivînd, în cea mai mare parte, o tematică 
autohtonă.

Comparaitismul devine la Pillat metoda cea mai frecventă 
pentru a explica un fenomen cultural. Astfel Renașterea, 
care n-a fost numai un fenomen italian, ci unul european, 
nu poate fi definită decît în acest context. Ronsard este 
un poet al Renașterii, dar al Renașterii franceze, a cărui 
viață și operă, a cărui sensibilitate mai ales, nu pot fi cer
cetate decît cOmparîndu-le cu ale altor poeți ai „altor 
Renașteri", că Michelangelo, ca poeții elizabetani englezi, 
că Fray Luis de LeOn, „misticul poet spaniol*.  Ca și Ron
sard .toți au fost artiști multilaterali, poate universali ca 
vocație: erudiți, pictori, muzicanți, soldați, curtezani etc.

Dar metoda se conturează mai ales în eseurile ce tra
tează fenomene colective în care sînt subliniate parale
lismele dintre literaturi. Mișcarea simbolistă, ca afirmare 
a spiritului european îi oferă ocazia să dovedească în mod 
convingător, că întreg simbolismul continental este impreg
nat de o sensibilitate franceză.

în Franța, sau în limba franceză, s-au manifestat, ca 
simboliști, poeți aparținînd ca origine și altor naționali
tăți : Jean Moreas, pseudonimul grecului Papadiamantopu- 
los, Rodenbach, Maeterlink, Verhaeren, Max Elskamp, Al
bert Mockel, Van Leberghe, flamanzi, Stuart Merill și Fran
cis Viele-Griffin, anglo-saxoni, Gustave Kahn și Eshraîm 
Mikhael, evrei, Armand Godoy, spaniol ca să nu mai amintim 
pe cei care au scris sporadic în limba lui Baudelaire, ita
lianul D' Annunzio, englezul Oscar Wilde, românul Al- 
Macedonski (colaborator la una din primele reviste ale 
curentului, La Wallonie).

Important e faptul că simbolismul francez s-a resimțit 
mai puțin de aceste colaborări externe, de „alt sînge" ; 
mult mai puternic a fost exportul de simbolism francez în 
mai toate literaturile europene. Pillat urmărește ,după ce 
definește structura esențial europeană a simbolismului fran
cez, consecințele acestei influențe : Ștefan George și Rilke 
(în lumea germană), Yeats (în Irlanda), Gerard Manley Hop
kins (în Anglia), Vervey (în Olanda), Ruben Dario, frații 
Machado, Ramon Jimenez (în Spania), Valeriu Briusov și 
Alexander Blok (în Rusia), Ady Endre (în Ungaria), Kos- 
tis Palamas (în Grecia), Tuwim (în Polonia), Macedonski. 
Anghel, Minulescu, Bacovia (în România).

Dar cOmparatismul nu are numai această dimensiune ori
zontală ci și una verticală, în timp, prin discutarea mișcă
rii în paralelă cu școala romantică europeană cuprinzînd 
pe poeții francezi dar și pe cei germani, de exemplu, ca 
Novalis, Tieck, Brentano.

Așa cum definise prin analogii, o spiritualitate a Europei 
manifestată în cadrul mișcării literare a simbolismului, 
încearcă să contureze pe plan comparatist spiritul mediie- 
ranian, explicație fundamentată Cu argumente de filozofie a 
culturii și istoriei. Nu e cazul să le discutăm valabilitatea 
aici. Ca morfologie generală, Pillat fixează cîteva straturi 
ale literaturii configurată de acest spirit: etapa greco-la- 
tină, transmisă prin graiurile neolatine în Provansa truba
durilor (Jaufre Rudei, Bertran de Born, Bernard de Venta- 
dour, Arnaud Daniel, Piere Vidal, Sordel etc.) servind ca 
model acelui „dolce stil nuovo”, trecînd prin Vita nouva a 
lui Dante, prin Canzonlere-le lui Petrarca, prin proza lui 
Boccaccio, pregătind astfel marele fenomen medite- 
ranian al Renașterii italiene, devenită la rîndul ei 
prototipul artistic și cultural urmat, mai devreme sau 
mai tîrziu „de aproape toate popoarele Europei*  (p. 339).

Spiritul mediteranian este analizat cu predilecție la Dante 
care-și alege călăuză pe „păgînul Virgiliu", marele floren
tin scrie o epopee medievală dar „în forma sudică și scul
pturală a terținelor și apelează la miturile grecești cunos
cute prin filiera arabă. Spiritul mediteranian pătrunde în toate 
Renașterile europene, ca un flux de modele literare sau 
plastice în entuziasmul liric al lui Ronsard, entuziasm 
aproape pindaric caracterizat și prin fixarea unor specii 
literare direct eline (oda, egloga, pastorala, imnul, elegia 
satira, epopeea), în poemele lui Spenser și Shakespeare 
„spre nord" iar spre răsărit pînă în Polonia. în opera poe
tului umanist Kohanowski.

Preferințele de ordin literar ale eseistului sint Franța și 
Helada; lucrul nu este inexplicabil, asociația n-are 
nici un element contradictoriu. „Descoperirea Heladei și a 
artei sale, a sculpturii eline și a templului grec în special, 
a fost un eveniment capital în viața mea', se destăinuia 
poetul în Mărturisiri, lucru dovedit de apolinica sa operă 
lirică.

G. Călinescu îl acuza că are un temperament de poet 
francez (Adevărul literar și artistic, XII, seria a Il-a, 633, 
p. 7), eseurile din Portrete lirice pledează pentru aceste 
două afinități. Numai în poezia Pleiadei1 vedea Pillat trium
ful spiritului mediteranian, în sensul înrudirii cu cel atic, 
nu în literatura clasicismului pur francez din veacul lui 
Ludovic al XIV-lea, „esență de geniu apusean", armonizat 
cu atmosfera de Ile de France, aburită ca un pastel de 
Watteau și spiritualizată ca un vers de Racine, totul amin
tind o Atenă transpusă pe alt registru spiritual, „în afară 
de sfera soarelui sudic".

>
Interesant e comentariul referitor la literatura spaniolă. 

Spania fiind denumită „țara fără Renaștere"; aici secolul 
de aur, culmiinînd cu teatrul lui Lope de Vega sau Cal
deron, n-are seve sudice, cti „se apropie de formula dra
matică și de geniul shakespearian". Luciditatea sudică e 
mai evidentă în capodopera lui Cervantes, Don Quijote. O 
influență antică există și în Faust, un suflu homeric poate 
fi ușor descifrat la Mistral, în paralelă poate fi amintit 
mediteranianul solar Alecsandri.

Cel mai tipic eseu încadrat în contextul comparatist 
este cel dedicat Poeziei pure, și-n paralelă, lui Valery și 
Rilke (Valery, Rilke și poezia pură). Personal poetul român 
ascultase pe abatele Henri Bremond expunîndu-și în lecture 
personală principiile, în ședința publică a celor cinci Aca
demii, sub cupola Instituitului de la Paris, la 24 oct. 1925 
Eseul analizează „lirismul pur" al celor doi poeți, în preajma 
muzicii, exprimat însă contradictoriu, în concordanță cu di
ferențele de „rasă, de natură și expresie sufletească" : „Pe 
cînd Rilke pleacă de la revărsarea muzicală a sentimentului, 
ca la extrema sa decontare s-o toarne în tiparul unei forme 
sensibile, iradiiind gîndire, Valery — invers — pleacă de la 
tiparul etern al formei spiritualizate, ca, la extrema sa vi
brare, să elibereze sentimentul muzical".

După Valery poezia e „o undă venită din adînc, a cărei 
vibrare se pierde la suprafață. Rolul poetului e de a o capta, 
de a o amplifica". Nu e vorba, spune Pillat, de o poezie 
făcută: „Poezia pură e legată de expresia verbală, nu ca o 
haină frumoasă, pe care o poți la nevoie înlocui cu alta, ci 
organic, cum e legată lumina fosforescentă de trupul licu
riciului, fără de care nu se poate aprinde". Valery e un Ra
cine mai aproape de spiritul autentic grecesc, un „Racine 
îmbogățit de toate resursele sufletului modern și din care 
narațiunea a dispărut, făcînd loc simbolului".

Rilke are o poezie dinamică, aproape auditivă în inte
rior, dă impresia de timp solidificat, de suflet materializaL 
Dacă Valery caută să cucerească un univers intelectuaL 
Rilke caută un univers sensibil.

Desigur, Ion Pillat nu e un comparatist de catedră, bib
liografiile sale exacte n-au severitatea trimiterilor s'iix> 
narde, eseurile sale nu sînt studii sau prelegeri ci comuni
cări sensibile de ținuta unui Paul Valery sau Thomas Mann 
dar ele ne recomandă, poate, pe singurul poet român ab - 
tat să scrie o poetică în toată puterea cuvîntului *•.

EMIL MÂNU

1 împreună cu V. Voiculescu, Pillat a scos o revistă trimestrială ce 
poezie și artă intitulată Pleiada din care n-a apărut decît na nusnăr 
(nr. 1, iarna, 1934) cu colaborările lui : Tudor Vianu, Șt. Nealtescu Șt. 
Dimitrescu, N. I. Herescu, Rodica Maniu.

2 Comunicarea prezentată Ia cea de-a doua Conferință națională de 
literatură comparată, octombrie 1969.



TĂBLIȚELE
După ce s-a despărțit de colegul său de serviciu, George 

a luat-o la stingă, către stația de autobuz. Merge Încet, n-are 
nici o grabă, e obosit și in minte i se vîntură ca un roi de 
insecte șiruri nesfîrșite de ciire, coloane șerpuitoare, semne 
desperecheate, cifre rătăcite. E Înnourat și dacă și-ar ridica 
ochii ar constata că in curlnd are să înceapă ploaia. Dar 
George nu ridică privirile către cer și clnd Încep să cadă 
primii stropi, George aleargă speriat către un loc In care să 
se adăpostească. Găsește holul cinematografului din cartier-, 
acolo se mai retrag și picioarele groase și roșii ale unei femei, 
Trage după ea un copil plîngăreț. Constată că femeia era de la 
serviciul aprovizionare. Nu-i văzuse niciodată picioarele, 
nici nu bănuise că le are, de opt ani nu-i vedea declt nasul 
subțire, părul cllțos și mîinile numărlnd ori răsfoind hlrtii. 
George li spune „bună ziua*  și se retrage lingă un perete 
acoperit cu afișe. Ploaia se Întețea, se întunecase și aerul 
încărcat de electricitate plesnea luminlnd pentru clteva clipe 
strada și cerul și cartonul pe care scria: „Azi este zi de 
cinematecă*.  Băiețașul sclncea lntr-una și George lși zise 
că ar trebui să-i spună ceva băiețașului, să se joace cu el 
puțin, să-i spună poate ceva femeii, se cunoșteau doar de 
atlta vreme, dar nu-i venea nimic in cap. George nu izbuti 
să găsească nimic nostim de spus și se Întoarse către ima
ginile fotografiate, prefăclndu-se că-1 interesează. „Cel mai 
bun lucru ar fi să intru', își spune. Se glndește că sofia îl 
aștepta să meargă lntr-o vizită; „dar. își zice George, oricum 
nu pot pleca <Le aici pe astfel de vreme. Și apoi dacă intru 
nu trebuie să-mi mai bat capiul ce sd-i spun băiatului și 
femeii*.  lși cumpără bilet și bljblind de-a lungul peretelui 
se așează lntr-o margine de rlnd, cam In dreptul unui pătrat 
luminat pe care scrie: „In caz de nevoie spargeți geamul*  
Filmul Începuse, era un film mut și lși zise că trebuie să tie 
amuzant; toate filmele mute sînt amuzante. lși Întinse 
picioarele sub scaunul din față.

Pe ecran George o vedea pe femeia aceea din toate fil
mele vechi, cu rochii lungi. sprlncene pensate și ochii 
rotunzi, pe care amorezul cu mustăcioară și părul lins o 
cucerește. George lși vede numele opărind pe ecran. 
.George o iubește pe Mary, citește el, dar părinții ei nu-1 
vor pe George*.

Din pădurea cu lotuși și ferigi răsare tatăl lui Mary 
care 11 amenință pe George cu o bilă. Sub privirile Îndure
rate ale iubitei sale George se retrage. .George e trist*  
scrie pe o tăbliță, iar George stă cu capul In mîini și sus
pină. Are o meșă tare caraghioasă care mereu se ridică.

Copiii rid.
George se ridică cu degetul la tîmplă .Lui George i-a 

venit o idee', citește George pe tăbliță. Nefericitul Îndră
gostit scrie o scrisoare pe care apoi o leagă de o pietri
cică și o aruncă pe balconul iubitei sale care o citește. 
Desnădăjduită Mary Întinde mlinile, rugător, către George. 
Dar George este neînduplecat. .El e hotărît să plece la 
război pentru a-și alina durerea".

Nu s-a observat că 
singura carte de pro
ză a lui Stephan 

Roll, Moartea vie a Eleo- 
norei ,este Intîiul roman 
polițist suprarealist al li
teraturii române.

Materia epică e narată 
la persoana întîia. patetic, 
prozatorul alternînd perfec
tul compus cu imperfectul 
și prezentul indicativului. 
Curgerea frazei e cea aca
demică, gîndirea pare nor
mală, desfășurarea logică 
însă după o propoziție, 
două, structura peri oade’ 
devine de necunoscut din 
cauza introducerii în țesă
tura expunerii a unor ra
porturi absurde, dar posi
bile în alt sistem de re
ferințe. Să ne oprim ia a- 
cest fragment din intîiul 
capitol: „EJec-nora, la În
toarcere. in noaptea tn «re 
te-am cunoscut. lămpile ts> 
pierdeau obrazul lăsând să 
se întrezărească ostretele 

STEPHAN ROLL,
PROZATORUL

In sală, George ascultă răpăitul ploii. „Plouă al naibii 
lși spune el, ce bine am tăcut că am intrat*.  Cineva lși 
suflă nasul. Sala e aproape goală. De abia acum s-a obișnuit 
cu întunericul. George citește altă tăbliță: „Dar perfidul 
bancher Scopefield abia aștepta clipa aceasta". Perfidul 
bancher cu pantaloni bufanți, ciorapi albi și bărbuță creață 
li face o Îndrăcită curte iubitei lui George. .Mary e tristă", 
anunță o nouă tăbliță, .pentru că tatăl ei vrea să o mărite 
cu bancherul Scopefield". Mary varsă șiroaie de lacrimi p>este 
poza lui George. Bancherul lși freacă palmele lnclntat.

George se folește neliniștit pe scaun. Nu știe nici dacă 
afară mai plouă. Vrea să afle ce se mal Intlmplă cu Mary 
și cu George. In spate cineva ronțăie covrigi uscați.

O nouă tăbliță Înștiințează : «Inamicul a atacat tara*.  
Toți slnt Inspăimîntați, chiar și perfidul bancher lși ascunde 

^banii sub dușumea. Mary lși fringe mlinile gîndindu-se Ia 
■^peorge și la nunta care se apropie. Dar acum lși face apari

ția George călare.
Spectatorii bat din palme. Pe tăbliță scrie: .George se 

reîntoarce victorios din război*.  Acoperit de glorie In fruntea 
oștenilor săi, George deiilează pe sub balcoane. Se oprește 
sub un balcon, sub balconul unde îl așteaptă Mary cea 
credincioasă care i se aruncă la piept și iar varsă lacrimi 
peste George. George o pupă, Iar tatăl cel neînduplecat 
se Înmoaie și le dă consimțămlntul.

George lși adună picioarele de sub scaunul vecin. A 
trecut un ceas. Poate mai mult. Atară nu mai plouă, s-a 
înseninat și George lipăie grăbit prin băltoace, către stația 
de autobuz. In autobuz se sprijină de bara metalică. E zăpu
șeală, autobuzul a venit aglomerat și cineva l-a călcat. 

L .George se întoarce acasă", lși zice George lnclntat și 
privește prin geam vitrinele magazinelor. .George are să-și 
cumpere și o cravată nouă,*  lși spune din nou amuzat și 
zîmbește lndreptlndu-se spre coborîre.

Din stație aleargă către ușa blocului. In lift lși trage 
răsuflarea și se privește în oglindă. N-ar avea de loc chef 
să meargă azi In vizită. lși trece mina peste barba aspră. 
Se privește în oglinda liftului și zîmbește din nou. .George 
n-are chef de vizită" lși spune și liftul se oprește.

Soția lui George 11 așteaptă. E aproape îmbrăcată, gata de 
mers In vizită. George mănlncă grăbit. Nu-i spune că a fost 
la cinema. Nu-i spune nimic. Mănlncă și o privește cum 
aleargă de colo, colo ca o găină care s-a ouat. „Bărbie- 
rește-te George*,  zice ea după ce George s-a șters la gură. 
George se bărbierește. Se șterge cu prosopul plușat și lși 
umezește obrajii cu apă de colonie. Și soția lui se parfu
mează subsuori și după urechi și spune: „Imbracă-te 
George*.  George se îmbracă încet. Citește „Sportul*  desfăcut 
pe masă. Vrea să știe ce-a pățit echipa lui de-a fost înfrlntă 
cu 6—0. „Ești gata George întreabă ea. „George e gata', 
răspunde George fără să zlmbească. Liftul coboară și George 
tace. .George și Mary merg tn vizită”, lși spune George dar 
e trist. Caută să se gîndească la altceva dar nu are Înaintea 
ochilor declt tăblițele acelea. .George merge la serviciu*,  
scrie pe una, .George mănîncă", .George merge în vizită cu 
sofia sa", .George se pregătește de culcare".

Jos, Ia ieșire, administratorul cel mic și lucios discută 
cu un locatar. Amîndoi lși rotesc brațele și ochii. Admini
stratorul se înclină și spune : „bună ziua*.  Soția lui George 
dă din cap și spune „bună ziua*.  George merge un pas în 
urma soției sale, dă din cap și spune „bună ziua". Apoi 
trece mai departe pe lingă pătratul de sticlă și în josul 
sticlei scrie: „In caz de nevoie spargeți geamul", George 

•* lovește geamul cu pumnul. Din geam a mai rămas un ciob 
ascuțit In dreapta sus. Din mina lui George slngele picură 
peste cioburile mici împrăștiate pe mozaic. Administratorul 
și locatarul privesc încremeniți și nu știu ce să spună. 
Soția lui George s-a oprit în cadrul ușii și nu știe ce să 

"T spună.

D. KALMUSKI

aurorei. împotriva căreia 
a trebuit să încep să lupt, 
să mă baricadez după pro
priul meu mers, să descui 
cu brutalitate ușile zăvo
rite, să ridic storurile, s-o 
înghesui în odăi; o auroră 
neagră de foșnete — în 
beciuri, ca pe un cadavru 
al propriei mele crime, îna
inte de trezirea oamenilor, 
care vor descoperi asasina
tul privindu-se în ogiindă 
și descoperindu-se mînjiti 
de sînge. Dar pasul s-a ros 
pe țărmul unui nor, navi- 
gînd spre o grotă de stînci, 
spre o revenire de fanto
me (...) E un drum de ghir
lande străbătut pînă la 
tine, printre lăcustele de 
oxigen, printre stîlpii lunii, 
în inelul aleelor cînd ora, 
ca o caleașcă de crepus
cule te aduce pe un covor 
de sunet...*  Pentru citito
rul lipsit de uzanța lecturii, 
exceptînd primele propozi
ții, totul pare de neînțeles.

In realitate ni se rela
tează lucruri banale: eroul 
se întoarce acasă în zorii 
alei, cînd se întrezăresc 
„ostretele aurorei*  ; obosit 
vrea să se culce și atunci, 
spre a împiedica intrarea 
luminii în cameră trage 
storurile. Fata luminată de 
razele soarelui dimineața 
poate părea plină de sînge -, 
gîndul alunecă firesc spre 
un cadavru scotînd o ge
neralizare rapidă : diminea
ța. oamenii, dacă vor privi 
în oglindă cu fata spre 
soare, se vor descoperi 
mînjiti de sînge. Următoa
rele fraze surprind meca
nismul somnului. Zborul, 
mediului acvatic, drumul 
nesfîrsit sînt mișcări obiș
nuite în vis. Nimic mai fi
resc ca un îndrăgostit să 
adoarmă cu gîndul la iubita 
lui: „drumul de ghirlande*,  
„caleașca de capsule*  ce 
o aduce „pe un covor de 
sunete*  se integrează nor
mal în structura onirică.

Fragmentul în întregime 
nu este decît surprinderea 
fluxului gîndirii în mișcare, 
orice eventual control ra
tional fiind aprioric înlă
turat. Retine atenția nive
lul intelectual al relatării, 
mijloacele stilistice elevate, 
toate subordonate dicteului 
automat. De ce avem totuși 
sentimentul adînc al gravi
tății ? De ce raporturile 
absurde le înregistrăm ca 
fraze aproape normale ? 
Fiindcă sesizăm de la în
ceput un zbucium autentic, 
restructurat în jurul unui 
nucleu emotional funda
mental. Trăim sentimentul 
participării la o spoveda
nie, a pătrunderii în inti
mitatea unei drame. Moar
tea vie a Eleonorei este 
solilocul gîfîit al unui a- 
sasin ,• eroul și-a ucis iu
bita și ca într-un vis halu
cinat notează tot ce este 
în legătură cu ei doi. In 
acest fel, planurile tempo- 

rale variate și venirea lor 
în minte dezordonat au o 
motivare interioară. Proza
torul ne aduce in fata unui 
complex de fapte, trăiri 
psihice și gînduri care lu
crează toate odată asupra 
conștientului nostru. Pe de 
altă parte, activitatea con
știentă și inconștientă, afla
te intr-o strinsă interde
pendentă. acționează simul
tan și efortul prozatorului 
se îndreaptă tocmai spre 
surprinderea sJnuîtaneitătii 
și fixarea ei intr-o frază; 
procesul creară aparentele 
ilogicului.

Eroul s-a întors acasă in 
zori și imaginația lucrează 
febril In vreme ce trupul 
e toropit de pasivitate. A- 
titudinee este favorabilă 
concentrării spiritului și cu 
acuitate retrăiește trecu
tul. Constant, .acțiunea*  se 
menține în zona incertă 
dintre noapte și zi Incit 
contrastul dintre lumină și 
umbră se răsfrlrge as_pra 

întregii scrieri. Regretul 
sfâșietor se îmbină cu bu
curia sadică a actului să
vârșit, sentimentul apăsă
tor al culpabilității alte
rează cu senzația înnăbuși- 
toare a solitudinei. prezen
tul e năpădit de fantoșele 
trecutului. Jocul asociații
lor, succesiunea fluidă a 
imaginilor sînt subordona
te unei gîndiri metaforice, 
caracterizată printr-o mai 
rar întîlnită spontaneitate.

Exemplar este în acest 
sens capitolul Asasinul Alb. 
Eroul dorește uitarea, însă 
trecutul se strecoară apăsă
tor în ramificațiile adînci 
ale sufletului, scenele cre
zute moarte reînvie scăl
date într-o lumină orbitoa
re ; „Am uitat și însorita 
zi, cînd părul tău lipit de 
fluturi se desfăcuse în 
văzduh ca o plasă de raze, 
am uitat și grădina cloco
tind de flori, balcoanele de 
spumă ce se legănau și 
strălucirea în nisip a scoi
cilor ca un șirag de ge
nunchi abandonați într-o 
fugă .., dar însăși afir
marea uitării este o nega
ție a ei. In amintire, 
corpul fetei reînvie mai 
rspititor ca niciodată: aici 
apare 'un braț „zămislit 
dintr-o urzire străvezie 
de cărnuri*,  dincolo „mur
murul mut al vinelor pe 
gît* ; auzul îi deslușește 
pașii făcuti. cîndva, prin 
..livezile grele de pane
rele ramurilor*  și ochiul îi 
retine imaginea nemișcată, 
ascultînd cum în cregile 
brazilor „unduiau cu mur
mure de liniște sicriele.*

Pasajele izolate subli
niază încă odată imposibi
litatea Înfăptuirii absolute 
a dicteului automatic. Fă
ră voia autorului, inteli
genta artistică veghează, 
irrpunînd constrîngeri ra
ționale. Semnificativ rămî- 
ne capitolul Noaptea ce
lei din urmă nopți unde 
este narată crima. Initial 
instinctele se dezlănțuie 
bestial. „Puțină căldură, 
cîtă îți mai rămăsese, 
într-o subțioară de opal, a 
trebuit s-o scobesc cu dal
ta .. .* și aplecîndu-se, 
mina moartei îl atinge: 
....... dar dalta venea în a- 
tingere cu pielea ta de 
petală și mina se prelun
gea ca un gît de lebădă, 
gîtuind după un umăr, o 
beregată care era a mea*.  
Atingerea are efectul u- 
nui șoc și asasinul se tre
zește ca dintr-un coșmar. 
Conștiința veghează ima- 
gistrînd neutru ecourile 
lumii exterioare — „în 
liniștea și-n pînda mea, 
pe acoperișe tropăiau 
copitele stelelor, sau ră
măsese undeva în aer ric
tusul unui țipăt pentru 
care-mi încordam ure
chea ?" — atentă fiind
totodată la zbuciumul o- 
mului sfîșiat de neliniști: 
„Dar îmi poate cineva im

pută absenta ta, tu care 
mai păstrezi încă un snrîs 
pe buze ca un pumnal 
de gips al vieții ?”

Din subconștient, gîndul 
sinuciderii urcă eliberator 
spre suprafață și pe neaș
teptate o meditație asupra 
mortii răsare din mijlocul 
paginilor : „Dacă te-aș în
treba că ucigind o viată 
ți-o dublezi pe a ta, poa
te fata ti s-ar prăvăli fă
ră regăsire într-un spasm, 
mințile ti se vor răsfoi 
spontane și-ți vor împietri 
vertiginoase în ochii tăi hol
bați și de-cbia atunci — 
moartea ta ar fi o recidi
vă și nu te va putea iz
băvi pentru că — întele- 
ge-mă’ — oamenii, cu le
gile ca verigile de fier în 
nas ,te-au împărțit fără 
sinchis:re în criminal, iar 
pe celălalt în victimă.*  
Glasul conștiinței răsună 
distinct și argumentele 
slnt irefutabile: „... re
volta ta e postumă și inu
tilă. Acceptă deci an trac- 

tul vieții, cînd un leagăn 
și un rr.ormînt sînt balas- 
tele unui singur infinit 
doar cu întreruperea lui 
odată.*  Sinuciderea ar fi o 
profanare a intenției pre
meditate, un gest absurd, 
o eliberare prea ușoară de 
povara remușcării: „Aș fi 
abject, te-aș lăsa și m-aș 
pierde cu pași pieziși prin
tre oameni, aceiași, dintre 
care te-am mistuit, tăinu- 
ind o crimă care nu era 
decît un act de absolvire, 
un curaj voluntar de afir
mare, un gest lucid în ne
bunie". Și fără să șovăie 
ia corpul alb în spate 
„ca un hamal dintr-un 
port de fildeș*  și coboară 
„scările mici, ieșind pe 
străzi, cînd ziua începe să 
mișune prin draperii..."

Ultimul capitol, Parcul 
ars de stele, explică „e- 
nigma" în lumina strălu
citoare a aurorei, Eleono
ra se trezește. Totul a 
fost un vis, un joc al ima
ginației : „Aplecat peste
genunchii tăi, lîngă banca 
de lemn trist ți-am po
vestit poate viața pe care

n-o trăisem decît după o 
eternitate de paravane, de 
intenții care sălășluiau 
subterane ca un sediment 
inert cu răbufniri în uto
pie vise din care am ie
șit ca dintr-o descompu
nere .. .* Acum aflăm de 
fapt ce s-a întîmplat și 
fragmentul initial se des- 
leagă. Sosit dimineața a- 
casă, eroul se culcase. 
Restul se derulase în vis 
și visul îl povestise Eleo
norei. în același timp, 
prozatorul își justifică 
metoda, dînd indirect o 
sugestivă caracterizare su- 
prarealismului : .In vis,
impalpabilă, puteam să te 
apropii mai diavolesc de 
curiozitatea mea, umblînd 
prin tine cu mîinile ca 
într-o statuie de apă, des- 
făcîndu-te în faune fantas
tice, împărțind în glastre, 
ca pe flori ciudate, orga
nele tale vii, ascunzîndu- 
te verde în fîntîni cu pă
rul rinced ca o carafă de 
aramă, aplecîndu-te peste 
prăpăstii să-ti arăt rezidul 
stins al viețuitoarelor an
ted eluviene..."

Narațiunea se încheie cu 
un basm supramoralist a- 
le cărui rădăcini folclorice 
se întrezăresc numaidecît. 
Călătoria pe itinerariile 
uzuale ale povestirii cons
tituie pretextul unei pate
tice mărturisiri de dra
goste : .„Am ieșit prin par
curile carbonizate de in
cendii. în orașele lumi
noase, prin tunelul cine
matografelor ,prin aurora 
neverosimilă din somn, am 
trecut ,dar pămîntul e a- 
tît de rotund, Eleonora, 
încît am ajuns de unde 
am pornit : inima ta.""

Celelalte articole, gru
pate ulterior în ciclul 
Interferențe sînt simple 
poeme, divagații șa. 
Interes aparte prezintă lu
ările de poziție în fa
voarea avangardei: Cu
vinte fără degete, Lampa 
lui Aladin fiindcă aduc 
precizări asupra modului 
în care adeptii mișcării 
își înțelegeau fronda. Deo
dată, fără veste, în Gol
ful proletar, Stephan Roll 
il anunță surprinzător pe 
Geo Bogza. înaintea auto
rului Peisajelor petioli- 
fere, Stephan Roll se dez
văluie un reporter înregis- 
trînd cu obiectivitatea o- 
chiului fotografic vibrația și 
pulsul realității. Sub apa
rentele banalului este in
tuit freamătul transforma
tor, sînt descoperite semni
ficații turburătoare. Golful 
proletar rămîne dovada că 
Stephan Roll și-a ratat in
voluntar o vocație majoră.

ION BALU
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O REMEMORARE: MIHAIL SE
La Mihail Sebastian, mal 

cunoscut ca dramaturg, fra
pantă e aspirația de a se rea
liza multilateral. Epica, gaze
tăria, critica dramaitică îl 
solicită constant, dar în exis
tenta întreruptă brusc inte
resul pentru teatru ocupă pri
mul plan. De mirajul scenei 
vorbește liric, într-o nuvelă, 
Deschiderea stagiunii (1935) : 
„îmi plac afișele mari de 
premieră. Toată strada pare 
plină de ele. Deschiderea sta
giunii. E ceva festiv în aer. 
Parcă ar pluti imaginare ser
pentine, parcă ar flutura la 
ferestre nevăzute stindarde". 
Despre satisfacțiile autorului 
dramatic aduce mărturii un 
interesant Jurnal de creație 
la piesa „Jocul de-a vacanța", 
extras dintr-un jurnal mal 
amplu.

Primul volum , Fragmente 
dintr-un carnet găsit, îi apă
rea în 1932, la douăzeci și 
cinci de ani, urmat în 1933 de 
prozele din Femei (elaborate 
la Paris în 1931) șl de pseu- 
doromanul De două mii de 
ani (1934), care provocă dis
cuții pe tema dramei lsraell- 
ților. Un roman propriuzis, 
Orașul cu salciml (terminat 
în Franța, 1931), apărut în 
1935, cunoscu oarecare suc
ces, deși drumul prozatorului 
nu era găsit. Un volum pole
mic pe teme etico-sociale, 
Cum am devenit huligan 
(1935) poartă subtitlul: Tex
te, fapte, oameni. Definitiva
tă în 1936, piesa Jocul de-a 
vacanța vedea lumina scenei 
după doi ani, la 17 septembrie 
1938. Intre timp, scriitorul, 
foarte fecund, publ'că Ia 
România literară. Rampa, Vre
mea, Reporter, Viața româneas
că, împărtindu-se între cronica 
dramatică și eseistică. După 
un proces de clarificări, în 
concepția socială, gazetarul se 
apropie de problemele icute 
ale actualității. Un fel de 
raționalism de nuanță carte
ziană. totdeauna echilibrat, ca
racterizează intervențiile sale. 
Verva dialectică, bogăția in
formației, stringenta logică 
sînt remarcate la timp. G. 
Călinescu distingînd „un sen
zualism rece, lucid, cultivat 

cu exactități de geometru" 
(Istoria literaturii române, 
1941, p. 876). înainte de a 
semnala posibilitățile prozato
rului. Perpessicius vorbea de 
„eseistul și criticul compre
hensiv, sever în expresie, În
deajuns de cunoscut lectori
lor" (Mențiuni critice, IV, 
1938, p. 380).

Etapă tragică, determinată 
de prigoana rasială antebelică, 
— Mihail Sebastian suportă 
după 1940 o dramă. Ultimele 
lucrări tipărite sînt un eseu 
despre Corespondența lui 
Marcel Proust (1939) și un 
roman, Accidentul (1940). In
tegrat în mișcarea antifas
cistă, profesor la un liceu par
ticular, în anii războiului re
dactează piesele Steaua fără 
nume (19431, Ultima oră 
(1944) și Insula, ultima ne
terminată. De metionat, după 
eliberare, o dramatizare după 
romanul lui John Steinbeck 
Nopți fără lună, document 
acuzator antifascist. Un acci- 
cident de automobil, la 29 mai 
1945, curma o activitate ce se 
anunța excepțională.

Teatrul din preajma celui de 
al doilea război mondial înre
gistra o „criză de suflu in
terior, o criză de convingere 
și de credință". Se punea pro
blema responsabilității creato
rului fată de public, căci 
„scrisul său, departe de a 
fi un act personal, care-1 pri
vește doar pe el, este un 
lucru apartinînd cititorilor". 
In locul unui ..teatru cu pun
țile tăiate' Mihail Sebastian 
reclamă întoarcerea la reali
tățile sociale contemporane. 
Participarea la aceste reali
tăți angajează și rațiunea și 
inima, în consecință autorul 
Stelei fără nume introduce în 
teatru lirismul, adică poezia, 
„E în sfîrșit nevoie să spun 
că gîndirea, meditația nu for
mează — așa cum cred unii 
„specialiști” — un simplu lest 
neferic’t al teatrului, și că, 
dimpotrivă, teatrul nu va pu
tea fi salvat ca artă decît tot 
prin poezie și gîndire ?' 
(Viața românească, 1938, nr. 
10). Exemplul teatrului poetic 
al lui Giraudoux i se pare 
concludent, însă cu toată 

simpatia pentru dramaturgul 
francez, teatrul românesc tre
buie să se sprijine pe solul 
national. „Sufletul comediei 
satirice caragialiene se cu
vine să stea mereu în atenția 
dramaturgilor noștri. I. L. Ca- 
ragiale rămîne, în ciuda tim
pului ce trece linia mare a 
teatrului românesc*.  Aducînd 
în scenă eroi fără relief, între 
care intelectuali retrași, a- 
proape înfrînți, Mihail Sebas
tian se alătură, într-o privin
ță lui Sadoveanu, Camil Pe
trescu, Cezar Petrescu și al
tor observatori ai societății 
contemporane. înrudiți sufle
tește, indivizii de acest fel cau
tă compensație în preocupări 
spirituale sau în proiecte gene
roase. In toate operele tînă- 
rului dramaturg prezenta visă
torului dezinteresat devine a 
întrupare simbolică a nevoii 
de elevație.

’ntîmplările banale din Jocul 
de-a vacanța ascund înțelesuri 
grave. La pensiunea „Weber", 
de pe Ungă Lacul Roșu, au 
venit să petreacă o lună de 
vacanță oaspeți, de vîrste și 
mentalități diferite. Slujbașiil 
de minister Bogoiu, om al ci
frelor, automatizat, notează, 
cu creta zilnic pe o tablă 
neagră, data și mersul vremiL 
Un maior în retragere citește 
preocupat ziarele spre a fi 
la curent cu toate. Liceanul 
Jeff, corigent la matematică, 
repetă materia pentru examen. 
Excepție face tînărul Ștefan 
Valeriu, care, încercînd o 
deconectare de propria-i persoa
nă din restul anului, simulea
ză o comportare ursuză. Izo
lat, aparent brutal, el vrea 
să-și pună astfel o platoșă 
care să-1 separe de indiscre- 
ți. O fată inteligentă, Corina, 
crede a sesiza o anumită poză. 
„Tot jocul dumitale e naiv. 
De cinci zile, de cînd ai in
trat în pensiune, te căznești 
să fii interesant". La care 
tînărul Stefan Valeriu ripos
tează calm, aducînd o justi
ficare neașteptată: „Unspre
zece luni pe an sînt și eu un 
om grăbit, un om crispat, un 
om care aleargă, care discută, 
care rezistă, dar după unspre
zece luni mă duc undeva de
parte de oraș să iau lecții de

lene de la piatra asta, de la co
pacul ăla". Ieșirea din comple
xul vieții mecanizate ia forma 
unei iluzii a libertății, falsă e- 
vaziune: „Eu nu vreau să
știu ora exactă și nu vreau să 
știu ce-i azi, ce voi face mîine 
și ce a fost alaltăieri”. Prin 
acțiunea lui ocultă, poșta în
cetează de a mai aduce cores
pondentă și ziare, telefonul și 
radioul sînt întrerupte. Ripostă 
inofensivă împotriva spiritului 
pozitivist. Tot jocul constă, 
cu alte cuvinte, într-o provi
zorie evadare din cotidian, 
tentativă în care Corina îl 
secondează, antrenîndu-i și pe 
ceilalți.

Primul spectacol cu Steaua 
fără nume la 1 martie 1944, 
a marcat un succes. Piesa 
purta semnătura Victor Min- 
cu. Ca omolog intelectual al 
lui Ștefan Valeriu îl descope
rim pe Marin Miroiu, profesor 
de matematici la liceu. Re
fractar platitudinii, acesta 
opune atmosferei terne de 
provincie pasiunea pentru as
tronomie.. I se pare că a șl 
descoperit o nouă stea, ne- 
mentionată în nici o hartă a 
cerului: „o stea fără nume", 
Alti indivizi din orășelul de 
pe linia București—Sinaia, tor
turați de sentimentul încarce
rării, caută în felul lor, o ieși
re. Profesorul de muzică U- 
drea a compus o simfonie, te
lul major al vieții lui, însă n-o 
poate executa pentru că i se 
pun „bete în roate”. Ar orga
niza o mică orchestră, dar îi 
lipsește un corn englezesc. O 
listă de subscripție pentru cum
părarea cornului se oprește 
la un singur sprijinitor, cole
gul Miroiu. Speculațiile inte
lectuale sînt întîmpinate cu 
suspiciune iar zvonul că Mi
roiu a dat o sumă enormă pen
tru un tratat rar (în care spera 
să găsească argumente despre 
existența „stelei*  lui) pare de-a 
dreptul incredibil. Deruta Dom
nișoarei Cucu, moralista, e în
tristătoare : „De asta ești dum
neata profesor, ca să studiezi 
întreg conflictul se sprijină pe 
contrastul dintre mediocritate 
și nevoia de altitudine. Cînd 
din trenul de Sinaia descinde 
o elegantă călătoare în nere

gulă, de o frumusețe cuceri
toare, necunoscuta pare un 
simbol al „stelei fără nume*.

Dacă în Ultima oră Alexan
dru Andronic crea într-o altă 
variantă rolul lui Miroiu, pro
filul tinerei Magda Minu se 
diferențiază radical de acel 
al Monei. Intelectual absor
bit de studiu, conferențiarul 
universitar Alexandru Andro
nic vrea să reconstituie itine- 
rariul unor vechi expediții 
istorice. Datorită unor greșeli 
de tipar, articolul său Alexan
dru cel Mare în Media din zi
arul Deșteptarea stîrnește scan
dal. In loc de Protasia și 
Kabul, localități din Media, au 
apărut alte nume, care prin 
echivoc par a sugera o cam
panie împotriva lui Grigore 
Bucșan, rechin al marei finanțe. 
Alexandru cel Mare a fost pre
ocupat de „problema gravă a 
cerealelor*  iar „între Protar și 
Carun intinerariul eroului nos
tru a cunoscut faza insuficient 
studiată și care ar merita să 
fie adusă la lumină". Afaceri
le Protar și Carun, dirijate de 
Grigore Bucșan, par a 1 date 
în vileag. întorsătura eveni
mentelor, cam forțată, reliefea
ză latura gravă a societăți ba
zate pe autoritatea oailuluT. 
Piesa fu 'jucată postum, la 24 
ianuarie 1946. In cartoane ră- 
mînea neîncheiată ultima lu
crare, Insula, căreia Mircea

NICOLAE MATYUS: „Ginduri"

Ștefănescu îi va adăuga un 
epilog.

De structură realistă, teatru, 
lui Mihail Sebastian, e, fără 
să pară, o tribună, dialog 
pe teme grave. Eroi onești, în 
căutarea unei fericiri discrete, 
se confruntă cu șantagiști și 
cavaleri de industrie, fără pro
bleme de conștiință. Nu e o 
luptă propriu-zisă, căci primii 
mai mult aspiră către o altă 
lume; pînă la urmă și femeile 
de tipul Corinei, în aparentă 
mai energice, sînt cuprinse de 
scepticism. Deși avînd gustul 
ideilor generale, dramaturgul 
nu rămîne la simple scheme. 
Conflictul între eroi ia forme 
complexe, desfășurîndu-se în 
ipostaze multiple j contradic
țiile lumii burgheze apar într-o 
lumină din ce în ce mai puter
nică, Sînt piese de atmosferă, de 
tensiune morală și psihologică 
în care destinul intelectualului 
e privit cu o sinceritate reve
latoare. Candoarea persona
jelor fată de realitățile con
temporane, duce la o perma
nentă pendulare între melan
colie șî umor. Teatrul lui 
Mihail Sebastian nu e nici ri
guros satiric nici vesel, dar 
prin 'lirism cîștigă adeziunea 
imediată. O demonstrează nu
meroasele spectacole dta tară, 
cît si succesele din diversele 
colturi ale lumiL

• CONST. CIOPRAGA
1

ȘTEFAN BITAN; LABIȘ - ALBATROSUL UCIS"
Eseul monografic despre 

Nicolae Labiș (Editura 
Dacia, Cluj, 1970) al lui 
Ștefan Bitan este un eveni
ment care, demult așteptat, 
trebuia să se producă. Cri
ticul vine spre Labiș cu o 
percepție potrivită: cu 
sensibilitatea poeziei lui 
Serghei Esenin, cu o des
chidere spre noutate și mo
dernitate. Esenin este al
batrosul Riazamului, iar La
biș al Mălinilor. Geograiia 

literară nu u exclus afinitățile, căci sensibilitățile co
munică de la orice distanță, de pe orice meridian. 
Ștefan Bitan recompune tematic opera și se lasă 
co-ndus de ea. Eseul Încearcă să epuizeze ideile creației 
dintr-o rațiune critică de a cuprinde nota definitivă, tota
litatea. Descoperim astfel un poet al „primelor iubiri", o 
temă lirică a războiului etc. Discursul critic nu renunță 
Ia referințe: G. Călinescu, Tudor Vianu, Vladimir Streinu, 
Geo Bogza, Dumitru Micu, Lucian Raicu, Matei Călinescu. 
Paul Georgescu, Aurel Martin, Al. Căprariu, Gheorghe 
Tomozei și alții pentru o mai convingătoare verificare de 
idei. Metoda este de acceptat, dar din spectacolul „alba
trosului ucis" trebuie să descoperim și regia proprie lui 
Ștefan Bitan. Nu totdeauna criticul pătrunde In structura 
operei, iar ineditul reflecției critice este înlocuit cu gene
ralul : „Poetul reprezintă povestea adolescentului acestui 
secol, dornic de realizare, de autodepășire, de depășire a 
condiției umane*.  Formulările sînt nu o dată comune: 
„Poezie viguroasă, bărbătească și de înaltă măiestrie 
artistică". Definirea poeziei este deficitară, iar limbajul 
critic. („A căutat adevărul prin toate ungherele, printre 
lumini și umbre") suferă de un lexic care îndepărtează 
ideea de realitatea ei integrală. O idee ca neTrrșîea în 
poezia lui Labiș trebuia structurată pe un fond metafizic de 
elegie a destinului, a îndoielii. Nicolae Labiș e un poet 
tragic Ia care conștiința existentei se confundă cu con
știința creației, a duratei istoriei, a sensibilității măcinate 
de răul îndoielilor sincere. Destinul moral cheamă, ca și 
la Eminescu. unul estetic: „Știu eu, mama și-a zis că mă 
nasc într-o zodie bună,/ Și că-s menit să înving veșnicii 
și genună, / Dar nu știa de pe atunci că-n mine-o să 
pună/ suflet prea grav și răsunet prea slab, că adună / 
aburi de vis și de boală ce-ar fi să răpună I tropotul lung 
și mereu al galopului meu". Poezia devine destin, un mod 
esențial de a fi, e chiar existenta totală tradusă în cintec : 
„Eu curg întreg în acest cîntec sfint : / Eu nu mai sînt, 
e-un cîntec tot ce sînt".

Recompunerea universului poetic nu depășește descrierea, 
iar acolo unde Ștefan Bitan trebuia să-l definească, să-i 
dea un înțeles nou, superior, dă, un lung citat din 
Geo Bogza. Un curaj critic mai deschis, mai lim
pede expus îl întîlnim atunci cînd textele poetice 
îi oferă criticului prilej de paralelisme. Ștefan Bi
tan devine altul: nivelul de analiză s-a schimbat, filia
țiile sînt excelent conduse spre o ideee nouă, tonul nara
țiunii critice își pierde monotonia, devine neliniștit ca să 
comunice, să capteze, să introducă reflecțiile pe alte 
suprafețe. Comparatistul depășește, curios, pe analist. Acolo 
unde o idee poetică înflorește aproape de tot de una a 
lui Baudelaire, Rimbaud, percepția critică dezbracă ima
ginea de cunoscut și îi aruncă o pelerină de poet modern. 
Actul este rapid și de o execuție ireproșabilă ca și în 
cazul apropierii lui Labiș de J. J. Rousseau și Ibsen. Cri
ticul este prea entuziasmat de poezie ca să mai întîrzie 
asupra ei și cu o altă privire: aceea de interpret propriu 
zis. Primele iubiri nu trezesc reacții noi: „Este un fel de 
rememorare a faptelor lumii înconjurătoare, surprinderea 
fiorului dragostei cu toate atributele ei incandescente". 
Paralelismul Baudelaire-Rimbaud, iar este pus în funcție, 
iar schimbă direcția analizei spre un text corrparaitivist. 
Procedeul se repetă cînd Ștefan Bitan ana’izează Moartea 
căprioarei: poezia lui Esenin devine termen de compara-

cronica literară

ție. Esenin e „un sentimental, în vreme ce Labiș e în 
primul rînd un rațional și un volitiv și numai în al doilea 
rînd un sentimental". Filiațiile merg spre o înțelegere dife
rită a morții și a sentimentului de jertfă. Interpretarea lui 
Ștefan Bitan nu deschide însă alte înțelesuri.

Un merit incontestabil al lui Ștefan Bitan este acela al 
delimitării precise, curajoase a contribuției lirice a Iui 
Nicolae Labiș în poezia românească dintre 1950—1960. 
Rezerva unora (I. Negoițescu) asupra operei i se pare 
complet ne justificată. Lirica poetului dărîmase lozincile, 
schematismul, falsitatea, deschidea în acea perioadă o 
nouă direcție poetică. „Orfeică, vocea lui Labiș a deșteptat 
în poezia noastră, bintuită în timpul acela de vigori simu
late, tumultul codrilor lui Eminescu și Sadoveanu. Caznelor 
vrednice de o cauză mai înaltă ale unor confrați, nu 
numai din generația lui, de a procusta poezia potrivit unor 

cerințe de conjunctură, Labiș le-a răspuns cu o explo
zie de priveliști din țara de sus, menită să descurajeze 
practicile sterile, chemînd la exploatarea surselor esen
țiale ale lirismului", (v. Dumitru Micu în „Gazeta lite
rară", 1966, nr. 51). Totul este demonstrat din perspectiva 
Luptei cu inertia, dar textul critic nu se ridică la un 
nivel de acceptat în totalitate. Modalitatea analitică este 
iarăși descrierea, explicarea operei prin biografie, desco
perirea de teme noi, dar lipsește lectura „infidelă", nouta
tea. Impresia e de cunoscut, de repetare a unor idei. Ștefan 
Bitan consacră un capitol modernității lui Labiș, moderni
tate care ne reduce la „latura filozofică a poeziei lui prin 
profunzimea dezbaterii pe care ea o angajează". Poetul 
este modern „prin calitatea lirismului său care se circum
scrie întru totul modernismului". Confuzia este evidentă: 
valoarea lirică este identificată cu filozofia, iar modernul, 
deci noutatea, actualul, durabilitatea, ceea ce corespunde 
sensibilității imediate cu modernismul care are un alt 
regim de existență valorică. Apropierea de Rimbaud sal
vează însă textul să cadă total într-o superiiicialitate 
primejdioasă, iar corespondentele cu Baudelaire explică 
drama poetului modern. Eseul încearcă să sedimenteze în 
final cîteva concluzii care de fapt trebuiau însumate moder
nității. Ele însă nu reușesc să definească estetica poeziei, 
nici valoarea ei în circuitul literaturii române, ci doar să 
coboare nu la esențe, Ia specific, ci la aproximații. Aștep
tam de la Ștefan Bitan — și o spun cu toată sincerita
tea — un Nicolae Labiș viu, apropiat, cu adevărat modern, 
un Rimbaud costumat într-o pelerină de romantic, căci 
înainte de toate poetul român este un spirit al exploziilor 
fundamental existențiale, un mare și cop’eșitor poet dra
matic. Mi-1 imaginam coborît pentru o clipă la Hanul 
Ancuței alături de Mihail Sadoveanu, încercînd tăria vinu
lui și pierzîndu-se în ochii mari, ai hangiței, deschizîndu-și 
suiletul la acele istorisiri grele de melancolie ce se spun 
în prag de sară, cînd gîndul și simțirea se potolesc in 
așteptarea faptei. Nu pot să-l văd pe Nicolae Labiș decît 
în tovărășia lui Mihail Sadoveanu și a lui Geo Bogza, dar 
mai cu seamă a lui Mihail Sadoveanu. căci de la Ostrovul 
lupilor, opera sadoveniană este continuată liric de Nicolae 
Labiș într-un poem care sintetizează, definește o structuri 
apropiată: „Cu viaturile în coarne, în goană nebunească, 
zburau năvalnic cerbii pe fragedul polei. Era acolo — înrenai 
pădurea romanească, și el pășea încet prin iarna ei. // E-n 
fața mea, cu părul din flăcări de zăpadă, cu ochii plini de 
piele și plini de-înseninări; o albă înflorire de vișini in 
livadă, minunea licăririi unei zări. / / Nu are nici o virstă. 
In el mii de oameni, și-ntr-însul anii proaspeți cu toții s-au 
păstrat...

ZAHARIA SANGEOR2AN



TASSO
Sfîrșitul Renașterii italiene 

își intona în Gerusalemme li
berata, printr-un suprem e- 
fort al posibilităților sale, 
creatoare, propriul cîntec de 
lebădă. Uriașul hohot de rîs 
stîrnit cu puțin înainte de 
poemele eroi-comice se trans
formă acum într-o dureroasă 
lamentație. Iar Torquato Tasso 
deveni de două ori, întîi prin 
operă și apoi prin însăși via
ta sa, interpretul și reprezen
tantul genial al acestei stări 
de spirit. Explicația ei tre
buie căutată în schimbările a- 
dînci care au survenit în com
partimentele vieții sociale, po
litice și religioase. Conciliul 
de la Trento a stăvilit cu 
brutalitate elanurile renascen
tiste, călcînd în picioare liber
tatea minții și inimii omenești 
pentru a reinstaura, chipurile, 
credința și moralitatea. Spre 
deosebire de Franța și Spa
nia, Italia a opus acestor ten
dințe ale reacțiunii o rezis
tență mai slabă, deoarece aici 
,nu a existat — observă 

.Francesco de Sanctis — o 
Conștiință, adică nu au exis
tat convingeri și pasiuni re
ligioase, morale și politice. 
Celelalte națiuni își începeau 
atunci drumul lor; ea ajun
gea la capătul lui obosită și 
sceptică". Rămînînd indiferen
tă .lumea italică se mărginea 
să păstreze aparențele și să 
savureze pe ascuns o cultură 
păgînă și antipapală, fapt ce 
favoriza apariția în masă a 
ipocriziei și superficialității, 
în acest climat s-a născut 
Ierusalismul liberat. Intenția 
autorului a fost de a crea un 
poem epic „serios*,  de inspi
rație creștină și de grandoa
re eroică, călăuzit deopotri
vă de modelul homeric și vir- 
gilian ca și de normele poeti
cei lui Aristotel și Horațiu. 
în acest sens, s-a oprit la e- 
poca cruciadelor — alegere 
deosebit de semnificativă în 
momentul cînd turcii pătrun
deau tot mai adine în inima 
Europei — și a imaginat un 
subiect corespunzător, în care 
personaje istorice, consemnate 
de cronicari (Goffredo, Baldo- 
vin, Raimondo, Piero Eremi
tul ș.a.) se amestecă cu alte
le, născocite de poet (Rinal
do, Tancred, Armida ș.a) spre 
a da satisfacție gustului că
tre aventură și fantastic al 
contemporanilor, în nobila

In românește
strădanie de a elibera mormîn- 
tul lui Cristos. Preocupat să 
dea operei o notă de verosi
mil, Tasso coborî miraculosul în 
limitele explicabilului și con
strui o acțiune simplă și bine
articulată în părțile 
cum învățase de la 
„simplex et unum", 

ei, așa 
Horațiu, 
iar, in

sfîrșit ,ca să fie „serios", e
limină situațiile comice, inno- 
bilă caracterele și menținu 
pretutindeni o tonalitate înal
tă. Factura clasică a poemei 
e evidentă nu numai în sce
nele și episoadele care amin
tesc îndeaproape pe cele din 
Iliada și Eneida, cit mai ales 
în felul prin care se naște 
conflictul din înfruntarea ce
rului și infernului. Insă, spre 
deosebire de Homer, la Tasso, 
întrepătrunderea celor două pla
nuri, divin și uman, deși este 
bine gîndită, e slab realizată. 
Elementul religios este numai 
aparent; miraculosul creștin 
rămîne mai curînd o conven
ție cerută de genul epopeii, 
iar spiritul credinței pălește 
în fața sentimentului păgîn al 
plăcerilor iubirii. Adevărata 
substanță a lucrării trebuie 
căutată în episoadele ei (O- 
lindo și Sofronia, Rinaldo și 
Armida, Erminia, Clorinda și 
Tancred) în care răbufnește 
toată setea de viață și avîn- 
turile imaginației contempora
nilor lui Tasso. De aceea, per
sonajele amintite sînt adevă
rate prin complexitatea lor, 
deoarece în lupta dintre ra
țiune și pasiune nu rămîn ri
gide, întruchipînd o pură ab
stracție, precum Goffredo, ci se 
umanizează și devin memo
rabile prin greșelile lor. Lip
sit de suflu epic. T. Tasso s-a 
transpus pe sine însuși în 
această lume pe care a crea
t-o, cu toată sinceritatea de 
care a fost capabiL „Ierusa
limul — scria Sanctis — nu 
este o lume exterioară, dez
voltată în elementele ei or
ganice și tradiționale, cum 
este lumea lui Dante sau a lui 
Ariosto. Sub aparențele prețioa
se ale poemului eroic, el este o 
lume interioară, lirică sau su
biectivă, elegiac-idilică în păr
țile ei esențiale, ecou al do
rurilor, al extazurilor și al 
plînsului plin de jale al u- 
nui suflet nobil, contemplativ 
și muzical*.  Duioșia, dulceața 
și delicatețea simțirii, continua 
undă melancolică și gînditoa- 
re, specifice poetului și se

menilor săi, sînt simptome 
neîndoielnice ale unei lumi 
lipsite de forță și pornită spre 
declin. Destinată să fie epo
peea victoriei, poema lui Ta
sso sfîrșește prin a deveni 
cîntarea dorurilor neîmplinite 
și a idealurilor spulberate. Cu 
toate că lectorul de azi ar fi 
înclinat să considere lucrarea 
prea artificială, spiritul mo
dern s-a recunoscut în necur
mata tensiune și nostalgie a 
eroilor după ceva, în încer
carea de a sonda pentru întî- 
ia oară complexitatea lăuntri
că a omului ,prin evocarea a- 
celor stări de suflet nelămu
rite și de aceea învăluite în 
acel „non so che" ori în in
tonarea lirică a sentimentului 
sfîșietor al condiției umane 
nefericite. Dar cea mai potri
vită și tulburătoare introduce
re pentru viața agitată a poe
tului modern o oferi prin în
suși destinul său !

In limba noastră, capodo
pera lui Tasso a mai apărut 
integral în 1852, în tălmăci
rea realizată în proză a lui 
Atanasie N. Pîcleanu, după o 
versiune franceză — iar frag
mentar a mai fost transpusă 
de către Eliade Rădulescu, 
Aron Densusiau și Gr. Ale- 
xandrescu .Traducerea apăru
tă la Editura pentru litera
tură și aparținînd neobositu
lui Aurel Covaci e prima 
versiune românească integra
lă a Ierusalimului liberat. 
făcută după original. Meritul 
ei stă în aceea că tălmăcito
rul a reușit să ne comunice, 
grație talentului poetic și bo
găției lexicale de care dispune, 
mult din frumusețea și armo
nia originalului. Pe alocuri 
însă ,pot fi semnalate și cî- 
teva mici inadvertențe, din
tre care cităm cîteva. Mai 
întîi există greșeli, probabil, 
de tipar, dar pentru care nu 
avem un îndreptar. Ex. : „Sau 
pe Ottone ce pe scurt îndu
ră / O viperă scoțînd un 
prunc pe gură" /... I „0'1 
forte Otton, che conquistb 
lo scudo / In cui da l’angue 
esce il fanciullo ignudo*  (Cîn- 
tul I, 55) „Nici moartea, nici 
războiul ce nu iartă / Nu vor 
război pe voi să vă despar
tă*  o ne la guerra
anco consorți/Non șarete dis- 
giunti ancor che morti !*  
(Cîntul I, 56).

în primul caz, pare să fie 
o greșeală de tipar, deoarece 

și în cîntul al XIV, strofa 22, 
mai e transcris „scurt" pentru 
„scut*,  iar în exemplul al 
dolea utilizarea lui „a răzbi*  
sau „a putea*  în loc de „răz
boi*  ar fi fost mult mai a- 
proape de original.

In al doilea rînd mențio
năm abateri de la litera tex
tului italian care ar putea 
produce, ce-i drept, cîteva 
mici confuzii: „Cînd, pe tron, 
părintele etern / Ce-n locul 
cel mai luminos din cer e, / 
Loc mult mai sus decît e din 
Infern / La înstelatele Tăriei 
sfere*.  „Quando da l’alto so- 
iglio îl Padre (Eterno. / Ch’e 
ne la parte piu del ciel sin
cera, / E quanto e da le ste- 
lle al basso inferno / Tanto e 
piu in su de la stellata spe
ra*.  Așadar distanța de la 
Infern și pînă la cerul stele
lor fixe, „stellata spera' nu este 
mai mică, ci egală cu distan
ța de la acesta și pînă la tro
nul CreatoruluL Vechea as
tronomie își avea desigur, or
dinea ei ce nu permite să fie 
încălcată.

în exemplul următor Tasso 
menționează doi conducători, 
pe regele din Tripoli și pe 
Sultan — care apar în strofa 
românească contopiți în unul 
singur: „Oh saggio il re di 
Tripoli, che pare / Seppe im- 
petra dai Franchi e regno in- 
sieme! / Ma il Soldano osti- 
nato o morto or giace, / O 
pur servil catena il pie cli 
preme, / O nell'essilio timido 
e fugace__ * (Cîntul X. stro
fa 47).

(„O unde este înțeptul rege 
Din Tripoli, ce tron știu 

și pace 
a dobîndi de la creștina 

lege 
El nu mai e. sau poate-n 

lanțuri zace.
Sau. în surghiun, nenorociri 

culege*).
Observații de felul acesta 

s-ar mai putea face încă, fă
ră a știrbi prea mult din va
loarea traducerii. în această 
ordine de idei, Lucian Blaga 
afirma undeva în legătură cu 
dificila problemă a transpune
rii dintr-o limbă în alta că 
„poemele de oareșicare am
ploare oferă traducătorului 
destule prilejuri de a-și răz
buna înfrîngerile. Și pentru 
a salva o poezie, în traduce
re, e de multe ori suficientă 
o singură biruință a traducă
torului asupra autorului*.  Și 
atari biruințe putem înregis
tra cu satisfacție și în proas
păta versiune a Ierusolimului 
liberat.

LEONIDA MANIU

BLAGA TRADUCĂTOR
Talentul unui scriitor iși 

demonstrează complexitatea 
exersind diversele domenii 
ale literaturii cu o egală 
indeminare. In sensul acesta, 
o dovadă grăitoare sînt 
traducerile lui Lucian Blaga: 
„Din lirica engleză*,  tipări
te recent la Editura „Uni
vers*  (colecția „Orfeu”). 
Antologia îngrijită de Dorii 
Blaga. cuprinde versuri pe 
care poetul le-a tradus în
tre anii 1956 — 1960, în co
laborare cu soția sa. Cor
nelia. Dintre culegerile (ce
lebre) de poezie engleză 
pe care Lucian Blaga le-a 
folosit, menționăm : Palgra
ve : .The golden Treasury 
of English Verse*.  G. B. Ha
rrison .A Book of English 
Poetry", A S. Collins : .Trea
sury of English Verse", pre
cum și volumele individuale 
ale lui W.B. Yeats : .Early 
Poems" și .Lines*.  Iotă 
un fragment semnificativ din 
.Furtuna" lui Shakespeare

MITUBI ALL MAORILOR
Cititorului familiarizat cu 

geneza biblică (.la început 
a fost cuvintul"), cosmogo
nia maorilor îi va apărea 
intr-o dimensiune originală 
(„începutul a purces din ni
mic"), înrudită oarecum cu 
aceea a indienilor. Rămîne 
particulară locuitorilor Noii 
Zeelande individualizarea, 
concretizarea simbolurilor. 
Faptul se datorează originii 
„poporale" a mitologiei 
maore, necontaminată de 
intelectualism, lată de ce 
abstracțiile (atît de frecven
te în „biblie") sînt aici nu
mai sugerate : Papa, (Glia) 
se rupe din îmbrățișarea lui 
Răngi (Cerul) silită chiar de 
odraslele lor, care au com
plotat pulverizarea beznei 
(„Noaptea, noaptea, / ziua, 
ziua, / căutarea, dăltuirea 
/ din nimica, goliciunea, / 
căutarea lor țintește spre 

(„Parada vieții*,  act IV, sc. 
1) : „Asemenea spectacolu- 
lului stins / noi sîntem din 
aceeași stofă / făcuți ca vi
surile, iar viața / ne este ro
tunjită ca un somn". Așa 
cum este alcătuită antolo
gia, oferindu-ne versuri de 
la vechile balade anonime 
și pînă la T. S. Eliot și Cecil 
D. Lewis, avem în față o 
panoramă istorică a poeziei 
engleze (dar nu o „istorie 
a poeziei", cum se scria un
deva).

Un lector al „Luceafăru
lui" (nr. 19 din 9 mai 1970), 
după fraza : „Cît de mult 
Blaga există în această car
te, o putem dovedi cu un 
singur citat...", transcrie 
Sonetul XV al lui Shakes
peare .tradus (poate) de L 
Blaga, dar absent din an
tologia discutată. Intr-ade
văr, Blaga există dar — a- 
vem .o dovadă" — nu și 
lectorii săi fideli.

mama, / omul caută să se 
ridice. / lată, acesta este 
cuvîntul, / gîndul lor în 
înălțime, / în lărgime și-n 
lungime".) Apoi unul din fiii 
lor, Tane, a zămislit prima 
femeie. Acesta este mitul 
genezei maore („Pruncii ce
rului și ai pămîntului"). Car
tea include și o serie de alte 
povestiri epice și satirice 
(traducătoarea, Anda Teodo- 
rescu, ne și previne asu
pra lor, într-o prefață cam 
prețioasă), ținînd mai ales 
de basm ori de legendă, 
decît de mit. Credem că 
o diferențiere ar fi fost ne
cesară și în .titlul de pe 
coperta ediției românești, de 
vreme ce culegătorul englez 
o făcea în titulatura origi
nalului („Maori Mythos and 
Tribal Legends").

EMIL N1C0LAE

Eterică sîrbo-croată

VASKO POPA

Dacă-ți miști buzele, scoicile vor cînta totdeauna.
Intr-o lentă lunecare, peștii îți vor desena inima in adine, 

deasupra nisipului.
Dacă inchizi ochii, lumina se stinge.
Inchipuie-ți că viatul s-a pietrificat. Eu am aspirat stinca.

ivoiiMin cotue

MOARTEA CITITORULUI ÎN STELE
Se zice că trebuie să moară
Stelele îi erau mai aproape
Ca oamenii

Se zice că l-au devorat furnicile
Iși închipuise că stelele
Nasc furnici iar furnicile stele
De-aceea iși umpluse casa de furnici

Se zice că i-au venit de hac
Stricatele lui cerești
Și duseră comica veste despre un pumnal
Cu urme de degete

Se zice așadar că a fost găsit în afară de lume 
Plecase să caute floarea-soarelui
In care se intilnesc drumurile
Oricărei inimi și oricărei stele

Se zice că trebuie să moară

STtUI RAICKBVIC

VISUL TREAZ
Dacâ-ți miști buzele, se va liniști marea, 
Scoicile se vor deschide și vor cînta în veci pentru pești. 
Cu picioarele de lumină coboară-mi în vis
Și cu mers ce se preschimbă în floare de mac sălbatic, 

in apă și in ceva ca amintirea.

Am căutat în graiul sîrbesc un cuvint care să semene 
ochilor tăi.

In inserare l-am repetat încet, in iarbă, furnicilor mici, 
lartă-mă, eram ridicol ca acum o sută de ani. 
Cuvintul iți semăna la-nceput, apoi și-a pierdut înțelesul. 
Dacă privești îndărăt, clopotele se vor cuibări in sinii goi.

Ai auzit oare, în cîmpie, bruiajul care a preschimbat lumea 
în ploaie ?

Imi pare că sînt moleșit și pustiu : păsările provin din numele 
tău alintat,

Iar miinile abia din neamul clarului de lună .

IV1S V. LAlIf

BRAfiOSTE
De-atiția ani iți memorez liniile feții, in care zilele
Iși întipăresc fugarele arderi ; de-atîțea ani țin minte 
Irepetabila lor scinteiere, zăbrelele ușoare
Ale mișcărilor tale, dincolo de perdelele transparente ale 

după-amiezelor,

Nu te mai recunosc în afara memoriei.
Care mi te dăruie mie, și tot mai greu imblinzesc
Curentul timpului care trece prin tine, prin blindul metal 
Al singelui tău ;

dacă tu te preschimbi, eu însumi sînt altfel. 
Și-odată cu noi lumea aceasta alcătuită împrejurul unei clipe 
Ca fructul împrejurul simburelui, plăsmuit din carnea ireală 
Care are gustul fulgerului, gustul țărînii, gustul anilor, 
Gustul tuturor celor topite în flacăra pielii tale. 
De-atiția ani știu că vom dispărea împreună ;
Tu arsă de steaua amintirii mele, în afară de care 
Exiști tot mai puțin, eu împrăștiat in tine, divin, 
In toate după-amiezile, în toate odăile, în toate zilele, 
In tot ce te cuprinde încet, ca nisipul
Albia rîului ;

și clipa aceea ne aparține, 
Durează mai mult decît moartea altora.

TRUPUL FEMEII
Cuerpo de mujer, blancas collnas, muscloa blancos... 

PABLO NERUDA
Trup de femeie, ciudățenie ne-nțeleasă în tine însăți ascunsă, 
există gingășie mai mare decit cea eu care eu te descînt 
în timp ce dormi princiar în umbra propriei tale lumini ?

Cobor în tine ca într-un riu subteran,
repet numele florilor spre a putea să-ți laud minunea : 
petunie, azalee, robina hispida.

In timp ce dormi, tu te joci, riu in care-mi cufund 
înfriguratele miini, eternă și întristată
cu prundișurile tale de sidef și licheni arzători.

Recunosc totul in tine și de toate lucrurile tale mă mir: 
ești prăpastia din care vin și în care mâ-ntorc,
și-o sete sărată mă mistuie în timp ce mori, dulce durere.

lată cum ești căutată : ca oglinda pustie a apei 
tulburată de vîrtejul ei care se infige pină acolo 
unde totul incepe, de unde moartea nu vine.

Oare există ceva mai divin decit forma ta pură, 
decit fructele tale care se dăruie ? Eu sint corabia 
care naufragiază și care între malurile tale se leagănă.

lată-te învinsă și goală, dar cine va trece
pe sub arcul încoronat de lauri amari ?
In visul tău, și eu sint pentru totdeauna pierduL

Adincit cu privirile în nemărginitele spații, deschid 
parte cu parte a trupului tău care nu se mai deosebește 
de mine in mine, contopit, desăvirșit contopit.

Aici se află și cintecul nevăzut care tremură-n ploaie 
și preschimbă toate ciudățeniile tale într-o ciudățenie unică 
și cerul blestemat care se prăbușește și plinge de după 

sprincenele tale.

In românește de ANGHEL DUMBRĂVEANU 
și SLAVCO ALMAJAN



DIALECTICA TRANSFORMĂRILOR SOCIALE
Este probabil greu de gă

sit în științele sociale contem
porane un subiect mai com
plex și mai controversat de
cît acela privitor la dinamis
mul și sensul schimbărilor din 
relațiile și viața socială. Dar 
tocmai în problema schimbă
rilor sociale, anume a celor 
calitative, revolut onare, ire
versibile, cc)ncepția marxist- 
leninstă se află „la ea acasă". 
Prin însăși esența categoriilor 
și principiilor lor fundamen
tale, prin orientările de bază 
pe care le-au inițiat, științele 
sociale marxist-leniniste (eco
nomia politică, sociologia, 
știința politică, filozofia) se 
dovedesc a fi un instrument 
teoretic și metodologic adec
vat analizei resorturilor in
terne și variabilelor ce inter
vin în procesele de schimbare 
socială, sensului acestor pro
cese. In fond, maxismul s-a 
constituit ca teorie filozofică, 
economică, politică și socio
logică tocmai cu misiunea de 
a analiza, explica, prospecta 
și dirija științific schimbările 
sociale în direcția socialismu
lui și comun'smului, pentru ca 
umanitatea să facă saltul de 
la epoca dezvoltării cu precă
dere spontane la era libertă
ții fondată pe înțelegerea ne
cesității, a legităților social- 
istorice.

Vom face observația că dis
putele internaționale în jurul 
problematicii schimbărilor so
ciale — asupra cărora nu a- 
vem aici posib litatea să ne 
oprim — nu sînt pur termino
logice. In ele sînt angajate 
concepții și orientări teoretice, 
ideologico-filozofice, sociologi
ce și politice diferite și ade
sea opuse despre societate și 
legile ei de dezvoltare, despre 
forțele motrice esențiale care 
dinamizează sau frînează mer
sul vieții sociale pe făgașul 
progresului social autentic, 
despre perspectivele generale 
ale omenirii contemporane.

Avea dreptate sociologul a- 
merican Immanuel Wallenstein, 
cînd scria că există în fond 
„două ideologii fundamentale : 
una pentru a apăra privile
giile, alta pentru a le ataca" 
(Violence et persuassion, a- 
gents du changement socia’e 
moderne, Cahiers Internatio- 
naux de sociologie voi. XVIII, 
1967, p. 79). Semnalăm, de a- 
semenea spiritul ascuțit pole
mic al studiului semnat de 
Andre Gunder Frank împotri
va concepțiilor conservatoare 
ale lui Bert Hoselitz și Ros- 
tow, care susțin că pentru a 

realiza dezvoltarea e suficient 
să se modifice anumite varia
bile, anumite roluri sociale, 
sau chiar o parte a sistemului 
social capitalist, dar nu ar fi 
inevitabil a nega însăși struc
tura întregului sistem. „In 
timp ce politica dezvoltării în 
mod obișnuit admisă e tot
deauna mai conservatoare și 
sfătuiește să se accepte statu- 
quo-ul structural și să se aș
tepte cu mîna întinsă cadou
rile, o politică a dezvoltării e- 
conomice și a schimbărilor, 
culturale demnă de acest nu
me va trebui să fie întotdeau
na mai revoluționară și să a- 
jute popoarele din țările sub
dezvoltate să întreprindă cu 
propriile mîini distrugerea a- 
cestei structuri... Aceste po
poare trebuie să se dezvolte 
prin ele însele" (Sociologie du 
developpement et sous-deve- 
loppement de la sociologie. 
Revista citată, voi. XLII—67, 
p. 131).

Nu reprezintă un secret pen
tru nimeni că astăzi nu nu
mai sub raport teoretic — me
todologic, dar și sub înfățișa
rea unei experiențe sociale, 
practice, diversificate și sem
nificative concepția sociologi
că marxist-Ieninistă se impune 
ca principală promotoare a 
unei viziuni dinamice, calita
tive, revoluționare asupra 
schimbărilor sociale contempo
rane. Suportul teoretic-metodo- 
logic stabil și inepuizabil al 
acestei viziuni îl reprezintă 
gîndirea materialist-dialectică 
și istorică, aflată într-o peri
oadă de accentuată activizare 
creatoare în raport cu expe
riența și cunoștințele atît de 
bogate acumulate în ultimele 
decenii, dar mai ales în ra
port cu noile realități econo- 
mico-sociale, politice, tehnico- 
științifice și culturale care o- 
feră un tablou și un reperto
riu problematic cu totul ine
dit.

Unul dintre elementele e- 
sențiale, defimtorii ale acestui 
tablou îl constituie faptul că 
14 țări ale lumii, în care tră
iește o treime din populația 
a trei continente, au pășit pe 
o nouă cale — calea socialis
mului și comunismului —, că 
sarcinile făuririi noii orînduiri 
se înfăptu'esc în condiții de o 
mare diversitate și în forme 
variate corespunzător stadiu
lui de dezvoltare și particu
laritățile diferitelor țări. In 
lumea de azi și-a lărgit rîndu- 
rile și a căpătat un rol lot 
mai însemnat în dezvoltarea 
socială clasa muncitoare ; și-au 

sporit în mod considerabil in
fluența politică detașamentele 
de avangardă ale proletariatu
lui — partidele comuniste și 
muncitorești. Tezaurul mișcării 
comuniste și muncitorești s-a 
îmbogățit cu noi forme și me
tode de luptă revoluționară. 
S-a declanșat o uriașă mișcare 
de redeșteptare națională a 
popoarelor; sub loviturile 
luptei de eliberare națională 
s-a destrămat sistemul colo
nial al imperialismului, pe rui
nele fostelor imperii coloniale 
au apărut zeci de state noi. 
S-au produs schimburi însem
nate și în structura socială, în 
rolul statului, în raporturile 
de clasă. In lupta împotriva 
monopolurilor, a imperialismu
lui, pentru progresul societă
ții și apărarea păcii s-au an
gajat noi și noi forțe sociale 
— țărănimea, păturile mijlo
cii ale populației, cercuri lar
gi ale intelectualității, mase 
de femei, tînăra generație. Se 
creează noi premise obiective 
pentru lichidarea orînduirii 
capitaliste și formarea unui 
tip modern de societate socia
listă.

O trăsătură caracteristică și 
inedită a epocii actuale este 
participarea tot mai intensă la 
rezolvarea problemelor vieții 
internaționale a țărilor mici și 
mijlocii, care pășesc cu vi
goare în arena politicii mon
diale, se ridică împotriva do
minației și asupririi pentru a- 
firmarea dreptului tuturor po
poarelor la dezvoltare de sine 
stătătoare. Un element funda
mental, nou, al realităților 
contemporane este schimbarea 
rad:cală a raportului de forțe 
pe plan mondial în favoarea 
forțelor socialismului și pro
gresului, a frontului antiimpe
rialist.

Printre schimbările esențiale 
care s-au produs în ultimele 
decenii în lume, cu ample im
plicații asupra tuturor laturi
lor existenței materiale și 
sp'rituale a omenirii, trebuie 
relevată, profunda revoluție 
științifică și tehnică mondială, 
marele progres al cunoașterii 
umane. Revoluția științifico- 
tehnică mondială (care, prin
tre altele, a creat un sistem 
larg, suplu de comunicații de 
masă, de propagandă și inrlu- 
ențare politico-ideologică foar
te eficient), are urmări radi
cale și d recte nu numai asu
pra politicului și economicului, 
a instituțiilor sociale, a siste
melor de norme și valori, dar 
și asupra conști'nței și psiho
logiei contemporanilor noștri, 

asupra angajării lor conștiente 
în acțiunea pentru progres so
cial.

Pentru toți gînditorii marxîst- 
Ieninișți înțelegerea și expli
carea Științifică a realităților 
social-politice, economice, cul- 
tural-științifice ale lumii con
temporane nu constituie un 
simplu divertisment intelectual 
sau un lucru facultativ, ci o 
obligație și neces.tate vitală, 
atît pentru știința, cît și pen
tru practica politică revoluțio
nară. Inestimabilele valori ale 
concepției generale marxist-le
niniste se dezvăluie numai în 
prezenta unei gîndiri inde
pendente, lucide și responsa
bile care nu se autoconsideră 
infailibilă, nu-și atribuie anti
cipat funcții apologetice de 
conjunctură s-au programatice 
„de pompierat" ideologic, ci 
se angajează cu fermitate să 
realizeze ceea ce este esențial 
în teoria și acțiunea revoluțio
nară : crearea, promovarea, a- 
părarea cu convinqere a valo
rilor teoretice, politice, ideolo
gice, filozofice și etice care să 
ajute direct la victoria clasei 
muncitoare, a socialismului și 
comunismului.

In condițiile contemporane, 
calitatea de marxist-leninist 
implică mai mult decît oricînd 
dor nța și capacitatea de „a 
aborda cu curaj, fără idei pre
concepute, noile realități, a 
trage toate concluzii care se 
impun din acestea pentru lup
ta revoluționară... Numai pe 
această cale se vor putea de
păși tendințele de stagnare și 
dinamiza gîndirea revoluționa
ră, se va asigura, în condițiile 
de astăzi, dezvoltarea marxism- 
len nismului, afirmarea lui ca 
o adevărată forță motrice a 
transformării societății. (Nicolae 
Ceaușescu, Lenin și edificarea 
societății socialiste, revista 
„Problemele păcii și socialis
mului", nr.5/1970).

Practica a demonstrat că nu 
există și nu poate exista un 
depozitar infailibil al învățătu
rii marxist-leniniste. Pfn însă
și specificul ei, activitatea de 
creație a valorilor teoretice, 
ideologice și politice nu ad
mite tendințe de uniformizare 
a gîndirii, sau vreun for anu
me de decretar al adevăruri
lor în științele sociale și uma
nistice. Singura cale pentru 
descoperirea, dezvoltarea și 
confirmarea acestor adevăruri 
este practica soc ală, revolu
ționară a maselor, este stimu
larea și desfășurarea largă a 
discuțiilor științifice, ideologi
ce principale.

Critica părerilor greșite, dis
putelor nu trebuie să ducă în 
nici un caz la încătușarea gîn- 
dirii vii, creatoare, la înăbuși
rea spiritului de investigație 
științifică. Dimpotrivă, ele tre
buie să conducă la stimularea 
eforturilor spre descoperirea 
unor soluții mai bune pentru 
problemele într-adevăr compli
cate și numeroase pe care le 
rid că făurirea societății socia
liste, perfecționarea ei conti
nuă și necesară. „Dacă socia
lismul nu va parveni să stă- 
pînească noile probleme teo
retice puse de întreaga civili
zație contemporană și să înțe
leagă aspectele sale sociale și 
umane, el va fi neputincios în 
viitoarele confruntări de idei; 
adevărurile anterioare se vor 
transforma în fraze goale și 
astfel ideile cele mai umaniste 
ale întregii istorii vor pierde 
inevitabil, în cursul revoluției 
tehnico-științigice, eficacitatea) 
lor practică". (Radovan Richt

„Cerința multilateralității —, 
scria Lenin — ne ferește de 
greșeli și de anchilozare" (O- 
pere alese, Voi. 3 pag. 553). 
Preven nd împotriva confundă
rii dialecticii materialist-istori- 
ce cu eclectismul „mort și lip
sit de conținut", cu relativis
mul sceptic izvorît din „prac
ticism mărunt și ignoranță față 
de teorie", Lenin a recoman
dat insistent să se ia întot
deauna în considerație interac
țiunea dialectică dintre obiec
tiv și subiectiv, economic și 
politic, spontan și conștient, 
ideologic și psihologic ; în mod 
cu totul deosebit a stăruit el 
asupra necesității că în abor
darea și soluționarea teoreti
că și practică a problemelor 
revoluției și construcției socia
lismului, comun.știi să se că
lăuzească după principiul uni
tății dialectice obiective din
tre general și particular, din
tre latura națională și cea in
ternațională a luptei de cla
să a proletariatului, fără a ab
solutiza metafizic sau subor
dona după criterii programa
tice vreuna din laturile aces
tor categorii esențiale ale 
științei și practicii politice mar 
xist-lenin:ste.

Asupra acestei chestiuni me
rită să stăruim, ținînd seama 
de faptul că uneori, invocîn- 
du-se chiar numele lui Len n, 
se încearcă a se deprecia și 
ignora rolul și importanța par
ticularului, sub cuvînt că el 
este „neprincipal", „secundar"; 
totodată se încearcă a se pre
zenta naționalul ca o valoare 
politică negativă prin identi

ficarea sa abuzivă cu „națio- ; 
nalismul" și „îngustimea na- 
țională", Nici orientarea fun
damentală teoretico-politică a 
lui Lenin, nici practica vie a 
revoluției și construcției so
cialiste nu validează aseme
nea interpretări și poziții. Rea
litatea este că Lenin a înțe
les profund și a afirmat cu 
toată limpezimea că „genera- 
Iul nu există decît în parti
cular, prin particular: orice 
particular este (intr-un iei 
sau altul general*  (Opere com
plete, voi. 29, pag. 298). El a 
înțeles că particularitățile na
ționale, economice, social-po- 
litrce, culturale, psihologice 
reprezintă, în procesul revolu
ției și construcției socialiste, 
nu un simplu „detaliu", o 
„cută" sau o „scamă" pe țesă
tura evenimentelor istorice, ci 
forma vie, concretă, autentică 
în care ființează, se manifestă 
și totodată se îmbogățesc legi
le generale, obiective ale dez
voltării sociale.

Stadiile diferite de dezvolta
re social-economică de la care
au pornit țările socialiste, nu
meroasele lor particularități 
specifice au generat o mare , 
varietate a căilor de înfăptui- 
re a sarcinilor revoluției și 
construcției socialiste. S-a ve- 
rificat prin experiența unui^^ 
mare număr de state că în^
revoluția și construcția socia
listă, generalul și particularul 
formează o unitate dialectică 
indestructibilă.

O unitate dialectică și o in
terdependență organică exis
tă, de asemenea, între intere
sele naționale și cale inter
naționale ale clasei munci
toare, ale socialismului, care 
în nici un caz nu pot fi opu
se sau subordonate unele al
tora. Unica perspectivă și so
luționare justă, cu adevărat 
marxist-Ieninistă a acestei pro
bleme, este promovarea uni
tății, împletirii armonioase din
tre interesele naționale și cele 
internaționale ale celor ce 
muncesc, respectarea neabătu
tă a principiilor de relații în
tre țările socialiste, între par
tidele comuniste și muncito
rești : egalitatea în drepturi, 
independența și suveranitatea, 
neamestecul în treburile inter
ne, solidaritatea internaționa- 
listă.

Evoluția lumii contempora
ne demonstrează că în binarea 
armonioasă a intereselor na
ționale cu cele internaționale 
condiționează desfășurarea cu 
succes a luptei revoluționare 
a partidelor comuniste și mun
citorești, a operei de construi
re a socialismului și comunis
mului

PETRU PANZARU—_ *
GEMENII Șl

Este bine cunoscut faptul că la specia umană, spre deo
sebire de alte mamifere superioare, nașterile sini de regulă 
singulare, adică de fiecare dată se naște cile un copil, care 
poate ii de sex masculin sau feminin. Cu toate acestea, se 
cunosc numeroase cazuri cînd și la om nașterile pot fi 
gemelare; se pot naște la fiecare dală cite doi sau mai 
mulți copii, care pot fi de același sex sau de sexe diferite. 
Copiii care se nasc o dată Ia o singură naștere se numesc 
gemeni, ei pot fi monozigoți sau dizigoți.

După cum am arătat mai sus, nașterea gemelară este un 
fenomen obișnuit pentru cele mai multe mamifere, Ia care 
de obicei, Ia fiecare ovulație sînt eliminate mai multe ovule, 
și fiecare vor fi fecundate de cile un spermatozoid.

La primate (maimuțe), inclusiv la om, la fiecare ovula
ție se elimină un singur ovul, care este fecundat de un 
spermatozoid. Totuși, și la om se întîmplă ca în timpul 
ovulației să se elimine mai mult decît un ovul (fenomen 
numit poliovulație). In asemenea împrejurări, prin iecun- 
darea fiecărui ovul cu cile un spermatozoid, vor rezulta 
gemeni cu aceleași caractere ereditare ca și irații, puțind 
avea același sex sau sexe diierite. Aceștia sînt gemeni dizi
goți, la care diferențele morfologice sînt evidențiate.

Apariția gemenilor monozigoți se datorește unui fenomen 
de poliembrionie. In acest caz, fecundarea este sin
gulară (un singur ovul este fecundat de un singur sper
matozoid), se formează un singur ou (zigot). Acesta însă se 
divide în două sau mai multe părți și fiecare parte gene
rează un individ. Fiecare individ este întru totul asemănă
tor genetic celorlalți frați.

In nașterile gemelare, unde o singură dată se nasc doi 
copii, fenomenele de poliovulație și polioembrionie se în- 
tîlnesc separat; aceste fenomene se pot petrece simultan 
la o singură naștere gemelară, în cazul în care sarcina 
gemelară este mai mare decît doi copii.

Astfel, sarcinile trigemelare se pot fetma prin două c 
fie că un ovul se divide în două și sincron este fecundat 
un alt ovul, (deci poliembrionie și poliovulație) ; fie că sînt 
fecundate în același timp trei ovule.

La om s-au înregistrat nașteri și de cîte patru, cinci, 
șase și chiar opt gemeni. In aceste cazuri, posibilitățile de

GENETIC
formare a gemenilor sînt explicate după aceleași principii 
ca și la nașterile trigemelare.

Trebuie să arătăm încă de la început că la om, numărt’’ 
relativ de gemeni monozigoți este cu mult mai mare decît la 
mamiferele superioare.

Este cunoscut faptul că mediul intervine constant în rea
lizarea tuturor caracterelor normale și patologice la om. 
Totuși, pentru a găsi criterii obiective de diferențiere a 
rolului eredității și a rolului mediului, fenomenele trebuiesc 
analizate mai adine.

Pentru a putea diferenția care din acestea sînt rezulta
tul acțiunii mediului și care sînt datorate eredității, în 
ultimul timp se folosește în genetica umană tot mai mult 
metoda studiului gemenilor, știința numită gemelologie. 
Prin aceste studii se pot trage concluzii referitoare Ia ro
lul jucat de factorii ereditari și de factorii de mediu în 
dezvoltarea caracterelor la om.

In articolul de față nu ne vom ocupa du aceste probleme, 
ci ne vom opri puțin la problema frecvenței nașterilor ge
melare la om. Conform statisticilor efectuate, s-a constatat 
că de regulă, la 100 de nașteri obișnuite, revine o naștere 
gemelară, cu alte cuvinte frecvența nașterilor gemelare 
ajunge pînă la 1 Ia sută. La diferite popoare acest pro
cent variază intre 0,5 pînă Ia 1,5 Ia sută.

Cei mai multi gemeni în Europa se nasc la popoarele 
nordice — Danemarca, Suedia, Norvegia, Olanda și Polo
nia (de la 1,4—1,6 la sută). După frecvența nașterilor geme
lare între anii 1891 și 1912, de exemplu, Bulgaria a ocupat 
locul trei după Danemarca și Suedia. Mai tîrziu, pînă în 
1930, Bulgaria a ocupat locul 7 iar din 1936, pînă în 1966, 
Bulgaria ocupă abia locul 16 după Belgia și Australia. 
Această scădere se explică prin aceea că în Bulgaria în 
ultimii ani a scăzut mult și numărul total de nașteri.

Cercetările statistice au arătat că în cadrul nașterilor 
gemelare numărul nașterilor a cîte doi gemeni are frec
vența cea mai mare, urmează în ordine cele cu trei, patru, 
cinci, șase, șapte și opt gemeni.

Nașterile a cîte patru gemeni sînt de două ori mai frec
vente la negri, decît la reprezentanții rasei albe. La negri, 
frecvența nașterii a patru gemeni se întîlnește odată la fie
care 240.000 de nașteri.

Cinci gemeni se nasc odată la 50 milioane de nașteri 
Intr-o perioadă de 300 de ani (1688—1968) s-au născut mai 
mult de 60 a cîte cinci gemeni. Majoritatea lor s-a înregis
trat în Anglia — 10 cazuri; în Germania — 6 cazuri; în 
S.U.A. — 5 cazuri; în Italia și Irlanda — cîte 3 cazuri iar 
în alte țări — cîte 1 sau 2 cazuri.

Șase gemeni se întîlnesc numai o dată la 5 miliarde de 
nașteri. In decurs de 102 ani (1866—1968), s-au înregistrat 
în total 20 de cazuri de felul acesta. Ultimii șase gemeni, 
care trăiesc pînă astăzi, s-au născut Ia 27 august 1965 In . 
Humaite (Brazilia). p

Pînă astăzi se cunosc numai patru cazuri de șapte gemeni. 
Ultimii șapte gemeni, s-au născut la 24 martie 1966 Ia Bru
xelles, din care doi erau băieți și cinci fete. Posibilitatea naș
terii a opt gemeni deodată, este excesiv de mică, dar, cu 
toate acestea, astăzi se cunosc trei cazuri de acest iei. 
Astiel, în statul Ohio (S.U.A.), la 21 august 1872 s-au năs
cut opt gemeni, din care trei erau băieți și cinci fete. Tatăl 
și mama lor proveneau tot din gemeni, iar bunica născuse 
de cinci ori cîte doi gemeni. Mama acestor opt gemeni pro
venea dintr-o pereche gemelară formată din trei fete. Al
doilea caz de naștere a opt gemeni este citat In anul 1947
în Șanhai (China); toți cei opt gemeni erau băieți. Ulti
mul caz de naștere a opt gemeni, din care patru erau
băieți și patru fete, s-a întîmplat în Mexic la 10 martie 1957.

In cîteva țări există mame cu toarte mulți copii, adică 
acelea care au născut mai mult de 10 copii; printre aces
te mame, unele provin tot din gemeni. Recordul din acest 
punct de vedere îl deține mama cu foarte mulți copii — 
Harrington Bormak din Dallas, statul Texas (S.U.A). care 
a născut în cei 38 ani de căsătorie, 28 de gemeni — de cinei 
ori cite doi, de trei ori cîte trei, odată patru, și odetă 
cinci gemeni.

Drept tată fenomenal este socotit țăranul rus Fedor Vas - 
liev, care a avut 87 de copii gemeni. Prima lui soție a 
născut de 4 ori cîte patru, de 7 ori cîte trei și de 16 ori 
cîte doi. A doua soție a născut de două ori cite trei și de 
șase ori cîte doi.

Nașteri gemelare se întîlnesc frecvent în cîteva generații 
la unul și același neam, îndeosebi cînd în acest neam mema 
și tatăl au fost gemeni.

Problema studiului genetic al gemenilor este o problemă 
foarte interesantă, care a fost și este mult folosită în gene
tica umană. Prin metoda gemenlor (studiul amănunțit ci 
grupurilor gemelare), s-a demonstrat originea ereditară a 
multor boli.

Dr. TUDOSE IORDACHE



Masa rotundă a „Cronicii"

INTRE EFLEXIE Șl CALCUL IN LOGICA

Prof. univ. dr. Petre Botezatu, membru corespondent al 
Academiei de Științe sociale și politice, unul dintre cei mai 
apreciați logicieni din țara noastră, este autorul lucrării 
Schiță a unei logici naturale, de curînd apărută in librării.

Prin structura și valoarea ei, cartea suscită interesul unui 
mare număr de cititori, specialiști și nespecialiști.

Revista noastră a invitat la o discuție, în jurul mesei 
rotunde, alături de autor, pe prof. univ. dr. docent Vasile 
Pavelcu, membru al Academiei de Științe sociale și politice, 
prof. Alexandru Triandaf, Valeriu Streinu, cercetător științific la 
Centrul de logică București, asistenți universitari Ștefan Papa- 
ghiuc și Ștefan Celmare. Renuntînd la obișnuitele întrebări, 
discuția s-a înfiripat spontan, pornind de la ideea cărții, de 
la locul ce-1 ocupă în literatura de specialitate, de la unele 
aspecte ale ei, cu totul noi, de la aplicabilitatea și perspec
tivele .logicii operatorii".

Valeriu Streinu: Studiile și cercetările de logică între- 
__prinse de-a lungul a mai bine de două decenii de prof. Petre 

Botezatu sînt tot atîtea etape ale unui itinerar intelectual 
întru elucidarea problematicii complexe căreia, în recenta 
d-sale lucrare intitulată simplu și modest Schiță a unei logici 
naturale. Logica operatorie, cată a răspunde.

Pentru ce logica naturală ? Oare ceea ce limbajul curent 
al cugetării filosofice și științifice contemporane înțelege 
prin logică se referă la altceva decît la acea activitate a gin- 
dirii umane care se enunță în înțelesuri și relevă structuri 
și forme ale gîndirii ce reflectă realul ? Structuri și forme 
ce sînt oricînd și oriunde valabile spre a da seama de vali- 

^fctatea întru adevăr a ceea ce se enunță despre lucruri, 
al spre cunoaștere, despre existentă ?

Logicianul român este în mod evident, în același timp, conști
ent că nu se poate renunța „la gradul de abstracțiune și de rigu
rozitate, care sînt proprii logicii moderne, cuceriri ale logicii pe 
care le adaptează efortului de a construi „un sistem de lo
gică operatorie... o teorie a operațiilor logice pe care omul 
le practică în mod spontan'. Pe aceasta o consideră „Logica 
inerentă spiritului omenesc", derivînd „ontogenetic și filo- 
genetic, din logica acțiunilor omenești". Așadar, pentru prof. 
P. Botezatu, „Logica rămîne totuși o știință a gîndirii' care 
„trebuie să studieze structura gîndirii, modul cum gîndirea 
operează efectiv". întreaga lucrare constituie o expunere a 
operațiilor logice ale gîndirii, aplicate elementelor de bază, 
obiecte logice și proprietățile lor, fundamentată logîco-mate- 
matic, pe logica claselor, i.e. teoria mulțimilor.

Distingînd două operații logice fundamentale — opera
ția logică tranzitivă și operația logică constructivă — prof. 
P. Botezatu relevă caracterul de inferență al silogismului — 
modalitate a transferului de proprietăți generale între clase 
ce se află în raport de incluziune — reconsiderând figurile 
și modurile silogistice în limbaj operatoriu intensional. „Silo
gismul reprezintă o operație logică efectuată cu clase', prin 
care se transferă o proprietate de la o clasă la alta. Silogis
mul este o inferență tranzitivă. Elucidînd sensul propozițiilor 
eclusive și exceptive, se construiesc cele două domenii ale 
logicii operatorii: sistemul LOT — logica operatorie tranzi
tivă, extindere a silogisticii care cuprinde și propoziții exclu
sive — și sistemul LOC — logica operatorie constructivă, 
construirea de obiecte logice dihotomice și politomice.

Evident, o atare încercare de relevare a procesului natu
ral al gîndirii — încercare teoretică originală, dar nu lip
sită de precedente instorice (cf. Logica de la Port-Royal, 
Sigwart ș.a.) — pune o seamă de întrebări. In primul rînd. 
dacă nu cumva această încercare nu este decît o variantă 
de calcul logic pe lingă altele numeroase deja existente?

P. Botezatu. După cum excelent a remarcat logicianul 
francez R. Blanche (Raison et discours, 1967), în logica simbo
lică metoda a covîrșit obiectul, ajungînd un scop în sine. 
Se construiesc „formalisme logoide" pentru satisfacția de a 
le construi. Logica naturală s-a născut tocmai ca o reacție 
împotriva acestei stări de lucruri, din intenția de a subor
dona metoda obiectului. In consecință, pentru sistemul logi
cii naturale preocuparea de forma matematică vine în rîn- 
dul al doilea, tema de prim ordin fiind aceea de a reflecta 
fidel operațiile logice naturale.

Seducția pe care o exercită calculele logice este însă 
astăzi atît de puternică, încît și logica intuitionistă (L.E.J. 
Brouwer) și logica genetică (J. Piaget), deși orientate ini
tial împotriva excesului de formalism, au sucombat pînă la 
urmă tentației de formalizare. In această ambianță epistemo
logică, n-ar fi de mirare ca și logica naturală să se pres
chimbe cu timpul într-un sistem formal. In cartea mea am 
schițat un astfel de sistem și am oferit unele indicații pen
tru amplificarea acestuia. Am încercat astfel să ofer satis

facții și amatorilor de formalisme, deși nu aceasta a consti
tuit dominanta cârtit

V. Pavelcu: Ideea unei logici naturale mă satisface în 
primul rînd în calitate de psiholog, deoarece ea ne readuce 
în cuprinsul realităților umane. Prin procesul de matemati
zare. vrînd nevrînd, logica în timp ce a cîștigat în precizie 
și rigoare, s-a îndepărtat de om, putem spune că s-a dezu
manizat. Ea s-a expulzat din cimpul științelor noologice, 
trecînd în domeniul disciplinelor matematice. S-au ivit ast
fel o serie de inconveniente, pe care psihologul le resimte mai 
dureros. Procesul viu și amplu al gindirii umane, care are 
un caracter atît de personal, angajînd toate resorturile con
științei și chiar ale inconștientului, este redus la dimensiu
nile unui calcul algebric. în care nu mai apar decît termeni 
și relații. Hegel a surprins bine acest aspect deficitar. Refe- 
rindu-se la precursorii logicii matematice (Leibniz ș.a.). el 
declară că a adepta o astfel de metodă în logică înseamnă a 
trata despre concept fără concept — am spune astăzi a trata 
despre înțelesuri fără înțeles. Posibilitatea mecanizării gin
dirii. care suscită entuziasmul unora, trezește revolta altora. 
Nu tăgăduiesc că ambele reacții sînt justificate și că deci se 
impune căutarea unei căi de mijloc. Este aici o veche luptă 
care se dă Intre psihologism și logicism. între a integra lo
gica în psihic și a rupe logica de psihic.

AL Triandaf: In efortul ce-1 face logica de a pătrunde 
procesele gîndirii. prof. P. Botezatu are meritul de a edifica 
un sistem care să fie expresia operațiilor logice real efec
tuate de gîndire.

La început, autorul observă că se pot distinge două ope
rații logice ale gindirii: prima e aceea a transferului proprie
tăților și a doua e construcția obiectelor logice.

Folosind aceste două operații, se constată că tranzitivi
tatea se manifestă în analiza silogismului, în timp ce divi
ziunea și clasificarea, specificarea și generalizarea, pot servi 
la modele de operații constructive. Asa cum observă autorul, 
diviziunea constă în construcția spetelor pornind de la gen. 
în timp ce clasificarea realizează construcția genului, pornind 
de la spetele sale. Pe de altă parte, prin specificare se con
struiește spița din unul din genurile sale și prin generalizare, 
se construiește genul din una din spețele sale.

Toate acestea se petrec în logica claselor — dar depă
șind logica claselor și cu scopul ca astfel de operații să se 
aplice oricăror obiecte logice, nu numai claselor, autorul 
introduce două noțiuni ce mi se par deosebit de importante 
pentru întregul sistem, anume: „extensiune generalizată' și 
„intensiune generalizată*  — obținînd pe această cale resortul 
necesar edificării logicii operatorii.

Folosind aceste operații, anumite capitole ale logicii pot 
fi interpretate sub un aspect cu totul nou și original, permi- 
țînd intuirea mai viguroasă a proceselor gîndirii.

Dar nu numai atît: logica matematică, prin caracterul 
ei abstract și necesitățile axiomatizării, se îndepărtează de 
multe ori de procesul real corespunzător al gîndirii.

E suficient să amintesc că multe constante logice ca con
juncțiile : „sau”, „și", cît și „implicația" — au sensuri diferite 
în logică și în vorbirea curentă.

Logica propusă de autor prezintă o mai adecvată mulare 
a logicii pe procesele reale ale gîndirii.

Ștefan Papaghiuc: Contextul actual al dezvoltării logicii 
deschide, într-o anumită măsură, calea artificialismului, cale 
ce duce implicit la ruperea, la trecerea pe un plan secun
dar a legăturii cu operațiile logice naturale ale intelectuluL 
Logistica pare să fie pur și simplu ispitită de crearea a noi 
sisteme, ceea ce poate deveni un scop în sine. Din aceste 
motive, anticipînd, logicianul francez E. Gablot, adresîndu-se 
matematicienilor, spunea: „Matematicianului îi place să dea 
obiectelor logice aspectul și expresia formulelor, pentru că 
aceasta corespunde științei sale. Dar el nu se gîndește că 
ceea ce-1 interesează pe logician sînt operațiile spiritului 
care construiește și transformă aceste formule.. Doctrina 
dv. poate să nu fie falsă, dar ea inventează o artă de a 
raționa în loc să dea o teorie a raționamentului uman'. 
(Trăite de logiqtte, p. 208—209). Putem deci spune că, deși 
matematicianul mînuiește cu o abilitate demnă de toată ad
mirația formulele sale, nu rezolvă fondul problemei, nu ne 
indică nimic despre felul „cum gîndim".

Apariția în această situație a unei lucrări de origina’i- 
tatea și tinuta științifică a celei despre care discutăm răs
punde unei necesități a dezvoltării logicii pe plan mondial, 
realizează depășirea hiatusului ivit între logica clasică și cea 
simbolică. Numai analiza operațiilor logice permite dezvă
luirea celor mai intime, mai firești procese ce au loc pe pla
nul gîndirii în intenționalitatea sa cognitivă. întreaga gin- 
d:re, instituită ca subiect al cunoașterii, videază obiectul, 
cucerirea acestuia prin investigarea sa. Operația logică este^ 
tocmai mijlocul cel mai important al gîndirii de a realiza' 
acest deziderat, de a se pune în evidentă ca factor activ al 
dialecticii obiect-subiect.

P. Botezatu: Logica matematică, în afară de interesul 
în sine pe care-1 suscită ca arhitectură cutezătoare, s-a impus 
prin implicații teoretice și tehnice. Ea s-a constituit în pri
mul rînd ca o logică a matematicii și apoi s-a încorporat în 
procesele tehnologice automatizate. Aces’e succese incontes
tabile și impresionante nu trebuie însă să ne facă să uităm 
că porțiuni vaste din activitatea umană au rămas descoperite. 
Nu s-au matematizat toate disciplinele științifice și nu s-au 
automatizat toate activitățile practice. Poate că nu este nici 
posibil și nici recomandabil ca acest proces dublu ce carac
terizează civilizația modernă să cucerească omul și societa
tea în întregime.

Cred că sistemul de logică naturală pe care îl propun 
este capabil să ia în stăpînire această tară a nimănuL Logica 
clasică poate încă aduce servicii, dar ea s-a anchilozat în 
fragmentul elementar al logicii claselor și al logicii propo
zițiilor. Dar noi nu gîndim numai cu clase sau cu propo
ziții, ci operăm și cu alte feluri de obiecte : totalităti. fenomene, 
numere ș.a. Cînd tehnicianul se străduiește să descopere de
fectul unui aparat care nu mai funcționează, cînd medicul 
încearcă să depisteze organul afectat, cînd chimistul se chi
nuiește să stabilească compoziția unei substanțe, cînd fizi
cianul cercetează structura nucleului atomic, toti aceștia 
gîndesc relații de la întreg la parte în variatele lor conexiuni 
logice. Studiul logic al acestor relații este mereologia (logica 
totalităților), pe care a initiat-o St. Lesniewski în 1916. dar 
care continuă să fie absentă din paginile manualelor de lo
gică. Oriunde avem de investigat structuri — și unde nu 
avem ? — sîntem siliți să operăm cu noțiunile de întreg, 
parte și element. Științe, ca biologia, geografia, geologia, 
chimia, operează în primul rînd cu totalităti, iar capitole 
importante din alte științe sînt consacrate structurilor; struc
tura materiei în fizică, structura limbii în gramatică, structura 
gîndirii în logică etc. etc. Afară de aceasta, relațiile întreg- 
parte intervin permanent în activitatea practică a omului.

Fabricarea unui obiect, folosirea, întreținerea și repararea 
lui introduc relații mereologice.

Categoriile general-particular-singular dețin, după cum 
se știe, un rol primordial în procesul de cunoaștere. Cred a 
fi dovedit că, alături de acestea, se impun atenției noastre 
și categoriile de întreg-parte-element. In cercetarea științifică, 
după cum și în activitatea practică, acestea susțin un rol 
capital și ne obligă astfel să cunoaștem secretele mereologiei. 
In concluzie, îmi exprim convingerea că introducerea noțiu
nilor de mereologie în învătămîntul teoretic și tehnic ar fi 
deosebit de utilă.

V. Streinu : In al doilea rînd vine întrebarea dacă logica 
operatorie — astfel înțeleasă și aplicată — nu constituie fie 
o încercare de reformă a logicii fie o viziune sui generis 
asupra logicii ?

Petre Botezatu : Firește, fată de tendințele dominante ale 
logicii contemporane, invitația la logica naturală poate să 
constituie o notă discordantă pentru multi specialiști, o ve
leitate de amendare a logiciL In realitate este vorba de res
taurarea unora din cele mai valoroase tradiții ale logicii. In 
toate timpurile au existat spirite preocupate să surprindă 
mecanismul real al gîndirii logice. Putem afirma că natura
lismul și formalismul în logică s-au înfruntat și încrucișat 
în dese rînduri, cu victorii de o parte și de alta. Dar nu nu
mai reînvierea unor tradiții urmărim, ci totodată și înche
garea lor într-un sistem cuprinzător, cu teme noi și soluții 
inovatoare. Asemenea lui R. Blanche, nu predicăm nici de
viza „înapoi la Aristotel', dar nici cufundarea în logistică. Ca 
și acesta, ne temem să nu ni se impute că ne-am așezat în
tre două jilțuri. Dificil este faptul că ne-am străduit să în- 
nodăm firele a două eminente tradiții (Aristotel cu Leibniz), 
care, din nefericire, sînt astăzi divergente.

Valeriu Streinn: In al treilea rînd este întrebarea dacă 
teoria silogistică, în termenii logicii operatorii, constituie 
realmente un progres fată de silogistica aristotelică sau față 
de viziunea modernă a silogisticii (cf. Lukasiewicz, Patzig ș.a.)

P. Botezatu: Silogistica operatorie constituie, mi se pare, 
un pas înainte și fată de silogistica clasică și față de silogis
tica modernă. In raport cu prezentarea aristotelică, silogisti
ca operatorie extinde și completează domeniul, introducînd 
propozițiile exclusive. Acestea posedă o mare însemnătate 
teoretică și practică, ca unele care exprimă relațiile uni
voce, atît de frecvente în desfășurarea gîndirii. Afară de 
aceasta, silogistica este extinsă din domeniul claselor în 
acela al totalităților, al fenomenelor etc., adică oriunde există 
ceea ce matematicienii numesc o „ordine parțială". Fată de 
contribuțiile moderne apare avantajul interpretării operatorii 
și folosirea „deducției naturale' (care ne dispensează de 
prezenta axiomelor).

V. Pavelcu: Am impresia că logica naturală navighează 
cu abilitate între Scila și Caribda, evitînd ambele extreme. 
Ea nu este străină de severitatea formelor, legile ei fiind 
obținute prin calcule logice stringente, ceea ce îi așează un 
fundament demonstrativ în stilul logicii moderne. Dar aceasta 
constituie doar îmbrăcămintea formală. Sub această coajă, 
pulsează înțelesurile, cum circulă seva într-o plantă; o pro
prietate se deplasează de la un obiect la altul, un obiect se 
făurește din altele. Gîndirea reală este o suită de operații, 
pe care logica naturală încearcă să le descrie și să le codi
fice. Aceasta este în deplină concordanță cu rezultatele la 
care a ajuns psihologia genetică și logica genetică, prin 
cercetările decisive ale lui Pierre Janet și J. Piaget. Opera
țiile intelectuale derivă la origine din acțiuni, sînt de fapt 
„acțiuni interiorizate". Aceasta explică trăsătura operatorie 
a gîndirii logice și impune ca logica naturală să fie opera
torie. De la acțiune la operații, de la operații la forme, acesta 
este drumul care trebuie parcurs pentru a înțelege structura 
gîndirii logice. Schiță a unei logici naturale ne întoarce de 
la forme la operații, dizolvă jocul formelor abstracte în dia
lectica operațiilor concrete, înaintînd astfel cu un pas pe 
calea inteligibilitătii structurilor.

ȘL Celmare: Opus sistemului logicii care se dezvoltă ple- 
cînd de la relații alese arbitrar, cum sînt disjuncția, impli
cația ș.a.. profesorul Petre Botezatu construiește un sistem 
logic, reprezentînd teoria operațiilor logice, pe care le efec
tuăm în mod natural în gîndire.

Autorul precizează că aceste operații oglindesc „nece
sități ale practicii, care s-au impus omului de la începuturile 
sale. Intr-adevăr, în activitatea sa practică, omul s-a aflat 
deseori în una din următoarele două situații: sau a întîlnit 
un obiect nou, sau a vrut să creeze un obiect nou". In pri
mul caz a transferat obiectului nou proprietățile obiectelor 
înrudite (operația logică tranzitivă), în celălalt caz a construit 
obiectul nou din obiectele date (operația logică constructivă).

AI. Triandaf: In altă ordine de idei, cunoscînd că autorul 
face parte. în calitate de conducător, din „cercul de logică 
de pe lingă Universitatea din Iași", am convingerea că lucra
rea domniei sale va inspira noi și bogate cercetări de logică 
în cadrul cercului. Ele pot constitui puncte de plecare ale 
celcr mai modeme cercetări științifice și pe lîngă aceasta, 
au și o mare valoare practică.

Activități cu totul recente, ca; cibernetica, calculele au- 
tomate ordinatoarele etc. se sprijină pe logica matematică și 
nu-s decît realizarea tehnică a unor procese logice.

Valerin Streinn : Nu putem însă încheia acest schimb de 
opinii fără a sublinia aportul logicii operatorii, propusă de 
prof. P. Botezatu, în dezvoltarea logicii contemporane. Logica 
naturală are la bază diferențierea logicii formale pe obiecte 
logice, asupra cărora intervine gîndirea umană prin cele 
două operatiL Această idee ni se pare a exprima teza dia
lecticii materialiste, potrivit căreia conținutul are un rol 
determinant în fața formei.

Petre Botezatu: După cum am subliniat în una din inter
venții ideea unei logici naturale nu a germinat insolit, pe 
un teren virgin, ci a crescut organic pe un fond îndelung 
elaborat. Este o idee care a plutit în atmosfera spirituală a 
unor epoci și care uneori a izbutit chiar să se materializeze, 
dacă nu în sisteme, cel puțin în conceptualizări parțiale, în 
aspirații și tendințe. In mișcarea logică a contemporaneității, 
în care se agită direcții atît de divergente, această idee s-a 
încorporat paralel și independent în mai multe doctrine, 
concomitent cu a noastră: logica operatorie a lui J. Piaget, 
logica reflexivă a lui R. Blanche ș.a. Aceste teorii au în 
comun doar aspirația către natural în logică, realizările deo- 
sebindu-se radical una de alta. Convergenta eforturilor de
notă însă o stare de spirit, sentimentul comun că există un 
vid care se cere saturat. Este deci natural să ne preocupe 
logica naturală. Cu străduinti perseverente și unite se 
va descoperi într-o zi calea optimă de asociere organică a 
analizei reflexive cu expresia matematică, asociem care să 
traducă fără să trădeze originalitatea operațiilor logice.

AL I. FRIDUȘ
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T. S. ELIOT Șl TRAGEDIA GREACĂ
Mai mult decît o prelucrare 

și modernizare de mituri și ac
te faptice întîlnite în tragediile 
antice, teatrul lui T. S. Eliot 
este o expunere a propriei vi
ziuni despre lume, brodată pe 
intrigi a căror semnificație es
te redusă la maximum.

Nu înseamnă că piesele 
dramaturgului englez ar fi mai 
puțin înrudite cu cele ale lui 
Eschil, Sofocle sau Euripide. 
De fapt, reluarea unui mit nu 
implică numaidecît fidelitate.

In „Din jale se întrupează 
Electra" O’Neill repovestește 
legenda Atnizilor, de data a- 
ceasta în context american, re- 
ducînd forța fatalității, transfe- 
rînd-o în psihologia caractere
lor. Descrise cu o vădită tentă 
freudiană și biologizantă, per
sonajele pierd din noblețea lor 
originară, devin oarecum me
lodramatice, ceea ce nu scade 
totuși rezonanța lor elenă. 
„Muștele” lui J. P. Sartre păs
trează fabula Orestiei ca și so
litudinea lui Oreste în îndepli
nirea misiunii sale, în actul 
menit să-l realizeze. Dar at
mosfera e departe de a fi so
lemnă, imaginile ultime lasă 
un gust vîscos, anti-cathartic, 
un sentiment acut al frustării 
complet opus impresiei de or
dine universală, deqajată de 
orice tragedie eschileană sau 
sofocleică. „Antigona" de Jean 
Anouilh este o pledoarie pen
tru libertatea umană, pentru 
acțiune ca ultim și decisiv test 
în cunoașterea unui caracter. 
Axa mediană este mutată în 
planul etic, la fel ca și în „E- 
lectra" de Jean Giraudoux. 
Dramele, intelectualizate exce
siv, sînt văduvite de patosul 
originar dar păstrează totuși 
noblețea spirituală și setea de 
absolut a eroinelor elene. Jean 
Cocteau dă pieselor sale de in
spirație mitologică („Antigona")

valențe contemporane, inte- 
grîndu-le „ritmului epocii noas
tre". Spre deosebire de autorii 
citați anterior, el recurge la o 
ruptură metafizică, în sensul 
că modifică vechile mituri prin 
anti-climaxuri șocante („Orp- 
hee").

Oricît de artificială ar pă
rea comparația, T. S. Eliot, deși 
n-a folosit direct mitul atic, 
poate fi apropiat de Sartre sau 
Cocteau. Toți au respectat o 
indicație a lui Aristoitel: „In 
tragedie, autorii sînt ținuți să 
folosească numele transmise de 
tradiție pentru motivul că ce-i 
cu putință, cîte s-au întîmplat 
însă, e evident că-s cu putință, 
e lesne de crezut. Cîte nu s-au 
întîmplat însă nu ni se par nici 
cu putință, cîte s-au întîmplat 
însă, e evident că-s cu putință 
altminteri nu s-ar fi întîm
plat...." („Poetica", pag. 1451 b).

Dar nu toți au înțeles că 
punctul nodal al oricărei tra
gedii antice constă în capaci
tatea de „a stîrni mila și frica, 
săvîrșind curățirea patimilor". 
După cum am văzut, Sartre și 
Cocteau au urmărit efecte e- 
xact contrarii. O’Neill, Anouilh, 
sau Giraudoux au urmat fidel 
firul mitului, dar încercarea de 
actualizare poartă amprenta vi
zibilă a viziunii lor și fringe 
grandoarea poeziei antice. Du
pă cum eroii eleni repre
zintă multiple ipostaze ale lui 
Dionysos, eroii lui T. S. Eliot 
sînt ipostaze mereu înnoite ale 
ființei divine, luptînd cu duș
manii externi ființei lor dar 
cel mai ades, cu propriile lor 
incertitudini. Suferința nu con
stituie nici pe departe o op
țiune pentru suferința în sine. 
Atît la greci, cît și la drama
turgul englez, ea semnifică în
țelegerea absolută, apropierea 
omului de divinitate.

Un considerabil aport în cre
area unei atmosfere solemne îl 
are corul, care scade tensiunea 
emoțională a celor întîmplate 
și adaugă o pronunțată undă 
de lirism. Ca și în tragediile 
lui Eschil, corul „Asasinat în 
catedrală" are la început me
nirea să incite curiozitatea 
publicului, prevestind sosirea 
unei primejdii iminente. Ver
surile lungi, punctate de 
repetiții și interogații măresc 
teroarea așteptării: „Aici să 
poposim, aproape de Catedrală. 
Aici să așteptăm. / Sîntem 
minate de pericol ? Oare con
știința siguranței ne mînă pa
șii / Spre catedrală ? Ce peri
col poate exista / Pentru noi, 
sărmane femei din Canterbury ?

Alteori corul urmărește un 
efect contrariu — intervine în 
acțiune cu probleme cotidiene, 
distrugînd voit continuitatea și 
tensiunea. Replicile sale sînt 
atunci scurte și tăioase, în iz
bitor contrast cu monotonia to
nului precedent: „Cunoaștem 
împilarea și chinul/ Cunoaș
tem jecmănirea și violența,/ 
Lipsa, boala,/ Bătrîna fără a- 
dăpost iarna/, Copila fără hra
nă, vara.. .*

Deși pe deplin conștient de 
acest șir interminabil de ine
chități sociale, corul acceptă 
ordinea stabilită, înțelegînd 
că orice revoltă ar fi zadarni
că :

Omul trebuie „doar să aș
tepte și să vadă", să se su
pună necesității (la greci a- 
nânke). La ce bun să te îm
potrivești războiului, cînd el, 
la fel cu toate celelalte lu
cruri lăsate de zei, are un rol 
bine determinat.

Corul din „O reuniune de 
familie" diferă esențial de co
rul femeilor din „Asasinat în

catedrală". Nu mai are ace
eași pondere în acțiune și es
te format chiar din persona
jele piesei: mătușile lui Ha
rry Ivy și Violet și unchii lui 
Gerald și Charles. Drama 
pierde astfel din obiectivitate 
și lirism, dar se pare că în
suși stagiritul a conceput lu
crurile ca atare: „Corul tre
buie socotit și el, ca oricare 
dintre eroi, un element al 
întregului; trebuie prin urma
re să ia parte Ia acțiune..." 
(Poetica. 1456 a.

In the Cocktail Party ro
lul corului este preluat 
de Oaspetele Necunoscut 
Acesta nu mai are spec
taculozitatea scenică a coru
lui din Asasinat în catedra
lă ; este un personaj ca ori
care altul implicat din proprie 
inițiativă în desfășurarea fap

telor ; nu mai este un spectator 
obiectiv își imparțial, creînd 
atmosferă și interpretînd eve
nimente ; nu se mulțumește 
numai să prezică ci in
tervine direct în viața 
eroilor, acționînd ca un fel 
de Moira. El prevestește 
moartea Celiei și o readuce în 
mod misterios pe Lavinia. Tot 
el afirmă că trebuie să ne o- 
bișnuim cu gîndul că sîntem 
străini în ochii celorlalți și 
că sîntem niște străini chiar 
pentru noi înșine. Ceea ce ne 
apropie unul de altul, nu 
este decît această însingurare.

Corul nu este singurul ele
ment formal preluat de T. S. 
Eliot din teatrul elen. Alte 
mijloace scenice vin să i se 
alăture și să facă apariția sa 
impunătoare și convingătoare.

în Asasinat în catedrală 
este strict respectată clasica 
regulă a unității de loc și ac
țiune. In Reuniune de familie 
sînt introduse Furiile și Eu- 
menidele. Ca și în Orestia lui 
Eschil, Furiile sînt agenții ne

cesari al ispășirii, ispășire 
care în acest caz vine înain
tea crimei. Eumenidele, cum 
remarcă Philip R. Headings 
sînt „forțe morale neechilibra
te" care cer ca păcatul să 
fie ispășit înainte ca „echili
brul să poată fi restabilit". 
Eumenidele și Furiile crează 
totuși o notă discordantă în 
unitatea piesei. Prezența lor 
se motivează doar prin 
rolul ce îl au în susți
nerea credinței grecești, că 
păcatul unui tată trece impla
cabil asupra urmașilor și de
vine blestem de familie. Mo
tivul păcatului și al ispășirii 
revine cu aceeași intensitate 
și în Secretarul particular.

T.S. Eliot aplică fidel în 
toate dramele sale motivația 
tragediilor elene luate drept 
model: Orestia, lui Eschil.
Ion a lui Euripide și respec
tiv Oedip la Colona de Sofoc
le.

NEONILA NEGURA 
SORIN PÎRVU

CLARENCE DAY:
Tata spunea adesea că cea mai mare enigmă a cheltuie

lilor casei consta în faptul că oscilează, în sus și în jos, de 
la o lună la alta. „Se spune că după un timp o să cunoască 
și ele o regulă, ca să le poală omul planifica, dar deocam
dată nu știu niciodată ce mă așteaptă luna viitoare".

Mama spunea că nici ea singură nu știe, așa merg ele.
„ — Dar nu merg ca să zici că pot merge așa în conti

nuare, Vinnie", spunea tata. „Și-n afară de asta nu mai pot 
îndura".

Mama spunea că nu înțelege ce-ar putea face dar finea 
mor(iș că aceste cheltuieli mari nu înseamnă nicidecum că-i 
o risipitoare.

„ — Dar, înseamnă mai mult ca sigur că ai cheltuit 
afurisit de multi bani", spunea tata.

Mama 11 privea cu îndărătnicie. Nu putea tăgădui, totuși, 
și-i spunea doar că nu-i fair.

Pentru ea povestea asta era adesea ceva desnădăjduitor, 
dar n-a fost niciodată zdruncinată. Nu se temea nici de tata 
nici de altcineva. Era o femeie dlrză, capabilă să reziste 
oricărui tiran. lși pierdea curajul de a lupta numai cînd nu 
avea conștiința curată. In privința asta tata avea întîietate 
căci niciodată n-a suferit pentru că ar fi avut conștiința 
Încărcată. Și că era tiran, de asta n-a fost conștient nicio
dată. Se considera un persecutat, care se mulțumește cu 
puțin și care dă dovadă de cel mai mare calm In Înfrun
tarea cu cele mai nelogice ființe cum e mama. Marele avan
taj al mamei era că avea o prezență de spirit mult mai 
mare. încercările tatălui de o modela după chipul său s-au 
lovit de excepționala ei abilitate.

Cînd cheltuielile casei începură a zbura vertiginos în 
sus, tatălui începu să-i fie teamă. Apoi, spunea mama, urlă 
ca un tigru. Făcea tărăboi și pe la alții, dar cînd era cu 
adevărat înspăimîntat i se putea citi In zbierete o anume 
lngri jorare.

Apoi, de obicei, măcar pentru un scurt timp, cheltuie
lile scădeau. Erau însă și perioade cînd nici un strigăt nu 
părea a-1 ajuta și asta se întîmpla cînd lună de lună, din
tr-un motiv s-au altul, cheltuielile nu încetau să urce. Și 
apoi, cînd tata abia se împăca cu realitatea prozaică și cînd 
răcnetele se răreau și privea lumea cu ochi triști, spre pur 
și simpla Iui uimire, cheltuielile creșteau deodată.

Mama urmărea toate cheltuielile căci ea era cea care 
se interesa de toate amănuntele ,iar tata nu știa niciodată 
dacă vestea pe care i-o dă este bună ori proastă. In cele 
din urmă i-o spunea pentru că nu putea ține nimic pentru el. 
Și avea astfel întotdeauna ce regreta.

O urmărea cu cîte o veste bună dar o făcea totdeauna 
ca un reproș. N-a lăudat-o niciodată cînd cheltuielile scă
deau. Apărea în ușă cu o figură amenințătoare și spunea: 
„De cîte ori ți-am spus că poți reduce cheltuielile dacă te 
străduiești, și-acum se vede c-am avut dreptate".

Totdeauna atacurile de genul acesta o surprindeau pe 
mama dar ea nu-și pierdea capul. Se întreba cu cît a chel
tuit mai pufin și spunea că aceasta-i, desigur, mulțumită 
bunei ei gospodăriri și că tata trebuie să-i dea ei diferența. 
In clipele acelea tata se simțea în defensivă și toată predica 
pe care avea de gînd să i-o țină se năruia. Cu cit vorbea 
mai mult cu atît i se părea mamei că-i este datoare cu bani. 
Și avea noroc cînd ieșea din cameră fără să plătească.

Aceasta era singura calitate a mamei și. decreta tata, ea 
poate împinge omul Ia disperare.

O altă calitate era lipsa ei de sistem care se manifesta 
în mereu alte forme. De multe ori tata îi zicea mamei, de 
parcă ar fi văzut-o pentru întîia oară; „Pe sufletul meu, 
acum chiar cred că nu știi ce-i acela un sistem. Și nici nu 
vrei să știi".

A Șl BARCA
In cele din urmă, inventă ceea ce s-ar putea numi o 

contabilitate de casă. De cîte ori îi dădea mamei bani o 
întreba pentru ce are nevoie de ei și scria într-un bloc-notes 
unde merge fiecare dolar.

Și ce rezolva cu asta ?
Se uita în bloc-notes: „In douăzeci și cinci ale lunii 

trecute (i-am dat șase dolari pentru un aparat de gătit cafea 
filtru".

„Da", spunea mama, „pentru că l-ai spart pe cel pe care 
l-am avut. Ai aruncat cu el după mine".

Tata se întuneca: „Nu despre asta vorbesc. Am vrut 
doar să precizez, dacă-mi permiteți".

„Da-i așa o prostie mare să spargi un aparat ca ăsta, 
și era ultimul aparat franțuzesc de acest fel și cafelei nu-i 
lipsea nimic atunci cînd l-ai aruncat era la fel ca toate 
cafelele".

„Nu era la fel", spuse tata, „nu-s barbar să beau o cafea 
ca aia*.

Și altul franțuzesc n-o să mai găsești*,  continuă mama, 
pentru că magazinașul ăsta, cum ne-a zis-o Auffermoral, 
nu mai vinde. Se spune că vama este destul de ridicată și 
i-am spus domnului Daval c-ar trebui să-i fie rușine să vor
bească așa. I-am spus că dacă aș avea eu un magazin aș 
face în așa fel încît să nu pot să nu vînd din cauza vămii".

„Dar ți-am dat șase dolari pentru un samavor nou", 
repeta tata supărat, „și acum constat că ai comandat unul 
în cont la „Lewis and Conger". Asta-i comanda; un ibric 
din lut ars șase dolari".

„Ți-am economisit dolarii în felul acesta", spuse mama 
cu aer de învingător, „așa că poți să-mi dai în continuare."

„Dar n-are rost", strigă tata, „ce Dumnezeu, nu vrei să 
ne înțelegem 1 Ce-ai făcut cu cei șase dolari ?".

„Clare, dragul meu acum nu mai știu. De ce nu m-ai 
Întrebat mai demult ?",

„Isuse Cristoase 1 ", făcu tata.
„Așteaptă .așteaptă", spuse mama. „Patru dolari și 

jumătate a costat umbrela cea nouă despre care ți-am vorbit, 
iar tu ai spus că nu era nevoie de una nouă, dar era nevoie 
de ea și încă foarte mare".

Tata scoase un creion și notă în bloc-notes: „Umbrelă 
nouă pentru V.'.

„Asta trebuie să fi fost în săptămîna aceea", continuă 
mama, „cînd i-am plătit doamnei Tobin pentru cele două 
zile cînd a spălat rufele. Asta face încă doi dolari, adică 
șase în total. Așadar îmi mai ești dator cu încă cincizeci 
de cen(i".

„Nu-fi datorez nimic", spuse tata. „Ai iacul din ibricul 
meu o umbrelă nouă pentru tine. De cîte ori dau bani pentru 
ceva. întotdeauna cumperi altceva și dacă ai de gînd s-o 
continui așa nu mai are nici un rost să țin contabilitatea".

„Aș vrea să te văd cum ai fine gospodăria fără să chel
tuiești un creițar", zise mama.

„Nu sînt un sac cu bani", răspunse tata. „Iți închipui 
că-i deajuns să bag mina în buzunar ca să-i și scot ?“

Mama nu numai că-și închipuia, era ferm convinsă. 
Tata avea întotdeauna portofelul doldora. Tocmai asta o 
enerva, știa că are bani în buzunar șl ei nu voia să-i dea.

„Acum chiar ai putea băga mîna în buzunar ca să-mi 
dai jumătatea aceea de dolar", spuse. „îmi ești dator mai 
mult ca sigur".

Tata declară că nu are nici o datorie de o jumătate 
de dolar și încearcă să ia mașina de scris, dar mama ii spuse 
că nu i-o dă pînă ce nu-i plătește. Mai declară că ei nu-i 
place nedreptatea. Mama spuse că se simte foarte rău că nu 
are bani niciodată. Trebuie să plătească întotdeauna micile 
capricii pe care a uitat să le treacă de-o parte și uite-așa 

cade dintr-o datorie într-alta. Aceste mașinațiuni nevinovate 
aveau ca urmare faptul că datoriile trebuia să și le plătească 
singură, măcar pe cele mai mici. Ele nu ajungeau niciodată 
în bloc-notesul tatălui sau numai în cazuri foarte rare.

Intr-o dimineață veni acasă lntr-o stare groaznică. „A 
venit ?", o întrebase pe servitoare.

Servitoarea spuse că nu știe să fi venit ceva sau cineva.
Mama alerga pe scări cu o figură extenuată. Căzu pe 

pat. Ne-am dus s-o privim: plîngea cu sughițuri.
Ne-a explicat că a fost la o licitație, s-a înfierbîntat 

și a cumpărat un ceas cu pendulă pe care nu l-a plătit.
In adîncul sufletului ei mama știa că nu avea ce căuta 

la licitație. Era pierdută și cel mai rău lucru era că nu putea 
să-l cumpere. Cel puțin așa i se părea. Ceasul avea peste 
doi metri în înălțime și ea voia un cu totul alt ceas. Nu 
era nici pe jumătate atît de frumos cum era cel pe care-l 
cumpărase domnișoara van Derwent. Și deschizătura de dea
supra cadranului avea o barcă ce nu se observa la prime 
vedere, o barcă urîtă, care se mișca o dată cu pendula lncofSf 
și-ncoace. I se făcea rău numai cînd se uita la ea. Și 
avea bani și la licitație i-au spus că-i vor trimite ceasul 
acasă diseară și ce-o să spună tata?.

A venit la cină dar pe Ia mijloc s-a ridicat și a plecat. 
Nu se putea stăpîni. Iar cînd o oră sau două mai tîrziu 
auzi soneria se duse să-i spună tatălui. Dacă ceasul ar fi 
venit mai devreme ar fi dat naștere la o mare catastmii. 
dar acum tata era într-o bună dispoziție. Și chiar dacă nu 
recunoștea, ceasurile erau marea lui slăbiciune. Peste toi In 
casă erau ceasuri pe care nimeni nu avea voie să le alir.gă. 
In fiecare duminică între micul dejun și liturghie întorcea 
toată casa și își meșterea ceasurile sale preferate și ne 
vorbea despre particularitățile fiecăruia. Cînd ieșea pe scări 
și ceasurile erau potrivite perfect lși ascuțea urechile ca să 
le audă pe cît mai multe din ele în speranța că vor suna 
toate deodată. Admonesta ceasurile cu trandafiri din camera 
pentru oaspeți pentru că au sunat mai devreme, la fel și 
pe cele mari din sufragerie pentru că au întîrziat. Așa se 
face că în momentul cînd mama îl opri în vestibul pentru 
a-i arăta ce i-a cumpărat și tata văzu că-i vorba de-un ceas 
se îndrăgosti de el și n-o dojeni.

Mama era desamăgită. Această desamăgire o învinsese. 
Nu spuse nici un cuvînt. Se îndreaptă clătinlndu-se spre ca
mera ei și se duse direct la culcare în timp ce tata așeza 
lîngă cuier noul ceas de la licitație. Barca aceea care se 
clătina de ici-colo îl fascina.
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