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EINIȘTE, SE COACE GRÎUL!
Vara aceasta miroase încă 

o primăvară hăbăucă.
După ziie și nopți ce ne

somn au venit zile și nopți 
cu fiori galbene, de sinzi- 
ene, să ne mingîie nările 
ce au mirosit puhoaie, so 
ne dea vise cu des
cântece bune, de viață pli
nă. de dragoste fecundă și 
de piine rumenă.

Pe lingă riurile altădată 
cîntate otita, au murit oa
meni și au fost pustiite ve
tre înstărite.

Cei morți au fost îngro- 
pați, cei dispăruți au fost 
pomeniți după datină, pu
hoaiele s-au strecurat pe lin
gă diguri și printre picioare, 
către văile mai încăpătoare 
ale lumii, iar oamenii au 
început să se bucure iar de 
pămînt și de cer și de ape 
curate.

Totuși, vara aceasta miroa
se încă a primăvară hăbău
că. Undeva, în mintea noa
stră, de atîtea ori neiertă
toare, stăruie furia împotriva 
furiei apelor. Poate, de ace
ea, după impasuri cumpli
te, schimbăm totul în sîrgu- 
ință și în lucru mănos. Poate, 
datorită acestei furii bune, ce 
stă în noi, ca în straturile 
de aur vechi și greu de la 
Săcărîmb.

Se coace griul.
O să avem pe masa țării 

pîine, pită mare, rumenă, să ne 
ospătăm noi și să-i cinstim 
și pe musafirii noștri, pe cei 
care s-au gîndit la noi, în 
nevoie, și ne-au întins o mină.

Se coace griul in cîmpia 
românească.

Ne bucurăm că se coace 
și ne uităm încrezători la 
cer, la cerul acesta care ne-a 
sortit atitea pierderi dar și 
otita soare.

Cerul acesta, atît de car
patin, atit de al nostru, ni 
l-a pierdut cîndva, într-un iu
nie, pe maistorașul Aurel din 
Binținți, ce a zburat pentru 
intiia oară, doar la patru 
metri, pe deasupra oameni
lor. Ni l-a pierdut atunci pe 
bunul inginer de zbor, dar 
ne-a adus nouă, prin el, cel 
dintîi loc în zborurile lumii.

Cerul de-aici, atît de vo- 
ronețian, ne-a pierdut luna 
trecută atîtea suflete în apă, 
dar după puhoaiele buimace 
sîntem mai puternici și mai 
unul lîngă altul.

Se*  coace griul în cîmpia 
românească. El are nevoie 
de liniște.

Printre lanuri, pe haturi 
nevăzute, merge în buies
tru paznicul grîielor noastre. 
Făt Frumos-buiestrașul, cu 
ploscuța la oblînc și cu cio- 
cîrlia pe creștet. Cu o mînă 
în coama calului și cu cea
laltă streașină, paznicul gri
ului românesc cîntă doină 
bătrînească de dor și de 
avuție, de casă bună și de 
copii sănătoși.

Ce mîndru e călarele a- 
cesta, hăulind cu ciocîrlia pe 
creștet, între hotarele griului 
nostru I

Liniște, se coace griul !

VAL GHEORGHIU

MIRAJUL LIMBAJULUI BAROC
Romanul Princepele al Iul Eugen Barbu a trezit discuții 

prelungite și aprinse, situîndu-se, pînă la urmă, în centrul 
unui adevărat scandal. Cartea merita să fie comentată cit 
mai pe larg, îndreptățea opiniile cele mai contradictorii și 

—, nu putea evita nici scandalul, pe care, cînd a scris-o, cu 
” patimă polemică uneori, nu credem că autorul, cit de de

parte și poate în alte forme, nu-1 prevedea. Princepele a 
fost lăudat, după cum, mai reticent sau mai deschis, a fost 
contestat tocmai în zborul lui către aștri, către zonele liniș
tite aprecierea este mai ales estetică, nelipsind nici șicanele 
filologice și nici, poate cea mai gravă, acuzația de compila
ție și plagiat. Pentru ce toată această dezlănțuire de energie 
polemică împotriva unei cărți indiscutabil bună, oricîte cri
tică i s-ar putea aduce, toate dovedind, în ultimă instanță, 
că nu s-a născut moartă ? •

Este evidența însăși că o carte care nu provoacă discu
ții, am risca să spunem mai mult chiar, care nu este con
testată la început, nu face parte dintre cele mai interesante. 
Pot fi citate firește și excepții numeroase împotriva acestui 
enunț, dar nu putem ignora nici faptul că pînă și Sadoveanu, 
pentru că propunea o față mai puțin idilică a unor anumite 
realități, a fost contestat pe la începutul secolului, și încă 

► în ce termeni, de Sanielevicl. Facem fără ezitare despărțirea 
necesară între cărțile contestate pentru noutatea lor și cele 
criticate pentru puținătatea înzestrării autorilor care le-au 
scris, niciodată altceva decît, poate, bun: meseriași, cultiva
tori cu osîrdie a tot ce s-a spus deja și imitatori fără ima
ginație, și tocmai de aceea colportori de extravaganțe, cînd 
se alătură unor tendințe înnoitoare. Aceștia sînt de fapt a- 

devărații compilatori deși nu recurg niciodată la cuvinte din 
texte străine, chinuindu-le mereu pe ale lor după modele 
neimaginate de ei. Fără nici o confruntare arhivistică, ci 
așa cum ni-i păstrează memoria, înșirăm aici ca apariții 
șocante în epocă — deci autori de opere contestabile — 
numele lui Heliade, Eminescu, Caragiale, Hasdeu, Ion Barbu, 
Arghezi, Călinescu ș.a. N-au trezit opoziții vehemente în 
epocă Alescandri, Coșbuc, Iosif, Brătescu-Voinești, Vlahuță 
ș.a. Există, așadar, o linie contestată, aceea pe care se pro
duc de obicei înnoirile, după cum există o linie, nu spunem 
mediocră, ci de involuție pentru că se apără cu tenacitate 
de nou, pe aceasta producîndu-se, de obicei, laudele de mo
ment dar și — dacă nu în toate cazurile în multe — deza
probarea, parțială sau totală, a posterității ?

Dar cine este acest Princepe al lui Barbu, atît de mult 
discutat ? Un fanariot care avea să refacă, sfătuit de inteli
gența diabolică a unui fugar ita'lan, messerul Ottaviano, la 
gurile Dunării, gloria vechiului Bizanț, într-o Țară Româ
nească fanariotizată, săracă, impilată de puterea străină a 
Porții, putere mai groaznică în încercarea ei de a însene 
un întreg destin Istoric sub zodia unei fatalități care anu
lează, pervertind sufletele, reducîndu-le la condiția larvară 
de supuși abrutizați, fără gîndire proprie orice posibilitate 
de schimbare. Apăsării pentru biruri îi va urma apăsarea 
pentru glorie, pentru țeluri himerice. Plasat în a’.t orizont 
teoretic — autorul folosește în acest sens surse foarte di
verse pe care nu e locul să le menționăm aici — Princepele 
lui Eugen Barbu nu-i străin, să spunem, de, visurile lui 
Despot Vodă și va cădea izolat ca și acesta. Jaful, în aceas

tă țară turcită, este metodă de guvernare, Înțeles și justifi
cat de cei ce dețin puterea ca rațiune de stat. Nimeni nu va 
putea înțelege, în schimb, visurile de grandoare pe acest 
pămînt reașezat, de răscruce, și cei doi, Princepele și sfă
tuitorul său, se vor prăbuși din cauza propriilor lor 
vicii. Acestei lumi nestătătoare, halucinată de puteri și glo
rie, i se opun rădăcinile acestui pămînt, vechi și puternic, 
mlădiate la suprafață de toate vînturile trecătoare. Pămîn- 
tenii, cu aspirațiile lor, sînt reprezenrtați de un personaj 
simbolic, înțelept și neîntinat, cu darul profeției, Ion Vala
hul, care dezvăluie un antagonism istoric cunoscut: „Pă- 
mîntul ți-este străin” — va spune el Princepelui — „și 
nu-ți ascund că neamul nu vă iubește. El este plecat cu 
capul său în țărînă, dar mintea lui visează la alți domni
tori, ce-i știu obiceiurile și nu-1 suduiesc și nu-1 jefuiesc..." 
Solidaritatea cu robii este solidaritatea cu „tot ce mișcă 
în jur" și Princepele va intui cu spaimă că această putere 
umilită l-ar putea depăși. Iată-ne, în acest punct, în plină 
gîndire eminesciană.

Ceea ce face, după noi, marea noutate a acestei cărți 
este însă restituirea artistică a textului vechi, prins trainic 
în liant propriu. Și atunci oine se va gîndi, altfel decît cu 
totul în subsidiar, admirînd un edificiu, care nu există de
cît în ansamblu, la proveniența argilei din care sînt com
puse cărămizile ? Numai cineva pentru care textul vechi 
nu-i familiar nu va înțelege patima lui Eugen Barbu, sur
prinzătoare pentru scrisul vechi de secole, din cărțile scrip
turii și din cronici. Sînt de reținut și articolele pe care le-a 
scris în ultima vreme, asupra literaturii vechi, cu fine des
picări ale valorilor stilistice pe care le închid aceste pagini 
prea adesea și prea curînd cedate erudiției filologice în- 
•ghețate, cînd destinul lor este să ciTcule vii. Se va spune

AL ANDR1ESCU

(Continuare în pag. a 8-a)



jirul

... Se ridică încet, liniștită și făcu un pas, dar se opri 
brusc, pentru că strivise o creangă uscată sau cochilia 
unui melc, ceva care plesnise, și ei i se păru un zgomot 
infernal. Rămase cîteva clipe nemișcată, apoi, cu miinile 
cleioase de transpirație își scoase pantofii și, cu ei în 
mină, se apropie de fereastră. Umbra care se legănase 
pînă atunci dispăruse, și ea se aplecă peste marginea 
ferestrei, își lipi urechea de sticlă, ascultînd minute în 
șir, mirîndu-se de liniștea ce domnea dincolo de perete, 
o tăcere înfiorătoare din care se născu iar vibrația sau 
zumzetul acela. Se întoarse incet spre poartă, convinsă 
că necunoscutul se culcase alături de celălalt. „Poate-i 
vreo rudă din orașul lui sau poate un tovarăș venit să-i 
dea instrucțiuni" — dar, după cițiva pași, își aminti că 
fereastra era luminată și ei nu putuseră să adoarmă cu 
lampa aprinsă. „Lămpile scot fum, îngrozitor, te trezești 
dimineața cu funingine în gură și în gît, sau chiar poți 
muri intoxicat", — și, spunîndu-și toate acestea, se în
toarse cu gîndul ca să bată in ușă. In fața ușii, în cli
pele cînd mai ezită încă, simți ceva moale și cald, fre- 
cîndu-i-se de piciorul drept, apoi de cel sting, și sări în
fricoșată într-o parte. „Cîinele ! — o fulgeră gindul că 
animalul o va sfîșia sau va începe să latre trezind tot 
satul și, în momentul acela, simți din nou blana moale 
și caldă lipindu-i-se de glezna piciorului, auzi un mieu
nat stins. „O scîrbă de pisică" — și se aplecă imediat, 
întîlnindu-se cu ochii sclipitori, fosforescenți, ca licu
ricii, și întinse mina, dar ghemul alb se lungi, țișni la 
un metru în fața ei, mieunînd. „Pisu-pisu" — dar pisica 
se îndepărtă și mai mult și atunci ea se aplecă din nou, 
bîjbîi cu mîinile pînă găsi o piatră și o aruncă în direc
ția unde sclipeau ochii aceia mici, rotunzi, apoi se în
dreptă spre ușă. Rămase cu mina întinsă, vru să bată, 
dar nu apucă să atingă ușa, încremeni acolo, fără nici un 
gînd, fără zumzetul acela, înconjurată de liniștea înfri
coșătoare, cum o simțea ea. Ușa era puțin deschisă, ceva 
mai mult decit grosimea ei și, prin deschizătura aceea, 
cădea o dîră albă de lumină. „Cum de n-am băgat de 
seamă pînă acum" — și fu convinsă că Ușa fusese des
chisă mai înainte de venirea ei, lipsa asta de observație 
sau de memorie, fiindcă nu se putea să nu fi fost o cli
pă cînd a văzut dîra de lumină, dar de ce nu-și mai a- 
mintește ?... întotdeauna i s-a întimplat așa, numai ei. 
ca să fie ultima, ca să scape momentul acela prielnic de 
a întreprinde ceva. La urma urmei, lipsa spiritului de 
observație și încetineala cu care acționa, toate defectele 
ei, îngrozitoarele ei defecte, erau moștenite, ea nu era 
vinovată, i le dăduse cineva, unul dintre părinți sau din
tre bunici, cel mai nenorocit, ca ea să bîjbîie mereu 
printre oameni ca un orb.

Trase încet de marginea ușei și se miră cu cîtă ușu
rință luneca ușa spre ea, dar mai ales de faptul că el 
adormise la masă, Îmbrăcat cum era, și păși în vîrful 
picioarelor, întrebîndu-se cînd a putut să plece ruda lui 
sau tovarășul lui, pentru că patul era nedesfăcut, iar în 
rest toate arătau așa cum le știa. „Poate vorbise singur 
și, ea, proasta își închipuise'... — dar gîndul i se opri 
aici brusc, pentru că 1 se . păru că bărbatul, așa cum stă
tea, cu tîmpla rezemată, de tăblia mesei, cu fața întoarsă 
rîdea și o urmărea cu niște ochi ficși și răi, și ea între
bă în șoaptă de ce ride. In clipa următoare mai apucă 
să-și ducă mîna la gură, să-și înăbușe țipătul, fiindcă de 
undeva de sub masă, pînă la picioarele ei, se întindea 
o pată mare de sînge. Rămase astfel nemișcată mai multe 
minute, zumzetul acela din ea începu să crească din nou, cu 
un fel de tremurat cumplit, apoi auzi iar mieunatul, văzu 
pisica dincolo de pragul ușii, ezitînd să intre și cum, în 
sfîrșit, se lungi peste prag, cum lunecă încet spre masă, 
călcînd peste pata aceea roșie, și ceva mai tîrziu, sărind 
într-o parte, speriată sau grijulie să nu se murdărească, 
oprindu-se din cînd, în cînd să-și scuture labele, pe rînd, 
de murdăria aceea, sau de noroiul acela roșu închis, a- 
proape negru. Pisica trecu în spatele bărbatului sau se 
ascunse undeva sub pat, și ea privi prostită urmele ace
lea, se aplecă și le atinse cu degetul, își frecă vîrful de
getului de lutul gălbui și, cînd ridică privirea, observă 
că bărbatul ținea o mînă pe genunchi, iar alta atirna în 
jos, frîntă de la încheietură, cu palma și degetele în sus, 
și peste palmă trecea, venind de undeva de Ia umăr, sau 
din spate, dîra aceea de sînge care se lățea atît de în
grozitor, ca un animal negru, întins acolo, adormit sau 
prefăcîndu-se că doarme, la pîndă, gata să se ridice ori-
cînd și să înhațe... Vru să se apropie de bărbatul spri
jinit cu timpla de tăblia mesei, să-i atingă fruntea cu 
degetele, așa cum atinsese urmele de pisică, dar ochii
aceia ficși și gura care rîdea într-una o ținură la dis
tanță. Apoi gindul trecu prin ea ca un fulger, și, in cli
pa aceea fu mulțumită, aproape mîndră de gîndul ei. 
„Nu, nimeni nu va ști că eu am fost aici” — și se în
toarse spre ușă, fără să se grăbească, o închise încet, și 
tot la fel de încet străbătu curtea, spunîndu-și mereu că 
nu trebuie să fugă, fiindcă asta ar da de bănuit, s-ar 
trezi cîinii și cîinii și-ar trezi stăpînii, ar ieși toți și ar 
prinde-o. Mai tîrziu, se întrebă dacă el a murit cu ade
vărat, dacă nu cumva ea s-a înșelat, sau bărbatul acela 
de la masă era un altul, și fu gata să se întoarcă, să 
intre din nou în camera aceea cu tavanul scund, afumat, 
cu lut pe jos, gălbui, cu urmele pisicii și cu pata nea
gră de sub mașă. „Pacă l-am ucis eu ? — își zise ea, și 
repeta de cîteva ori aceste cuvinte, încet, cu pauze între 
ele, așa cum mergea, ca să nu trezească oamenii și cîi
nii. „Nu, nimeni nu m-ar crede, chiar dacă aș declara 
că eu l-am ucis" — și, în aceeași clipă, începu să plingă 
— „Doamne, cum am uitat de ei, copiii, copilașii meirl 
porumbeii"...

CORNELIU ȘTEFANACHE

„LUPTA DL CLASĂ" 
lA dll UL ANI

Revista .Lupta de clasă", orqau 
teoretic și pohuc al C.C. al P.C.R., 
aniversează o jumătate de veac de 
ciad. Ia 1 îuiie 1920, a văzut lumina 
tiparului prunul ei număr. Editată de 
militanțji comuniști din România în- 
tr-un moment decisiv al procesului 
de clarificare ideoioqică în mișcarea 
noastră muncitorească, moment ce 
avea să-i aeanească sensul și însuși 
rauunea existentei saie, revista a ju
cat un rol de prim ordin in lupta 
ideologică pentru xâurirea Partidului 
Comunist Român. Identiiicîndu-se or
ganic, încă de la primii ei pași, cu 
texurile nobue aie luptei comuniști
lor, cu ceie mai scumpe aspirații ale 
poporului român, revista a militat 
pentru înlăturarea vechii orinduiri 
bazată pe exploatare și asuprire, pen
tru înfăptuirea idealurilor de liber
tate socială si națională, peatiu de
mocrație si socialism. Trecutul ei bo
gat, cu urcușurile și sinuozitățile sale, 
oiglindeste etapele mișcării revoluțio
nare a clasei noastre muncitoare, ale 
activității glorioase a partidului de- 
a lungul istoriei acestuia. Interzisă de 
guvernele burqhezo-moșierești, .Lupta 
de clasă" reapare ilegal în 1926. Pri
goana dezlănțuită împotriva partidului 
comunist, a mișcării muncitorești a 
făcut imposibilă apariția continua a 
revistei. După o întrerupere de cîtiva 
ani „Lupta de clasă" reapare în 1934, 
iar apoi — după o altă întrerupere 
— în anul 1938. Dar cu toate inter
mitentele determinate de jertfele pe 
care le făceau cei ce scriau, tipăreau 
și răspîndeau „Lupta de clasă* *,  re
vista a reflectat cu fidelitate în pagi
nile ei continuitatea luptei dusă cu 
eroism de Partidul Comunist Român.

• TOPIRCEANU SCRIE Șl 
DESENEAZĂ PENTRU COPII

• ION CHIRIAC : RĂSĂRIT 
DE FATĂ MARE - COLECTA 
LYRA

• VICENTIU DONOSE: VA- 
RA CU TEI NEBUNI (PROZĂ)

Concludent pentru orientarea re
vistei este modul în care editorialul 
primului ei număr îi definea misiu
nea : „«Lupta de clasă», căutînd să 
lămurească învățăturile cele dinții 
ale comunismului, va explica si va 
pune la îndemîna cititorilor săi, în 
același timp, învățăturile socialiste. 
Căci cu cît mai adînc va pătrunde în 
comoara acestor învățături proleta
riatul conștient și' militant, cu atît 
mai bine va putea dînsul folosi ar
mele minunate pe care experiența re
voluționară a Internaționalei Comu
niste i le pune la îndemîna". De-a 
lungul anilor, revista a militat pentru 
afirmarea ideologiei P.C.R., a contri
buit, precum își propunea în primul 
său număr apărut ilegal (1926) : . ...la 
studierea și cunoaștera realității de 
la noi în procesul ei de dezvoltare, 
la aprecierea sarcinilor partidului în 
fiecare moment și la formularea lo
zincilor corespunzătoare acestor sar
cini... ajutînd astfel Partidul Comu
nist a deveni conducătorul real si 
efectiv al maselor muncitoare în toate 
domeniile vieții si în lupta cea mare 
pentru dezrobirea din lanțurile capi
talismului* 1.

întărirea organizatorică șî ideolo
gică a partidului, intransigenta atitu
dinii sale în fata claselor dominante 
si a partidelor politice reacționare, 
lupta inexorabilă a P.C.R. împotriva 
politicii de fascizare a tării, pentru 
legături trainice de prietenie cu Uni
unea Sovietică, cu toate nonoc.rele 
doritoare de pace, internationalism 
proletar al comuniștilor români, toate 
acestea, ca si alte momente, ca si 
alte Iaduri ale activității partidului 
clasei muncitoare si-au nășit cu de
voțiune oglindirea în paginile revistei 
„Lnnta de clasă".

Reanărînd. în condiții istorice noi, 
în anul 1948. revista s-a anoaiat cu 
întreaga ei experiență si maturitate 

SQEIQS ÎNTRE
Au nu vi se par nopțile cam știrbe ? Nimeni nu mai luf- 

leazâ după cintatul cocoșilor, Lohr s-a scufundat în neant, 
Cubilla, probabil, dă cu rimă roșie la piranha, pe malul vreu
nui rîușor ce traversează Gran Chaco, Pele se întreține cu 
doctorandul care și-a ales drept subiect al tezei „Descompu
nerea traiectoriei balonului șutat in funcție de sin2 de alfa și co
sinus de Sirius", lașin, la Ostankino, se plimbă cu nepoții pe ma
rile alei aie marii grădini botanice, Banks își urmează cu reli
giozitate programul de ședințe la institutul de înfrumusețare, 
Angelo Niculescu oferă interviuri și explicații.,. De, toate-s 
trecătoare. Și cea mai înălțătoare fiesta lasă în urmă-i coji 
lipicioase de banane, flori strivite, măști abandonate, serpen
tine încîlcite. Triste și inutile, panourile cu reclame zac acum 
unu| peste celălalt lingă gardul cutărui stadion. Poate se des
fac băierile cerului și izbucnește o ploaie cu rugină în stare 
să macine odată pentru totdeauna tabla pe care fantezia cine 
știe cărei firme americane producătoare de băuturi a înscris 
cel mai stupid text publicitar : „Vodka Pușkin !” Indecență și 
impietate la cub, strecurată, prin intermediul televiziunii, în 
milioane de case de pe tot rotundul pămîntesc. Ca să sesizăm 
exact proporțiile trăsnăii, să ne închipuim că, brusc, ne-am 
trezi în fața unui panou care ne-ar îmbia cu „țuica Eminescu". 
Doamne, apără-mă !

Publicitatea — de astă dată persuasivă și aproape inteligen
tă — a ștampilat și destinul echipei engleze. Am urmărit me
ciul Anglia — R.F.G. în salonul unui hotel internațional de la 
Varna. Asistența era compusă din vreo douăzeci de persoane, 
aproape fiecare reprezentînd o altă naționalitate. înfringerea 
Angliei a fost salutată cu o explozie unanimă de entuziasm - 
și faptul mi se pare semnificativ. Chiar atunci cînd au jucat 
magnific (sau mai ales atunci), englezii au făcut-o cu prețul 
unor chinuitoare și vizibile eforturi fizice. Chipul lui J. Charlton 
sugera, după fiecare cursă, nașterea unui imens suspin, în 
vreme ce mutrișoara lui Jairzinho dădea impresia că orice 
dribling izvorăște dintr-un zîmbet, spre a se converti în hohot. 
Brazilienii au ilustrat fotbalul simțit, englezii fotbalul muncit. 
Iar publicul, după cum bine șe știe, pretinde să fie convins

în arena marilor confruntări din viața 
politică a României, publicmd in 
paginile sale articole teoretice in ca
re cititorii aflau răspuns la nume
roasele și complexele probleme pe 
care le ridica înfăptuirea revoluției 
socialiste în țara noastră. Ea s-a afir
mat ca un puternic instrument de 
luptă al partiduiui în marea operă 
de reconstrucție a tării și de edifi
care a societății socialiste. „Lupta de 
clasă" a dovedit permanent o înaltă 
combativitate revoluționară, proprie 
concepției materialist-dialectice care 
s-a afirmat și a triumfat în lupta 
cu teoriile burgheze, idealiste, retro
grade, s-a situat ferm, în toate îm
prejurările pe pozițiile partidului, mi- 
litind neobosit pentru înfăptuirea po
liticii sale. Cele 263 numere apărute 
în actuala serie — a V-a — repre
zintă filele unei cronici vii a marilor 
bătălii și a victoriilor clasei munci
toare, ale tuturor celor ce muncesc 
pentru transformarea României într-o 
țară cu o economie în plin avînt 
și o cultură înfloritoare, pentru tri
umful ideologiei marxist-leninisie în 
patria noastră.

Oglindind eforturile partidului, ale 
conducerii sale pentru elaborarea teo
retica a problemelor edificării noii 
societăți în România, pentru aplica
rea creatoare a leqităților qenerale 
ale revoluției și construcției socialiste 
la particularitățile noastre specifice, 
„Lupta de clasă" a adus un aport în
semnat la creșterea nivelului ideo
logic și politic al comuniștilor, al tu
turor oamenilor muncii, la formcxrea 
și dezvoltarea conștiinței socialiste, 
la înțelegerea de către oameni a com
plicatelor fenomene ale societății 
noastre, ale lumii contemporane, la 
cultivarea devotamentului lor față de 
cauza socialismului.

In întreaqa ei activitate, revista a 
reflectat consecvent, politica profund 
internaționalistă a partidului și sta
tului nostru, făcînd să răsune puter
nic glasul poporului român, alături 
de forțele revoluționare si progre
siste din întreaqa lume, dînd expre
sie luptei sale pentru întărirea prie
teniei și colaborării frățești cu toate 
țările socialiste, pentru consolidarea 
unității mișcării comuniste si munci
torești internaționale, pentru dezvol
tarea relațiilor de cooperare cu toate 
statele, indiferent de orînduirea lor 
socială și politică, ne baza principi
ilor independentei si suveranității na
ționale, a eqalității în drepturi, nea
mestecului în treburile interne și a- 
vantajului reciproc în interesul păcii 
și securității, al cauzei democrației 
și socialismului.

Părtașă activă la înfăptuirea pro
fundelor prefaceri care au schimbat 
înfățișarea societății românești „Lupta 
de clasă" s-a afirmat ca o presti
gioasă publicație comunistă cu un loc 
de merit în istoria partidului nostru. 
Prin înaltul său spirit partinic, prin 
ținuta și principialitatea cu care a 
slujit și slujește cauza construcției 
socialiste, prin spiritul ofensiv si ati
tudinea lipsită de echivocuri fată de 
ideile străine, ostile, revista a dobîn- 
dit un binemeritat prestiqiu in viata 
ideologică si politică a tării.

In anii din urmă, îndeosebi după 
Congresul al IX-lea al Partidului, sub 
înrîurirea cursului viu, dinamic, im
primat de partid, a infuziei de spirit 
creator, de gîndire originală și de 
cutezanță, „Lupta de clasă" și-a per
fecționat activitatea, adaptîndu-se Ia 
pulsul nou, modern al vieții noastre 
politice și sociale, îmboqățindu-si aria 
tematică, lărgind dialogul cu cititorii, 
organizînd dezbateri asupra marilor 
probleme ale proqresului social, pri
vite din noi unqhiuri de vedere, fiind 
mereu ancorată în preocupările actuale 
ale partidului.

In etapa pe care o străbate în pre
zent tara noastră, caracterizată prin 

efervescentă fără precedent a vieții 
noastre ideoloqice căreia Congresul 
al X-lea, elaborînd proqramul făuririi 
societății socialiste multilateral dez
voltate, i-a deschis noi perspective, 
revista „Lupta de clasă", ca port
drapel al activității teoretice a P.C.R. 
promovează activ spiritul partidului 
nostru tot atît de antirutinier si anti
dogmatic pe cît de fidel învățăturii 
vii a marxism-leninismului, deschis, 
receptiv față de cuceririle stiintei și 
culturii universale.

Bilanțul rodnic cu care „Lupta de 
clasă" se prezintă la acest jubileu 
este cel mai bun chezas al îndepli
nirii si pe viitor de către revistă a 
sarcinilor de mare răspundere ce-i 
definesc locul si rolul în viața noa
stră ideologică' .

CONST. DROPU

MARXISM Șl UMANISM
In contextul discuțiilor pe teme de 

iilozoiie — una din problemele esen
țiale este desigur aceea a umanismu
lui. Filozoiia, prin însuși spiritul ei 
interior, a vizat dintotdeauaa amui, 
l-a privit în ordinea relației cu uni
versul și cu sine ca om, i-a conturat
— în ultimă încununare a efortului 
de a-1 delini — un model. „Dintre 
modelele de om și omenie, create 
și urmărite — partial spre realizare
— cu mîndrie se poate afirma că cel 
mai generos și mai proiund este u- 
manismul, așa cum a lost gîndît de 
Marx și așa cum continuă sâ lie dez
voltat de cei ce și-au apropiat gin- 
direa marxistă, au contribuit și con
tribuie și astăzi la dezvoltarea oia. 
Precizind acest lucru. Călina Mare, 
în eseul „Filozoiie și acțiune' (v. 
nr. 5 a.c. al rev. „ Astra') punctează, 
la un mod sintetic, o serie de note 
definitorii imanente marxismului ca 
unitate dintre spiritul științific al 
filozofiei și caracterul transformator al 
acțiunii, ambele laturi ale unității — 
filozofia și acțiunea — fiind înțelese 
în ordinea radicalității revoluționar 
transformatoare a fondului de perso
nalitate concretă al omului în sensul 
esenței umane și a operei acestuia, 
de natură istorică și socială, — uma
nismul. Filozofia, în lumina înteme
ierii ei de către Marx, nu mai în
seamnă contemplare, ci constituie, în 
esența ei, atitudine. „Atitudinea filo
zofică — așa cum o concepe Marx — 
fiind lupta spre țelul principal creio
nat tot de el, acela al omenirii uma
nizate, al omenirii cît mai umanizate, 
al omenirii în care conceptul ideal 
de om și omenire sa-și aăsească în
truchiparea cît mai veridică", în fe
lul acesta, marxismul, ca filozofie, 
este totodată acțiune, o ac Hune — 
în cele din urmă — nemijlocit tran
sformatoare de destin omenesc". Con
ceptul de umanism, cum constata au
toarea, implică în concepția lui Marx 
sensul si valoarea integralității. Căci 
în esența sa, acest concept — ca

HOHOT SI SUSPIN
5

(ori măcar iluzionat) că jonglerul pe sîrmă se topește de feri
cire cînd i se învîrt cinci farfurii pe nas și unsprezece bile pe 
ceafă. Mașina publicitară engleză n-a făcut niciodată caz de 
zîmbetul lui Bobby, de plăcerea cu care acesta plimbă min
gea pe gazon, ci, meireu, de efortul enorm depus de amintitul 
jucător și de ceilalți „lei", cîntărindu-li-se stereotip randamen
tul în funcție de litrii de sudoare oferiți instalației de drenaj 
de pe Wembley. Da, englezii au purtat fotbalul în minte, bra
zilienii în suflet...

Cît despre băieții noștri, aș dori să fac aici o invitație sin
ceră și deschisă la obiectivitate și rațiune. Se aud voci care 
protestează : s-a greșit acolo, ar fi fost mai brne dincolo. .. 
Iaca na ! Subsemnatul nu face deloc parte dintre cei care-l 
agreează pe Angelo Niculescu ; aș putea spune chiar că. ■ •'w 
dimpotrivă. Totuși, trebuie să recunosc un fapt cert : antreno
rul român este, înainte de orice, realist. Teașcă da, l-ar fi scos 
pe Dobrin din lot pentru o poznă, Angelo nu. Dobrin a fost, 
în acea perioadă, total ieșit din formă, iar pentru cei care tot 
nu-s convinși citez un fragment dîntr-o cronică (publicată - 
revista „Fotbal") asupra meciului de cupă F. C. Argeș — Fa
rul : „ ,.. nereadaptat (ciudată formulă! Nichita Stănescu ‘ace 
prozeliți și în materie de gazetărie sportivă ! — n. n.), neoc fi
nit, slăbit fizic în mod vizibil, Dobrin a evoluat fără dina—isn 
și fără precizie". Clar ?

Nu cred că, practic, am fi putut realiza mai mult la acecră 
primă ieșire a noastră în sferele marelui fotbal osa c_- *-  
cred că, ieri, a fost lansat de pe aeroportul Otope" un ec- - 
paj (însoțit de Bocioacă, evident) cu direcția Venus. P_nct

M. R. L

P. S. A

în campionatul nostru se produc seisme în in
fernul din „zona lanternei”. Oare ceasul al XII- 
îea îi va putea smulge pe ieșeni din cercul al 
IX-lea ? lată întrebarea I

ideal de umanizare — este un 
adresat omenirii întregi prin -
țele clasei muncitoare. Iar :n ca—-- 
nou al acestor biruințe, asigurarea 
condițiilor materiale nu reprezintă v.i 
ultim scop, ci doar mijlocul princpz 
esențial, prin care omul, ființa u- 
mană poate tinde și poate ajunge z 
cît mai mult în zonele crealivităt::. 
Umanismul marxist, așadar, trebuie 
să însemne, în interiorul său de lege. 
adevărată umanizare a omenirii, că
reia nimic din ce e omenesc să nu-i 
rămînă străin. Un asemenea umanism, 
desigur, implică această unitate din
tre filozofie si acțiune, materializată 
în personalitatea concretă a fiecărui 
om. „Acțiunea să ne fie impregnate 
de luminile filozofării — suge-cază 
în acest sens autoarea —, iar filozo
farea să ne conducă întotdeauna spre 
acțiunea cît mai plină de lumină*.

DtȘTLPTAAAARtA!
înțelegem prea bine că telejurnalele 

trebuie să ne desprindă puțin din ac
tivitățile serii sau ale nopții, dar nu 
înțelegem de ce desprinderea aceasta 
trebuie neapărat făcută cu acel zgo
mot infernal al qenericului, în stare 
să scoale și pe răposați din mor
minte.

Numai și țăcănitul la puterea a 12-a 
al mașinei de scris a studioului nos
tru de televiziune ar fi suficient, dar 
mi-te, pe deasupra, pîlcul de suflă
tori și de timpaniști, uniți într-o a- 
tare sîrguincioasă lovitură sonoră !

Vorba bunicii lui Mihai Pooescu ; 
vine el apocalipsu' !

RtTROSPECTIVL
In timp ce Muzeul republican de 

aria adăpostește prestigioasa expo
ziție Brâncuși, atrăgînd mii de vizi
tatori zilnic, aflăm de o serie de re
trospective deschise în întreaga țară. 
Astiel, lașul a organizat judicios în
chegata expoziție Emanoil Bar dosare, 
deschizind ciclul închinat ilustrării 
picturii moldovene. In același timp, 
muzeografii ieșeni pregătesc prezen
tarea operei lui C. D. Stahi, urmaș 
al lui Bardasare și promotor al por
tretisticii din școala ieșeană.

La muzeul de artă modernă și con
temporană din Galați a avut loc ver
nisajul retrospectivei pictorului Nico- 
lae Mantu (1871—1957), recomandată 
călduros într-un elegant catalog de 
către Natalia Buceag. Cele o sută de 
uleiuri și grafică (portret, peisaj, 
flori) atrag prin sensibilitatea și li
rismul acestui puțin cunoscut artist.

Mergînd pe linia revalorificării pe 
plan local a unor artiști valoroși, așa 
cum de altfel au procedat mai îna
inte Piatra Neamț cu Băeșu sau Ba
căul cu Ene, ne imaginăm o retros
pectivă Verona la Suceava, să ziceai 
un Richard Hette la Iași fsculn-urcr 
și — de ce nu ? — un Tonifza la 
Bîrlad sau un St. Dimitrescu la Huși. 
Bineînțeles, sugerăm doar un încep:' 
de listă, lăsînd liberă investigarea 
specialiștilor locali. Oriclt ar S *te-  
naționali Tonitza srm Dia^tresen. țar
că altfel ar respira lucrările Jor tu 
locurile ce le-au lost dragi.

IRIMSSCV
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DAR PARCURILE?
1. Care este importanța spațiilor verzi 

în urbanistica modernă ?
2. Este respectată ponderea spațiului ver

de ca element de odihnă și recreere în 
cadrul urban ?

3. Condiționarea atmosferei poluate a 
■orașului impune ca element important asi
gurarea unor corespunzătoare spații verzi. 
Ce-ar mai fi de făcut în această privință ?

4. Sînt suficiente zonele de agrement e- 
xistente ?

5. Parcul orășenesc — o noțiune de
suetă 1

Acestea sînt întrebările pe C8Te lC-BIT! 
adresat unor specialiști, oameni de știință 
răspunsurile incluzîndu-Ie in prezenta an
chetă care se vrea un punct de plecar 
nentru o mai largă și. sperăm, eficientă 
discuție a problemei.

Prof. dr. doc. MIHAI RĂVĂRUȚ
1. Răspunsul cel mai elocvent la prima întrebare este 

-^■furnizat de rezultatele cercetărilor întreprinse in acest do-
♦Sneniu. S-a constatat că, în orașele mari, cantitatea de praf 
sî impurități din atmosferă este de circa 50 de ori mai mare 
decît în localitățile rurale bogate în spații verzi; cores
punzător și numărul bacteriilor din atmosferă este în creș
tere. Această acțiune a spațiilor verzi se explică prin mă
rirea suprafeței de recepție efectivă de către plante. In 
această privință un exemplu poate fi edificator: suprafața 
foliară a unei suprafețe de 1 ha. pădure de fag este de 
•circa 75 ha. Un stejar avînd diametrul coroanei de circa 
15 m., poate avea o suprafață totală a frunzelor de peste 
1 500 m2. S-a calculat că acest stejar îmbogățește atmosfera 
cu peste 1 700 g. de oxigen zilnic și asimilează în acest 
timp peste 2 300 g. bioxid de carbon. După cum se știe, în 
orașele mari, cantitatea de bioxid de carbon este ridicată, 
depășind uneori limita permisă pentru organismul uman. 
Această cantitate se găsește obișnuit între limitele 0.04— 
0,2%. In aceste condiții nocive, prezența unor suprafețe 
acoperite de vegetație, devine o strictă necesitate. In pre
zent, se consideră că pentru fiecare locuitor al orașului 
o suprafață de spațiu verde de 30—40 m2 poate asigura 
oxigenul necesar pentru o zi.

Dar spațiile verzi urbane exercită influențe binefăcă
toare și asupra îndulcirii extremelor de temperatură (cu 
circa 5—6°C), creșterii umidității relative a aerului în zilele 
foarte calde (cu 7—14%), reducerii intensității radiațiilor 
calorice solare cu circa 0,80 caVcm2, reducerii vitezei vîn- 
tului, creării de brize răcoritoare (curenți cu viteză de 
1—2 m/sec.), care contribuie la oxigenarea orașelor, spațiile 
verzi, fiind numite pe drept cuvînt plămîni ai acestora. 
Trebuie să mai adăugăm influența pozitivă a spațiilor verzi 
asupra reducerii zgomotului (circa 24% din energia fonică 
incidență este absorbită și dispersată Ia nivelul corona
mentului arborilor), acțiunea lor reconfortantă asupra sis- 

—-ternului nervos etc.
2. Suprafața afectată spațiilor verzi pe teritoriul urban 

este variabilă în funcție de condițiile sociale existente. 
Astfel, după război s-a înregistrat o mărire a suprafețelor 
plantate în orașe, determinată de necesitatea amenajării 
terenurilor rămase în urma demolării clădirilor distruse. 
In prezent, în condițiile unei așa-zise ,lipse” de spațiu 
constructiv și a unor considerente economice imediate, se 
constată o reducere substanțială a suprafețelor de spații 
verzi. Indesirea nepermisă a blocurilor în cvartaluri, care 
primejduiește sănătatea populației prin lipsa de oxigen, 
cantitatea nepermisă de bioxid de carbon, lipsa însoririi si 
deci mărirea numărului de bacterii din atmosferă, imposi
bilitatea amenajării terenurilor de joacă pentru copii etc. 
rjjiică insistent problema măririi spațiilor plantate 
în orașe. Normele minime prevăd suprafețe de spații 
verzi de 8—10 m.p. de locuitor pentru orașe pînă la 50 000 
locuitori, 10—12 m2 — pentru orașe pînă la 100 000 locui
tori, 12—15 m.p., pentru orașe pînă la 250 000 locuitori.

3. Combaterea poluării atmosferei este o acțiune com
plexă care presupune măsuri de ordin industrial, organiza
toric, tehnic și economic, cum ar fi: termoficarea orașelor, 
filtrarea fumului industrial, arderea gazelor care Ies în at
mosferă, recuperarea gazelor de la eșapamentele automo
bilelor, amplasarea potrivită a industriilor în raport cu vîn-

■ turile dominante etc. Se impune, așadar, respectarea tuturor 
S normelor privind mărimea spatiilor verzi din jurul indus

triilor, amplasarea potrivită a fabricilor în raport cu direc
ția vîntului dominant, amenajarea zonelor plantate în eșa 
fel îneît să constituie adevărate filtre de purificare a aeru
lui, alegerea potrivită a speciilor de plante rezistente la 
fum și la gaze, plantarea străzilor în proporție de cel puțin 
60% în orașele de la cîmpie și dealuri joase.

5. Asa după cum s-a arătat, parcurile orășenești repre
zintă nu numai o necesitate de ordin estetic, dar și sanitar.

Dr. ing. CONST. MIHAILESCU
1—3 In cadrul marilor aglomerații urbane, rolul și funcțiu

nile zonelor verzi capătă o importanță covîrșitoare în păs
trarea unui echilibru favorabil, prin atenuarea sau înlătu
rarea acelor factori nocivi specifici modului de viață ur
ban, puțind amplifica, de asemenea, efectele favorabile 
ale mediului natural fizico-geografic caracteristice fiecărei 
așezări. Spațiile verzi în general au pe lîngă valoarea lor 
socială, utilitară și decorativă, o importanță igienică de 
prim ordin, legată de influența lor asupra sănătății și con
dițiilor de trai ale colectivității.

în cadrul orașului Iași, de pildă, spațiile plantate cu 
caracter public (parcuri, grădini, sguaruri, fîșii plantate) de
țin o suprafață totală de 331 680 m.p., revenind pe cap de 
locuitor 2,68 m.p. față de 10—15 m.p. cît prevăd normati
vele C.S.C.A.S.P. — 41 — 66.

în general, vegetația clorofiliană îndeplinește o serie 
■de funcții ca:

— emite oxigen și captează gazul carbonic;
— constituie un ecran continuu particulelor disper

sate în aer ;
— fixează gazele toxice ;
— ameliorează condițiile microclimatice
Din recentele studii întreprinse de un colectiv de cer

cetători al Institutului de higienă al R.S.R. — Filiala Iași, 
privind poluarea aerului atmosferic în jurul centrului fero
viar, reiese că, în sectorul gării, specialiștii consideră că 
se elimină zilnic în atmosferă, cca. 750 kg cenușă vola

tilă. 540 kg. sulf volatil in concentrație de 5 gr., 502/mc. 
fum. al cărui volum eliminat se apreciază la cca. 200000 
mc-fzi. Toate acestea, ca urmare a consumului de cărbune 
ce se ridică in medie la 20 tone in timp de 24 ore. Impu- 
rificarea atmosferei in acest sector are loc și sub forma 
pulberilor solide, care variază între 130—300 gr./mp.'an.

Pericolele pentru sănătatea populației urbane sînt rea
le și ca atare nu trebuiesc minimalizate și nici ignorate. 
Acest aspect al problemei trebuie să fie luat în considera
ție și pe planul economiei de stat Investițiile profilactice 
prevăzute în cadrul sistematizării pentru crearea condiții
lor salubre de habitat urban, printre care și cele privind 
sistemul de spații verzi, vor fi compensate prin reducerea 
cheltuielilor bugetare ulterioare, pentru asistența medicală, 
și prin creșterea productivității muncii, dimmuindu-se ab
senteismul din cauza îmbolnăvirilor intercurente. In această 
direcție, ar trebui asigurat orașul cu necesarul de spații 
verzi pe cap de locuitor.

4. Din analiza situației existente, putem afirma că nu 
avem păduri de agrement amenajate corespunzător. In 
schimb, orașul Iași dispune de masive mari de pădure, în 
special în partea de sud a orașului, care oferă posibili
tățile unor amenajări corespunzătoare scopurilor turistice 
și de agrement.

5. S-ar părea că la densitățile de construcții realizate 
în zonele de locuit potrivit indicatorilor de utilizare eficien
tă a terenurilor de construcții rămîn între clădiri suficiente 
terenuri care să ocupe destinației de zone verzi, care să-și 
aducă aportul atît din punctul de vedere al ameliorării mi
croclimatului, cît și al esteticii urbane. Orașele însă au 
nevoie în continuare de mari suprafețe organizate compact, 
cu grădini publice și parcuri care, în cadrul zonei construi
te a orașelor, constituie elemente regulatoare de microcli
mat, de înlăturare a elementelor nocive și în același timp 
dau populației urbane posibilitatea de odihnă și recreare 
imediată. Aceste parcuri și grădini care sînt elemente de 
o importanță deosebită și pentru estetica urbană nu consti
tuie și nu vor constitui niciodată o noțiune desuetă și vor 
fi în permanență necesare

Prof. uni». DUMITRU CĂRĂUSU
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1. In loc de răspuns la prima întrebare voi da două 
citate din Vlahuță: ,Nu iubim copacii. Cînd s-au tăiat în 
Paris doi arbori, ca să facă loc acelui prepeleac monstruos, 
caro se cheamă Turnul Eiffel, a fost o indignare generală ; 
toată presa franceză a protestat, parcă ar fi fost vorba de 
distrugerea unui monument național”. .Pe scoarța bătrîni- 
lor copaci de la Agapia și de la Mînăstirea Neamțului am 
văzut în litere de cș palmă, săpate adînc numele flămînzi- 
lor de celebritate, care cred că generațiile viitoare trebuiesc 
să știe că au făcut și ei umbră pămîntului acestuia și... o 
ofensă podoabelor lui”.

2. Era firesc ca în planurile de dezvoltare a orașului 
modem, concomitent cu construirea de noi și noi locuințe, 
instituții și întreprinderi industriale, să fie prevăzute și noi 
spații verzi. Trebuie aici să precizăm că prin spațiu verde 
— componentă a envtroment-ului — înțeleg nu minuscule 
petice de gazon sau peluze cu arbuști, inundate de zgomot 
și praf, ci parcuri propriu zise, întinse, în care cetățeanul 
să evadeze din rețeaua de blocuri și străzi, zgomot de mo
toare și gaze de eșapament; parcuri cu arbori falnici, va- 
riați, cu boschete de arbuști de un pitoresc deosebit. Numai 
în astfel de spații verzi omul poate contempla în liniște 
plantele și viața lor, de la alb-negrul iernii pînă la bronz- 
auriul toamnei poate asculta foșnetul frunzelor și cîntecul 
păsărilor, poate respira un aer proaspăt, curat. Folosind un 
termen uzat prin abuz, numai aici se poate el deconecta. 
Ce s-a făcut în ultimul timp, pentru dezvoltarea spatiilor 
verzi? Surprinzător de puțin! Ba s-a mai vădit că nu știm 
să iubim și să ocrotim nici arborii existenți. In Iași aleea 
de tei de pe Calea 23 August, care face parte din ambianța 
cotidiană a peste zece mii de universitari, alee, care era 
o mîndrie pentru ieșeni, a fost văduvită de un șir întreg de 
arbori, tăiați într-o noapte. Probabil că în lucrările de sis
tematizare a străzii, urbaniștii noștri n-au reușit sau n-au 
încercat să găsească o formulă prin care acești tei să fie in
cluși în complexul stradal. Și oare stejarul secular din fata 
corpului A al Institutului Politehnic și teii de la deal de 
strada Gh. Asachi vor avea oi soartă mai bună ? Știm, ni 
se va răspunde, că s-au plantat și se vor mai planta alți 
tei. Dar nu e greu de prevăzut că aceștia, avînd rădăcinile 
încă de la început sub o platoșă de asfalt și piatră, nu vor 
reuși să devină arbori decît după mai multe decenii. Mai 
rămîn ieșenilor spatiile verzi periurbane, a căror frecven
tare Implică — de altfel — și călătoria în mijloace de 
transport aglomerate. Dar trebuie notat că și aici se face 
simțită intervenția modificatoare a omului.

3, 4, 5, — In zilele noastre, cînd problemele relațiilor 
dintre om și mediul înconjurător au devenit, atît de îngri
jorătoare îneît au început să preocupe Organizația Mondia
lă a Sănătății, Uniunea internațională pentru Ocrotirea Na
turii, UNESCO și guverne ale multor țări, trebuie să con
siderăm problema asigurării orașului cu\ spații verzi cores
punzătoare ca un imperativ de cea mai mare importanță și 
urgentă.

Prof. PETRE D. TOMA
Orașele sînt expresia maximă a artificiului uman. Pro

porția artificiului merge crescînd cu numărul populației 
respective și cu cel al industrializării.

Oxigenul este consumat de mașini alături de flintele 
vii în proporții uluitoare: un turism obișnuit ajunge la 
echivalentul a 200—250 oameni pe zi, un măre camion la 
1 000—1 200! Dacă adăugăm la aceasta procesul producției 
marilor fabnd emanatoar» de diferiți compuși cu oxigen 
nerespirabil, ba chiar toxic, cîteodată una singură con- 
sumîndu-1 in echivalența a 50.000 de oameni pe zi, vedem 
că un oraș, să zicem de 180—200.000 de locuitori ajunge la 
echivalența unuia Cu cîteva milioane. Și atunci, ne-am 
putea întreba: cu mașinile si fabricile lui, la cite milioane 
de locuitori se ridică consumul de oxigen într-un mare oraș 
modem ? Orașele au nevoie, astăzi de puternici factori de 
asanare a aerului. într-o proporție poate de mii de ori mai 
mare ca în trecut!. Și numai marii arbori pot să îndepli
nească acest rol vital! Arbuștii unui parc decorativ în su
prafață de, să zicem. 5 000 m.p. împrospătează aerul viciat 
la echivalentul a 7 500—8 000 m.p. de iarbă în plin verde 
clorofilic sau la 3 000’ m.p. de vie, în timp ce cca- 15—18 
stejari cu înălțime de 2—212 m. plus 15—20 plopi autoh
toni în aceeași dezvoltare pot să îndeplinească rolul de 
asanare egal cu cel al întregului parc amintit. Dacă în 
5.000 m.p. pot să fie plantați 200 de stejari și 200 plopi 
autohtoni sau numai stejari 400—450, înseamnă să spațiul 
verde efectiv va asana aerul de cca. 15 ori mai mult ca o 
plantație cu arbuști decorativi. In plus, marii arbori amor
tizează zgomotele, fixează praful străzilor, temperează vîn- 
turile, dau armonitate etc. ; frunzișul lor constituie cea mai 
bună rezonanță, de aceea muzica și sonoritatea din parcuri 
cu arbori mari este mai limpede. La baza urbanisticii actua
le nu mai stă numai lmialitatea clădirilor, a piețelor; și a 
străzilor, ci și verdele arboros al stejarilor, plopilor, fagi
lor, chemați să aducă suflu proaspăt peste pietrăria arhi
tecturală, cu aceeași grijă cu care ne îngrijim plămînii.

Ing. N. ȚĂRANII
Sectorul forestier oferă suprafața cea mai mare 

de verzi în jurul unor orașe, printre care se
numără și Iașii. Aceasta, atît prin masivele pădu- 
roase naturale, cît și prin zonele verzi create artificial prin 
plantații executate special în acest scop. Majoritatea aces
tor păduri rezervate sînt codri cu vîrstă înaintată (80—100 
de ani), în special în masivul Poieni Repedea, ce oferă pei
sagii frumoase în orice anotimp al anului și posibilități de 
recreare. Aceste păduri sînt amenajate în parte cu alei și 
bănci de către sectorul silvic. Ar fi indicat să se inițieze 
întocmirea unor studii pentru transformarea acestor masive 
păduroase în păduri-parc, colaborarea inspectoratelor silvice 
fiind în această direcție deosebit de necesară.

Prof. V. CARMAZINU-CACOVSCHI
1. Ideea includerii fiecărui oraș într-o localitate vastă, 

sănătoasă și pitorească, s-a ivit încă în Grecia antică. Afir- 
mînd această concepție, Aristotel a spus că orașul trebuie 
să aducă oamenilor fericire.

în perioada clasicismului, crearea ansamblurilor urbane, 
începută în epoca Renașterii și dezvoltată sub influența 
barocului se lărgește și mai mult. In comparație cu ansam
blurile barocului, în care natura eta concepută sever, iar formele 
arhitecturale — pitoresc, ansamblurile clasicismului au avut 
un caracter rigid în partea arhitecturii și un aspect pitoresc 
în partea plantațiilor arboricole. Parcurile mari pitorești în 
spiritul romantismului s-au prezentat de regulă ca parcuri- 
păduri, adică începute în limitele orașelor și treptat trecute 
în pădurile zonei preorășenești. Astfel, in cursul secolelor, 
s-a dezvoltat ideea îmbrățișării orașelor cu pădurile preoră
șenești și pătrunderea peisajelor arboricole exterioare, din 
ce în ce mai bogat plantate, în organismul urban des populat.

La sfîrșitul secolului trecut, Horward în Anglia a pus 
bazele teoretice ale realizării orașului-grădină, în care peisa
jele arboricole, cuprinse în masivele mari neparcelate, intravi
lane, să reprezinte de la 60 pînă la 80% din teritoriul urban 
propriu-zis, adică nesocotind plantațiile extravilane apropiate 
și îndepărtate.

2—5. In prezent s-a impus ca o părere unanimă ideea cen
trului populat socialist sub forma unui oraș-grădină, introdus 
în peisajele preorășenești apropiate și îndepărtate, cu raza, la 
noi în țară, indicată încă prin H.C.M. Nr. 114/1954, pentru 
capitală — pînă la 50 km. , iar pentru restul orașelor mari — 
pînă la 30 km. De asemenea, devine actuală înglobarea ora
șelor și satelor în peisagistica județelor, a regiunilor geo
grafice și istorice ale țării — Moldova, Muntenia, Oltenia, 
Banat, Ardeal, Dobrogea — în peisagistica țării întregi. Așa
dar, sistematizarea centrelor populate trebuie să fie strict 
unitară, adică fără separarea părții intravilane de cea extra
vilană și a celei extravilane de peisagistica județeană și a 
țării întregi. în țările socialiste s-a format tendința spre 
proclamarea atît a peisagisticii cît și a urbanisticii, ca o 
problemă de importanță națională, propunîndu-și, printre 
altele ca prin mijloacele peisagistice-urbanistice, să se pre
vină bolile și să se favorizeze longevitatea umană.

Respectînd tradiția istorică a unității între peisagistica 
estetico-vitalizantă, cuprizînd țara întreagă, județul, zona 
peisajelor preorășenești care îmbrățișează zona peisajelor 
orășenești, și în cele din urmă urbanistica propriu-zisă — 
vom găsi și personalitatea nerepetată a fiecărui oraș, cu 
peisajele lui plantate, sanogene. punctele istorice memo
riale, monumentele naturii, arhitecturii, sculpturii, con
strucții noi artistic originale și priveliștile caracteristice 
locale cu pitorescul lor fermecător!

AL I. FRIDUȘ



Scrisori din Franța

EUGEN IONESCU 
o institute pariziană?

Titlul de academician ascun
de în umbra tricornului un oa
recare drept Ia glorioasă o- 
dihnă și — cel mult — la nostal
gice considerații retrospective.

Eugen Ionescu a transfor
mat — se pare — săbiuța u- 
niformei cu aurite frunze de 
stejar în toc de grămătic. Fră- 
mîntatul eseist și dramaturg 
continuă să muncească agitat, 
căutînd mereu, punîndu-și în
trebări și Incercind răspunsuri. 
O face cu dezinvoltură și în
drăzneală parcă n-ar fi... a- 
cademician ; o face pe planuri 
diferite. Experimentînd mereu 
noi forme de exprimare — toa
te purtînd bineînțeles ștam
pila .made Ionesco" insolit, o- 
riginal, necruțător.

Intr-un interviu nu prea 
vechi declara că e răvășit de 
insomnii și obsedat de aripa 
sumbră a morții. Antidotul: 
munca literară. Nu e de mi
rare, deci. că-I vom găsi și 
în volumul care inaugurează 
noua colecție a editorului Al
bert Skira. colecție cu titlul 
propus chiar de Ionescu: 
.Șantierele creației'. Ii țin to
vărășie, recent dispăruta Elsa 
Triolet, Louis Aragon și Mi

COLOSAL - MONUMENTAL
Auzim uneori; o construcție monumentală, un colt de 

natură monumental, un discurs monumental, o operă monu
mentală, ruinele monumentale, etc.

De unde se vede că monumental este un superlativ abso
lut al aprecierii pozitive, iar faptul că acest adjectiv- este 
folosit în toate compartimentele existentei, dovedește utili
tatea lui deosebită în comunicarea constatărilor estetice 
majore.

S-ar putea spune că monumental-adjectivul este un 
summum al judecăților de valoare, în cazul aprecierii înfăp
tuirilor exclusiv umane, și summa emoțiilor estetice, dacă ne 
referim Ia frumusețea naturii care, în aprecierea noastră, a 
depășit măreția simplă.

Așadar, monumentalitatea nu-i același lucru cu măreția ?
Evident nu de vreme ce sîntem de acord că există și 

ruini monumentale.
într-o încercare definitorie, se poate afirma că monu

mentalitatea este floarea realizării artistice, cînd este vorba 
de opera omenească și este suveranitatea, nelimitat-absolută, 
a frumosului din natură.

Observația făcută, comparația stabilită și concluzia moti
vată, spunea Claude Bernard — ni se pare — fundamentează 
judecata de valoare.

Pluralitatea unor judecăți de valoare care, convergent, 
creează deplinătatea satisfacției estetice, se învecinează numai 
cu monumentalitatea pentru că, în formularea judecății de va
loare, factorul timp este prezent mai substanțial decis la înre
gistrarea monumentalității, care se face spontan, revelatoriu.

Pe cărarea din munți, în Delta Dunării, într-un oraș vechi 
sau în unul de factură nouă într-o expoziție de artă, in 
cursul audierii unui concert simfonic, —■ sîntem întîmpinați 
de o clipă care ne solicită „fulgerător" întreaga ființă ; intrăm 
într-un fel de părăsire a sinelui, sîntem acaparați, pur și 
simplu, de priveliștea ivită, de neobișnuitul arhitectonic, de 
tulburătoarea vibrație a culorilor, de neașteptatul efect fonic.

de acel „ceva nemaiîntîlnit" — în prezente ori manifestări, 
aproximativ similare.

Prin urmare, cînd gustul nostru pentru frumos, puterea 
noastră de apreciere se întîlnește cu neobișnuitul, ne furni
zează certitudinea monumentalității; este de reținut că deși, 
în general, aprecierile estetice sînt hrănite de stări afective, 
pentru recunoașterea — declarată a monumentalității, intervine 
raționalitatea. Numai așa se poate explica ierarhizarea valo
rică în adjective: frumos, foarte frumos, minunat, monumental 

Revelarea monumentalității implică spontaneitatea, sur
priza, iar această „fulgerare'*  în timp, creează ceea ce, mai 
devreme, numeam superlativul emoțiilor estetice, însumate.

în fata statuii lui Miron Costin din Iași, te oprești, 
deși nu erai hotărît s-o faci și exclami: o realizare monu
mentală.

De ce o faci, fiindcă-i vorba de un monument ?
Nu pentru, că nu trăiești aceeași reacție cînd te întîl- 

nești cu statuia lui Matei Corvin din Cluj, ori cu a lui 
Mihai Eminescu din Iași — opera aceluiași Shmit-Faur, 
sculptor,, de ocazie" cum l-a numit, cîndva , !Petru Comar- 
nescu, — statul impunătoare (mari) dar nu monumentale.

O faci sub „comandamentul” caracteristicilor, al parti
cularităților, al neobișnuitului pe care-1 întîlnești, aici, al 
acelui plus-quam (mai mult decît) calificativ cu care nu 
ești deprins și care-ți smulge aprecierea superlativ-admi- 
rativă.

De cîte ori vezi podul lui Saligni de la Cerna-Vodă, 
te îmbie aprecierea: o înfăptuire monumentală, care, deci, 
însumează „esențele" valorilor estetice, sinteza acestora.

Monumental este mai mult decît colosal!
Statuia din Rodhos, deși declarată, cu mii de ani în 

urmă, una dintre minunile lumii, — este o realizare colo
sală (era, cel puțin atunci) materialmente, fără pereche, dar 
nu-i monumentală, în timp ce Zeus din Olimp, opera lui 
Fidias, fără să fie colosală, este monumentală.

Amîndouă aceste realizări ale lumii vechi sînt, cum se 
știe, între cele șapte minuni ale lumii, dar în timp ce sta
tuia lui Appolon din Rodhos a fost declarată minune pen
tru că. prin înălțimea de peste 30 metri, depășea tot ce se 
dăduse pînă atunci (Sec. III. î.e.n.) era colos (a’.ă), Zeus- 
Olimpianul depășise în frumusețe pură tot ce era cunoscut 
pînă-atuncL era monumentală.

Monumentalitatea include colosalul și tocmai de aceea 
reprezintă mai mult, deși amîndouă noțiunile aparțin ordiuei 
materiale.

Numai că, în timp ce, colosul este, materialmente canti
tate monumentalul nu-i decît esențialmente, calitate.

Ingăduindu-ne să ne alăturăm părerii lui Blaga, am 
spune că, în timp ce monumentalul (ca existență) produce 
maximum de satisfacție estetică, fiindcă este, în sine, super
lativul valoric, colosalul își cîștigă poziție valorică, deoa
rece provoacă o anumită (limitată) satisfacție subiectivă. 
Altfel spus, colosalul invită la considerații, la aprecieri 
(admirative, desigur) la deducții (poate și de logică mate
matică), în timp ce monumentalul refuză orice contribuție 
(rațională sau afectivă) pentru că este sinteza atributelor 
esteticei celei mai pretențioase) a rafinamentului de ultimă 
treaptă.

Fără teama unei desmințiri, se poate spune că tot ce-i 
monumental poate fi adesea și colosal, dar nu tot ce-i colo
sal este și monumental.

Poienița Dorului din piscul sud-vestic al Vetrei Dome
lor este monumentală (cînd te întîlnești cu dînsa, ți se taie 
răsuflarea) deși, materialmente, de proporții modeste, în 
timp ce Poiana Sîrghia, de la Nord-vestul Agapiei este 
colosală, fără să fie deloc monumentală, prin ea însăși.

Evident, nu se poate pretinde ca, în orice fruct al 
mîinilor și minții oamenilor, să fie prezentă monumentali
tatea, pentru că monumentalitatea înseamnă apropierea de 
desăvîrșite, iar desăvîrșirea în perfecțiune presupune pe 
lîngă multe altele „ceva" pe care-1 numim depășirea obiș
nuitului.

G. DINOGRANCEA

chel Butor. Numărul doi ai 
colecției publică .împărăția 
maimuțelor" a lui Roland 
Barthes.

Eugen Ionescu a ținut să-și 
ilustreze mânu proprio .Des
coperirile', însoțindu-le de o 
suită de desene ce mimează 
infantilismul, desene pe care 
cronicarii de specialitate le-au 
comentat independente de text, 
conturînd profilul unui Iones
co, artist plastic.

Dar în acest timp, netră- 
dîndu-și vocația, Ionescu a pu
blicat .Jeux de massacre', 
piesă ce pare a se fi născut 
din .Ciuma" lui Camus. Pare 
numai, deoarece în ultima pie
să a Iui Ionescu, epidemia din 
cetatea medievală e doar un 
pretext care permite autorului 
să urmărească amuzat, reac
țiile personajelor alese anume 
cu temperamente, aspirații și 
stare socială cit mai diferite.

Acest .joc de-a masacrul' 
continuă a dezvolta ideile pro
prii binecunoscutei filozofii 
individualisl-sceptice a Iui Eu
gen Ionescu și adîncește răz
vrătirea sa împotriva injusti
ției și stupidității umane.

Pe de altă parte, reluarea 
la Theatre de Poche a co
mediei .Amedeu ou Comment 
s'en debarasser' prilejuiește 
presei franceze o serie de con- 
siderațiuni ce tind a-1 prezen
ta pe Eugen Ionescu drept o 
.institufie pariziană. Iată de 
pildă, ce scrie B. Poisot-Delpe- 
ce în .Le Monde" (3 iunie crt.j: 
.Intrucît Hachette rămîne de
ocamdată singura sală desco
perită din întregul Paris, o vi
zită Ia Eugen Ionescu face 
parte din programul excursi
ilor turistice de vară. între 
turnul Eiffel, muzeul Grevin, 
Luvru și Catacombe. Circuitul 
va cunoaște anul acesta și o 
a doua etapă posibilă, o dată 
cu reluarea la Theatre de Poche 
a piesei .Amedeu sau cum 
să te descotorosești". Chiar 
pentru cei care au văzut-o de 
cîteva ori de la premiera din 
1954, piesa își păstrează în
tregul mister, deci toată pute
rea de fascinație. Cronica res
pectivă se încheie astfel :

.In acești 15 ani numărați 
de la premieră, autorul lui „A- 
medeu' a urcat printre clasici 
și posteritatea, oricit de dis

pusă ar ti să uite nu va pu
tea să se ... descotorosească 
de Eugen Ionescu".

Deși, firesc, ni se pare inte
resant faptul că pe măsură 
ce locul său apare tot mai 
bine precizat în ierarhia lite
relor franceze, Eugen Ionescu 
se apleacă spre amintiri și în 
felul acesta ajunge acasă.

De pildă, ce descopere Io
nescu în ale sale .Decouver- 
tes' apărute Ia Skira ? ?

Să reproducem din .Le Figa
ro Litteraire”:

.Evoluția gîndirii sale înce- 
pînd cu cea mai fragedă copi
lărie pînă astăzi". „Nu-mi mai 
aduc bine aminte, scrie Iones
cu. dacă Ia vîrsta de 6 luni 
sau de un an iubeam de/a 
teatrul, muzica și poezia. Bă
nuiesc că nici nu știam încă 
ce înseamnă, mai precis nu Ie 
semnalasem prezența de vre
me ce nu mi-am spus cuvîn- 
tul".

Pe acest ton continuă in
vestigarea copilăriei, adoles
centei și primei tinereți petre
cute în patrie. Totul înglobat 
sub eticheta trecut și legăna
tă de o ușoară undă nostalgi
că.

Și prezentul?
.Astăzi, criticii literari, sau 

o parte dintre ei, au devenit 
megalomani. Astăzi, dacă au
torul nu se declară el însuși 
din pruncie partizan convins 
al vreunui tratament științific 
al limbajului și scriiturii, s-a 
zis cu el, e hăituit, suspectat, 
e precis un minus habeas".

PIERRE THOMAS

CRIT1S
Din nou imprecis, ezitant și de 

multe ori artificial, cel de al doi
lea spectacol al tinărului regizor 
Octavian Greavu pe scena Na
ționalului craiovean, cu piesa 
Cri tis de Radu Stanca.

Alegerea piesei nu nedumerește 
mai mult decit alăturarea celor
lalte titluri din actuala stagiune 
d scenei craiovene.

Există o intenție regizorală pa
rodică, o încercare de lectură ine
dită a textului, dar mijloacele 
spectacologice chemate s-o mate
rializeze sînt prolixe, atunci cînd 
naivitatea lor nu frizează pur și 
simplu diletantismul.

Decorurile lui Vasile Buz — sce
nograf care-și intră în formă de 
abia după cîteva stagiuni de la 
absolvirea Institutului — consti
tuie singurul compartiment al 
spectacolului evident reușit, dacă 
admitem că nu întreaga sceno
grafie, ci numai decorurile unui 
spectacol pot fi reușite în sine. 
Gîndită și simtită pictural, com
poziția decorurilor sale — in con
tinuă mișcare — rămîne mereu 
echilibrată, fiind servită și de o 
culoare care-i asigură o incintă- 
toare plasticitate. Dar, dacă deco
rurile reușesc să se sustragă a- 
mintitei prolixități a acentelor re
gizorale, costumele poartă în 
schimb vizibil această amprentă 
șl deconcertează fie prin stri
denta tonurilor care se alătură 
celor pastelate, fie prin nu mai 
puțin stridenta aqlomerare a unor 
accesorii inutile.

Evoluțiile actoricești, oscilante 
de la o scenă la alta, de multe 
ori subliniind qrosier în loc să 
suqereze numai, nu ne îndreptă
țesc să vorbim despre vreo in
terpretare ieșită din comun prin 
calitate (prin lipsa ei există), ast
fel incit și debutul tinerei ac
trițe Anca Pandrea în Critis ră
mîne neconcludent.

Problema reqiei, — de cîtlva 
ani cea mai importantă a Teatru
lui National din Craiova. — a de
venit acută în această staqiune. 
și cum solutionarea ei pare să 
depășească conducerea teatrului, 
ar trebui sa intre o dată si în 
atenția forurilor tutelare.

V. PARHON

oi ci m
Ambiționînd să ofere fidelilor 

tăi spectatori un eveniment tea
tral deosebit. Teatrul .Victor Ion 
Popa' din Birlad a organizat un 
ciclu de patru spectacole cu „Opi
nia publică" a lui Aurel Baranqa. 
apelînd la forte bucureștene. Ast
fel, în distribuția bîrlâdeană st 
tn regia lui Tiberiu Pențea, au 
Intrat creatorii rolurilor princi
pale la premiera din capitala ; 
Marcela Rusu și Radu Beligan.

Prezenta celor doi actori în 
spectacolele din 27 și 28 iunie au 
"onstituit un imbold pentru echi
pa bîrlâdeană și o încîntare pen
tru spectatorii atrași de numele 
cap de afiș. S-a verificat tot
odată că inițiativa de a utiliza 
torțe actoricești de primă mină, 
fie și sporadic, e menită a in
jecta teatrului respectiv un plus 
de experiență și de prestigiu.

Scriind acestea, ne gîndim la 
atîtia actori-pensionari ce lînce- 
zesc în uitare cînd ar putea fi 
solicitați pentru unele spectacole, 
prezența lor constituind, din toate 
punctele de vedere un cîștig pen
tru scena respectivă. Și, ca să nu 
lungim lista cu bucureșteni, să 
cităm doar cîteva nume de ia 
lași • George Popovici, Any Bra- 
eschi, Marioara Davidoqlu, C. 
Sava, Elena Foca, Eugenia si 
Const. Protopopescu, N. Veniaș, 
Silvia lonașcu, Florica Damian.

Ce ce să ne prefacem a-1 fi 
uitat ?

BICENTENĂRUl BEETHOVEN
Revărsare, mai de anvergură și 

mai grandioasă a muzicii lui Beet
hoven ca aceea cuprinsă în pro
gramul Festivalului de la Bonn 
ocazionat de sărbătorirea, anul 
acesta, a bicentenarului nașterii 
compozitorului, este fără prece
dent. Interesul crescînd al lumii 
muzicale pentru această manifes
tare, de asemenea, cunoaște cote 
dintre cele mai ridicate intrucît 
aici, la Bonn, vor participa, în 
cele 27 de concerte, două montări 
ale operei „Fidelio" și în diferite 
recitaluri, forte artistice din cea 
mai aleasă clasă. Astfel, cele 
nouă simfonii vor fi interpretate 
de Filarmonica din Berlin, sub 
bagheta lui Herbert von Karajan. 
Filarmonica din Viena condusă de 
Karl Bohm, orchestra Concertge- 
bouw din Amsterdam, care-1 va 
avea ca șef pe Euqen Jochum, 
New Philharmonia Orchestra din 
Londra la pupitrul căreia va ii 
Otto Klemperer și orchestra Bon
ner Beethovenhalle dirijată da 
Volker Wanqenheim.

Lista soliștilor instrumentiști cu 
prinde pe Claudio Arrau, Geza 
Anda, Robert Casadesus, Jorq De
mus, Christoph Eschenbach, An- 
dor Foldes, Bruno Leonard Gel- 
ber, Emil Ghilels, Friedrich Guida 
și Wilhelm Kemff (pian), Nathan 
Milștein și Wolfgang Scheiderhan 
(vioară) și Pierre Fournier (vio
loncel).

Galeria artiștilor lirici este al
cătuită din sopranele Inqrid Bjo- 
ner, Aqnes Giebel, Heather Har
per, Gundula Janowitz, Wilma 
Lipp și Lucia Popp ; altistele Ora- 
11a Dominquez, Maureen Forester 
șl Kerstin Meyer ; tenorii Donald 
Grobe, James Kinq, Waldemar 
Kmentt și Vilem Prbyl ; baritonul 
Dietrich Fischer-Dieskau și bașii 
Franz Crass și Karl Ridderbusch.

Programul mai prevede tinerea, 
între 2—29 septembrie a.c. a u- 
nor cursuri internaționale de per
fecționare, la Institutul superior 

de muzică din Koln. între cei care 
vor participa numărîndu-se Clau
dio Arrau, Milko Kelemen si alții.

C. DELIU

MUZICĂ DE CĂMERĂ
In dorința de a reînnoda iirul 

unei vechi tradiții muzicale bra
șovene, comitetul județean de cul
tură și artă a luat inițiativa de 
a organiza în fiecare vară un 
Festival al muzicii de cameră, 

începutul a fost făcut în a- 
ceastă săptămînă, în care timp d» 
6 zile (28 iunie — 3 iulie} melo
manii de sub dealul Timpei au 
avut prilejul să asculte cîteva 
valoroase formații corale și ins 
trumentale din țară. Astfel, după 
concertul inaugural al orchestrei 
de cameră din cadrul Filarmonicii 
„G. Dima“. Brașov, au cîntat bi
necunoscutul cor „Madriqal', di
rijat de Marin Constantin, cvin
tetul instrumental .Concertino* . 
formația bucureșteană, „Muzica 
Nova“, cvartetul de coarde ai Fi
larmonicii de stat Cluj, cvartetul 
de coarde „Muzica" ,formația „So
liștii din București', cvartetul de 
coarde „Philarmonica“, formația . 
de instrumente vechi a Radiotele 
viziunii, corul de cameră al Con- ț 
servatorului din Cluj și orchestra 
de cameră, „București" la care di
rijor și solist e Ion Voicu.

Un început dintre cele mai pro 
mițătoare și, totodată, realizarea 
unui vechi deziderat brașovean

Him SPIRITUAL
„Călător pe două continente", 

ultimul volum al lui Vaieriu Râ 
peana nu este, așa cum ar pu
tea sa ne sugereze titlul, o carta 
de reportaj. Ceea ce-i preocupa 
pe Vaienu Râpeanu este fenome
nul de cultură. In Austria, fa 
Viena (și Salzburq), pe urme.w 
unora din marii titani ai muzica, 
autorul vrea să surprindă ceea ca 
înseamnă spiritul vieuez in cul
tura și arta universala. Peisajul 
citadin, fără a fi total iqnorau 
ocupă un loc secundar. In Franța, 
de pildă, zăbovim mai mult io 
liniștea muzeelor, coniemplind ca
podopere „cu imaginea cărora vei 
trăi o viață*.  „Cunoscind strada 
și oamenii, — notează Valeria 
Râpeanu — încercînd să deose
bești ceea ce este efemer, de cir
cumstanță, de ceea ce constitu.e 
fondul unui popor, începi să în
țelegi coordonaieie existente ia 
această tara. Atenua iu este re
ținută cu precădere de uaui' 
echilibrului si al pxoorouxiox. hxâ 
nit din cultul oexeae.
opereior definitive', iaire -
rule livrești si reveiauile coti
diene ale Veneției, oraaeie as 
prioritate, mai ales, alunei cînd 
ilustre condeie românești Alecsan- 
dri, Costache Negri, Nicolae lor- 
ga — ți le impun. .Intre Ne» 
York și San Francisco", locurile 
ele popas sînt teatrele, sălile de 
spectacole, in qeneral, amlitea 
trele etc. Brodwayul „cea mai ani
mată stradă din lume”, impresio
nează, e drept, și prin fascinația 
ei exterioară, de forme, prin flu
viul imens de oameni și automo
bile, printr-o anumită qrandoare 
care copleșește, dar Brodway-ul 
înseamnă teatru, muzică, film, li
brării. In materie de artă și de 
carte aici ti se oferă totul : de 
la capodopere pină la improv.- 
zații ușoare, de la ediția cor.^ 
pletă a scrierilor lui Ibsen pin^^ 
la cărțile pline de fotoqrafii por
nografice. Psiholoqia străzii te 
atrage însă irezistibil și meditația 
asupra vieții americanului pe ca
re-1 vezi într-o continuă qoanâ. 
sentimentul de singurătate și spai
mă te fură. Impresiile, participa
rea afectivă a autorului, adeziu
nea sau dezaprobarea, este expri
mată simplu și convingător. In 
urma unui spectacol muzical hip
pies, privit cu consternare, acesta 
notează : „Cînd după cîteva cea
suri am ieșit la aer curat, nu 
mai știam dacă-am trăit aievea 
cele văzute sau le-am visat*.  A- 
sistăm apoi la o premieră tea
trală pe Brodway cu .Prețul*  lui 
Arthur Miller și ne convingem 
că intr-adevăr „emoțiile unei pre
miere în cartierul unde bate 
pulsul teatrului american, nu sint 
de loc obișnuite*.  Cîteva disocieri 
referitoare la direcțiile fundamen
tale ale teatrului de pe noul con
tinent fac dovada unei fine in
tuiții și a unei profunde cunoaș
teri a artei dramatice contempo
rane. $i peste tot în Europa sau 
America întîlnești prestiqioase pre
zente românești pe care autorul le 
descoperă cu voluptate si cu mîn- 
drie. Fie că este vorba de Eminescu 
sau Ionel Perlea, de Anatol Viere 
sau Elena Cernei. pe meleaquri a- 
flate la mii de zeci de mii de k’- 
lometri de patria noastră, se iutii- 
nesc manifestări ale qeniului crea
tor românesc, stima si respectul de 
care se bucură acesta acolo peste 
mări și țări.

„Convorbirile" cu cîteva ilustre 
personalități de reputație mon
dială, printre care Francoise '•< - 
uriac, Andre Maurois, Ionel Per
lea, Pierre de Boisdeffre. Williams 
Gibson, Marcel Achard, const, 
cele mai interesante Daoini din 
volumul la care ne r- - 
impresionant să asistăm, fie 
prin intermediul pagin.
la scena despărțirii autorului d? 
Ionel Perlea „Cînd am plecat er - 
noapte. Uitasem că mă a:.u .. 
New York, unde regăsise*  uu 
numai graiul tării, ci si nostal
gia ce nu se pierde niciodată si 
care în limba atît de plină de 
sevă a poporului nostru se ■*-  
mește dor".

Alături de „Foamea de spatie*  
de Eugen Barbu. .Călător pe does 
continente*,  este o carte care de
pășește cu mult, prin ceea ce co
munică, și cum comunică nrrale'. 
unui volum obișnuit de note de 
călătorie.

C. COROIU



fișa trimestrială

SPECTACOLUL CUVINTELOR
Sîntem, ca cititori și comentatori ai literaturii 

dramatice ce se scrie la noi — și care vede lumina 
tiparului — martorii unui foarte interesant proces, 
reflectînd parcă atît de bine cunoscuta lege a ac
țiunii și reacțiunii din fizică. Paralel cu afirmarea 
din ce în ce mai pronunțată, în arta spectacolului 
a unei anumite libertăți — spațiu al aportului crea
tor specific al celui care, într-un cuvînt, s-ar pu
tea numi interpretul în teatru — are loc o reacție 
de răspuns, manifestare a unei rezistențe drama
turgie®. Remarcam deunăzi, în linterviul acordat 
unui reporter (cumva timid!) de către dramaturgul 
Hori a Lovinescu, faptul că acesta — și cred că nu 
reprezintă o excepție — este convins de faptul că 
la ora actuală teatrul cere din partea dramaturgu
lui mai ales ceea ce s-ar putea numi pretextul 
spectacolului, adică scenariul situațiilor sale. Scrii
torul se arăta pesimist în ce privește continuarea 
scrisului dramatic, să-i spunem obișnuit, pesimism 
pe care personal îl apreciez în contextul momentului 
să-i spunem de criză — în sensul cel mai bun al 
cuvîntului, — prin care trece în general drama
turgia modernă. Dacă ar fi însă să trecem dincolo 
de declarații, am observa că față de tendința re
giei moderne de a transforma piesa în imagine sce
nică, în mișcare împotriva unui cadru dramaturgie 
strict, cu minime interstiții — pentru că spațiile în care 
se poate mișca regizorul și ceilalți interpret; s-au subțiat 
pînă la a deveni interstiții. Iată de pildă din recolta a- 
cestui trimestru fie volumul Autostop al lui Iosif Naghlu, 
fie dialogul sub o spînzurătoare pe care îl ima
ginează, cu deosebită acuitate a sensurilor, Geza 
Paskandi, fie piesa lui Ilie Păunescu... și-atita iu
bire, ca să nu mai vorbesc de cele două piese prin 
care Teodor Mazilu domină de departe seria apa- 
Tițiilor de teatru din ultima vreme. Au apărut în a- 
cest interval și piese în legătură cu care premiza 
pe care o propuneam în primele rindur. nu se con
firmă. Ar fi inutil, de pildă, să încercăm să facem 
din Valsul Sidonlei Drăgușanu (Revista .Teatrul*,  
nr. 5 a.c.) — subintitulată o parodie dramatică — 
altceva decît a intenționat autoarea însăși. Aș a- 
precia piesa ca făcînd parte din familia Micului 
infern al lui Mircea Ștefănescu, veștejită însă fată 
de acesta în ciuda faptului că prin personajele 
sale și, uneori, prin replici de o anumită actualitate 
căutată, încearcă să ne dea impresia de conjugare 
la timpul prezent. Și aici, ca și acolo, un vals cind- 
va, dar aici doar o amăgire, o logodnă care o 
scoate din evoluția normală pe inocenta fată dtn- 
tr-un orășel de provincie, aruncind-o mai tirziu in 
brațele unui neguțător de nasturi, după aceea a unui 
profesor de desen și caligrafie, Acesta e terorizat 
de faptul că femeia care întruchipează visul său 
de dragoste nu-i va da niciodată ceea ce a avut 
și a păstrat pentru ofițerul a cărui fotografie va 
domina continuu interiorul ei. îmi este greu să citesc 
replicile celor patru abonați ai pensiunii doamnei 
Florența fără o anumită undă de ironie si îrrl este 
greu, cu atît mai mult, cu cit simt că autoarea 
vrea în cele din urmă să ne dea o piesă modernă, 
amestecînd încă de la bun început un personaj 
care poate dispare și reapare, care citește gindu- 
rile (Bărbatul în gri) care deschide și închide spec
tacolul făcînd d.n gongul convențional ce mar
chează acest moment, un element al sublinierii ca
racterului convențional al narațiunii ca atare. Scrii
toarea probabil că nu își dă seama că plasînd în
tre aceste doua momente bine marcate o acțiune 
în care parodia nu atinge decît rareori în profun
zime clișeul, a rămas de fapt suspendată între mo
delul foarte ușor al unei drame oarecare și mode
lul la care aspira, al revalorificării virtuților po
sibile ale oricărei melodrame sau chiar a comediei 
de bulevard. Atunci cînd citează Pescărușul lui Ce- 
hov o simit pe Sidonia Drăgușanu tinzînd sus. Dar 
cînd ajunge la ironia ieftină la adresa dragostei ci
bernetice sau cînd alcătuiește portretul domnului 
Voiculescu, al familiei Țundrea și cu deosebire al 
lui Dan Pompillan, tot elanul se dovedește zadar
nic ; pe aripile noilor ambiții e depus prea mult 
praf pentru ca spectacolul împrăștierii sale să nu 
ne întristeze și înece în cele din urmă.

Fără a fi în nici un fel înrudit — nici măcar 
prin intenție cu acest gen de a scrie teatru — Ilie 
Păunescu, nu face nici el mult mai mult decît Si
donia Drăgușanu, decît poate faptul că inițiind o. 
situație limită ajută la declanșarea unei iubiri, —- 
destul de obscură în determinările ei — între Cleo, 
soția unui arheolog (ambițios dar poate lipsit de 
elanuri romantice și de permeabilitate umană) și 
George, cel mai bun prieten al său.

Tot cu precizie, dar voit moralizator, pronun
țat în intenția sa de a lăsa deslușit un sens, un 
gînd. o anumită interpretare a faptei banale sau a 
Celei eroice, este Sergiu Dan atunci cînd scrie 
Impostura («România Literară", nr. 16, a.c.) text 
,care pe lungimea a două treimii nu spune aproape 
nimic — ba chiar agasează prin șabloanele de lim
baj și de imagine ale unui lagăr fascist ■—- dar care 
brusc, în final, ne vorbește într-un chip foarte in
teresant de modul în care gestul de sacrificiu al 
unei femei de moravuri ușoare este interpretat 
cîțiva ani mai tîrziu într-o lume preocupată într-o 
asemenea măsură de prosperitatea ei încât n-o in
teresează ce celebrează, ci doar care este folosul 
celebrării. Moartea lui Marleene Mimmel care și-a 
«sumat, într-un gest pe care atunci nimeni nu l-a 
înțeles, răspunderea pentru acel strigăt ascuțit: 
FJos teroarea nazistă!" — aruncat dintr-o celulă 
a lagărului, — duce, după terminarea războiului, la 
suita de discursuri a primarului, a fostului ei pa
tron de la barul Pe’.ikan, a unor țipi din asistență 
porniți cumva pe un elan demagogic. Fostele de
ținute care activaseră realmente în această închi
soare și pe care Marleene Himmel le acoperise cu 
gestul ei nici pînă astăzi exp icat, încearcă senti
mente contradictorii. Ce este impostura ne-o spune 
Sergiu Dan indirect, și anume trădarea de sine.

Consemnam într-una din fișele anterioare, apa
riția unui volum prin oare Mihai Neagu Basarab 
se afirma între tinerii dramaturgi prin frumoase 
calități ținînd atît de insolitul situațiilor cit și de 
precizia dialogului. Iată-1 acum în Groapa, încer- 
cînd un soi de imagine antisisifică.

Cu totul altfel, mai concentrat, se prezintă 
lucrurile în monolgul dramatic Proiesorul și restul 
lumii (.Amfiteatru") a cărui acțiune se petrece în
tr-una din cunoscutele cafenele bucureștene și ale 
cărui personaje — numai evocate — sint, după cit 
se pare, personaje tipice ale acestei lumi. Pe scurt, 
monologînd, profesorul, se definește pe sine, perso
naj totalitar care suferă profund in momentul in 
care din zona sa de gravitație se rupe cite un tînăr 
sau mai puțin tînăr admirator. Ei și-1 dispută aici pe 
cel numit Tînărui, bănuindu-1 de infidelități și ajun
ge la o frumoasă ditirambă la adresa personajelor 
echivalente lui, de aceeași condiție cu el (vezi 
domnul Fieraru). Să nu obosim prea mult irx?ercînd 
să aflăm modelul. Există aici și un Țintea, ce scrie 
despre teatrul pur, există aici un crit.c Comsa — 
personaje cu „cheie — Dar există și Nkmtă Tănase ceea 
ce mă face să acuz totuși .nccesecv e.'ta str-^tică 
a autorului. De acum, M.hai Neaga Basarao cred 
că trebuie să se gindească mai serios la o prezen
ță scenică, chiar dacă el. ca și los.f Nagh.n șj aai 
departe ca și Maziliu seu Paskand. scriu cu reală 
împotrivire față de libertatea de interpretare in 
spectacol a textelor lor. Despre Ios.f Nactrj nu 
voi spune decît că volumul său este unitar. fe. re
prezintă frumos autorul, valoarea unor lucrări pe 
care cu bucurie le-am recomandat in ac^’astă ru
brică (vezi Weekend) confîrmlndu-se. Sper să pot 
scrie despre carte mai pe larg.

In fine. Teodor Mazilu, cu Acești nebuni fă
țarnici (.Teatrul*)  și Don Juan moare ca toți ceilalți 
(.România literară*L  S-a acreditat o anumită inter
pretare a dramaturgie; hii Mazilu; analize de felul 
celor produse de Ov. Crohmălniceanu și Matei CS- 
linescu nu vor putea fi in n;ci un caz ignorate. Ele 
numesc drept vocație fundamentală a autorului pe 
aceea a sat.rei. exercitată dm unghiul moralistuim. 
*remarrfod, fiecare, prezența mizantropiei, exersa
rea naivității în chip programare. In ce mă pri- 
viște, cred că Acești nebuni fățarnici atrag. in sfir- 
sit. valoarea pe care Mazilu și-o dovedise in Proș
tii sub dat de fund. Nu știu dacă asta înseamnă 
pentru el un cotr.pluaent sau nu. mă interesează 
prea puțin chiar cind am de-a ace cu un const. Ob
servația îmi permite să descifrez ia scrisul iui 
Mazilu o anumită luptă cu sine; în vederea el.be- 
rării. cu forță de detonare satirică, a matenaiului 
dramatic d_n care fei construiește permanexx cas
telele sale de nisip. O banală poveste a unui furt 
împletită cu aceea a relatării unei vocații de bi
gam. este repovestită într-un uluitor travesti de ca
ractere, fabulă a unor oameni care și-au îmbrăcat 
numele și masca acestuia. Un subaltern escroc, un 
distrat care își face din masca sa un instrument 
banal de furt, totul într-un decor cumva fantastic, 
cu plecări în paradisul în care acțiunea constantă 
a unui soi de gravitate a binelui și îndestulării îi 
condamnă la infirmitate pe acești, în fond banali 
eroi de schiță satirică, redescoperiți. exp oatați cu 
cruzime. In momentul în care Mazilu face din acest 
material — care nici măcar In Urzica nu mai a- 
muză pe n-meni, — pretextul une. p ese. el dove
dește că principala forță care acționează asunra 
scrisului său este dorința de a ajunge la mecanis
mul intim al acestor man testări de parazitism so
cial. La sfîrșitul celui de-ai doilea act, cind am 
văzut ce înseamnă sublimul dm ungh.ul escrocilor, 
probabil că putini vor realiza, să scon asa. morala 
antigravitică, a căderii in sus pe care orice act de 
parvenitism o presupune.

In cealaltă dintre piese, avem impLat o <Ls- 
cuție despre mit din interiorul ■ubaCui. Scrisă cu 
vitriol, piesa are cuvinte care răsună. în momentul 
cînd sînt pronunțate de un actor, mult Mi pată add 
decît a crezut-o autorul că se va înttepla; Are k>c 
un fenomen de neutralizare în dialog care se re
simte și în monotonia anumitor porțiune Pe Mazfhi 
nu-1 interesează situația, în sensul conveafionai ai 
cuvîntului. El are mereu în fată spectacolul cuvin
telor. Mirific spectacol, dar cu atît mai graa de 
transpus în imagine scenică. Vai. de cfte ori aa 
m-am convins că singurul care a montat pînă as
tăzi un Mazilu cu întreaga forță care este ascunsă 
în replicile sale e Lucian Pintilie. Dar spectacilml 
a fost de mult, de atunci Mazilu e jucat mediocru: 
o piatră prețioasă montată într-un inel banal de 
tablă pe care, în plus, femeia care îl are pe deget 
nici nu știe să-l poarte. O poziție singulară, in ce 
privește acceptarea condiției noi pe care o jmco
ne dramaturgului teatrul modern, este aceea adop
tată de Gheorghe Asta’.os. Am avut posibilitatea să 
citez cîteva dintre piesele sale publicate de către 
A.T.M. (în paranteză fie spus, Asociația care ar 
trebui să cuprindă toți oamenii de teatru din țară, 
poate, să adauge la inițialele sale și un B. pre- 
cizînd că de fapt se mărginește la o activitate 
doar în Capitală). Remarc faptul că aceste piese 
tind să fie scenarii sensibile, scrise de un poet cu 
intenția de a servi astfel, într-un frumos devota
ment, poezia propriu-zisă a scenei. Citesc de pildă 
«Fîntîna" ca un asemenea scenariu, în care ni se 
dovedește ce înseamnă să fii ultimul venit și ridi
cat, prin calcul matematic, pe umerii celorlalți, să 
scapi din acea groapă în care se întîlnesc Insul 
care nu a făcut sport în tinerețe, Comisionarul care 
trebuie să predea ochelarii dirijorului, Tînărui fila- 
telist ailat tocmai în perioada de creștere și Mate
maticianul desăvîrșit. Personajele se definesc nu 
atît tipologic cît din disponibilitățile de comporta
ment. Același lucru, cu privire la personaje mai 
ales, în cazul piesei într-un act „Soldații", evit să 
mai vorbesc despre «Garderobiere'e", (scrisă în 
colaborare cu Constantin Enache) care s-a bucurat de 
comentarii la prezentarea ei la I.A.T.C. Voi sublinia 
frumoasa ascensiune, în stăpînirea unui limbaj tea
tral semnificativ, pe care le dovedesc «Ceainăria 
de argint" cu reflexe ale unor imagini supra realis
te) și, „Și ce ne facem fără Willi" o piesă scrisă 
concentrat, evocînd ultimele zile ale războiului cu 
o violență și expresivitate cu totul remarcabilă.

Aici însă, pe pagini întregi, revenim la același 
simptomatic spectacol al cuvintelor despre care am 
vrut să vorbim în această fișă.

MIHAI NADIN

„EREI fELURI DE SUSPENSE"
Este foarte util o încuraja pe spectator 

să prefere suspensul de psihologie sus. 
pensulai de peripeții. Primul e de o 
calitate intelectuală și estetică mult 
superiooră. Le găsim pe amîndouă in 
romonele polițiste bune. Palpităm in 
mod ieftin și grosolan intreoindu-ne : 
.3 prinde?*  sou „scapă?*.  Dor in mod 
mult moi subțire, moi interesant, mai 
dramatic palpităm intrebindu-ne «oare 
teoria detectivului cu privire ia vinovat 
e justa sou greșita ?“ Pînă la urmă, 
tot eșteptiod ca faptele s-o confirme, 
suspensul nostru roenine etern suspend ut, 
ceeo ce e maximum de rafinament in 
mazene de suspens. Și atunci incă.ecăm 
pe o area <XMezâ. Becom ia o cită vi- 
nâtaore. cu ocaeoș așteptări și care 
in uteji moment iarăși nu se îm
plinește. Și atunci porr.im la bordul unei 
a treia corăbii. Și tot așa, pinâ Io dez- 
nodâmlnt. Aici suspensul se alimentează 
nu cu o vinctoare, ci cu mai multe. O 
sene de expediții intelectuale diferite, 
contrarii și pasionante. Iar conținutul o- 
cestar așteptări e făcut din observări o- 
gere. deducții iscusite, silogisme impe
cabile. închipuiri ingenioase, intuiții de 
ginditor.

S-o întimptat de curind un fapt amu
zant. Un tînăr critic cinematografic, de 
Io înălțimea a maximum șapte ani de 
limbaj articulat, o deschis o expoziție. 
In revista «România literară*,  bătrinul 
adolescent, a înșirat o gaiene ce por
trete ale bătrinilor noștri rezigori (Dră- 
gan, Mihu. Săucan, Malvina Urșianu și 
alții). Bineînțeles, nu se înțelege nimic 
din tot ce scrie. Malvina mi-a spus că 
citind studiul consacrat ei. s-a crucit vă- 
zind. din titlu, că or fi vorba de ea. l-am 
explicat că așa e cronica avangardistă. 
Dacă schimbi titlul cronicii și, în loc de 
Mahrina. pui Vercingetorix sou loan Vodă 
cel Cumplit, nici drocu n-ar observa 
schimbarea. In fond, singurul lucru care 
se înțelegea din acele articole este că 
autorul felicită pe regizor pentru că 
(crede el) acel regizor dezaprobă dra
maturgia lui oaoa, bazată pe peripeții 
meșteșugit articulata și pe oarecare po
vesti incomprehensibile de tip Pierrot le 
fou. (Asta, reoet. esta părerea criticului, 
nu a regizorului). Așadar, ios periDeția I

Dor peripeția oaloitantă nu-i altaeva 
decît ceea ce estatica dramatura'câ nu
mește .suspense*.  Așteptarea febrilă a 
desfășurării anecdotice este trăsătura ca
racteristică a scenariului de tio vechi, a 
acelei dramaturgii a bunicuței de care 
criticul nostru pretinde a avea oroare, 
ceea ce nu-l împiedică să se înnebu- 
lească că-i la modă !) după „suspense", 
înseamnă că admirația lui pentru poveș
tile incoerente este doar o haină pentru 
cînd domnia sa frecventează lumea bună 
a avangardelor, dar că în forul lui sincer 
interior, el, ca mai toți, a păstrat în 
taină plăcerile portăresei care citește 
pe Rocambole.

„Suspense“-ul este un fenomen mai 
mult decît interesant. Aș spune chiar că

e cheia de boltă a tuturor artelor bazate 
pe povestire. Căci alături de cele două 
feluri de „suspense" de care am vorbit 
adineauri mai există și un al treilea fel, 
de o înaltă calitate artistică și poate 
incă și mai palpitant decît celelalte 

două.
Intr-adevăr, o poveste, mai ales cea 

filmată, are o temă și un subiect Din 
cete circa 600 pînă Io 1000 de planuri 
care compun un film, vreo cîteva, maxi
mum zece, sînt scene de temă ; restul 
sint scene de subiect, fapte de fabulație, 
de anecdotă. Acestea din urmă aduc, 
opă la moară temei, aduc din cînd în 
cînd, cite o scenă fulger, care, ca o ex
plozie. evocă întreaga temă și, lucru tot 
atît de greu, o evocă de fiecare dată 
altfel. Meseria de spectator este să vî- 
neze aceste rare momente de adevăr și 
frumusețe, rare fiindcă vin cam unu la 
șaizeci. Spectatorul le pindește. La fie
care nou eveniment de anecdotă, la fie
care intimplare de subiect, spectatorul 
ciulește urechile, așteptind, cu acel sus
pense caracteristic al vinătorului, aștep- 
tînd vinatul cel bun. Cam la șaizeci de 
așteptări neîmplinite, se ivește una care, 
împlinindu-se ea, ne împlinește și nouă 
inima, ne-o umple de înțelegere pasio
nată. Este un „suspense" mult mai intens 
și de o mult mai intelectuală calitate^ 
Și nu ține neapărat de romanul polițist. 
A fost practicat de cei peste o sută de 
mari regizori americani și europeni din 
epoca de aur 1930—1950. Ei au păcălit 
pe patronii care, cereau respectarea sce
nariului cu peripeții, coerent articulate. 
Marii regizori au acoperit această dra
maturgie a lui papa cu un supra-scena- 
riu compus din cîteva rare dar intense 
momente de izbucnire. Furturi de frumu
sețe și adevăr, după șaizeci de așteptări 
neîmplinite. Acest al treilea fel de „sus
pense", suspense de psihologie, diferit 
de suspense-ul de peripeții, este însăși 
baza celei de a șaptea arte și baza ori
cărei avangarde cinematografice. Avea 
dreptate pacientul nostru să-i placă sus
pense-ul chiar cînd, și dacă, habar n-are 
ce este un „suspense" și ce este o dra
maturgie. Pentru înveselirea dv. trebuie 
să aflați că după acest eminent teoreti
cian, suspense înseamnă surpriză ! Foarte 
logic. Cînd tot aștepți și aștepți, și nu 
vine, și tot nu vine, ai tot dreptul să te 
miri că nu vine. Rezon I Ș-apoi, mă gîn- 
desc și la o altă confuzie (că, știți, la 
mințile astea complexe orice confuzie 
este bine venită). Mă gîndesc că inte
lectualul nostru a confundat „suspense" 
(adică așteptare) cu suspendare a res
pirației în fața neașteptatului. Cînd avem 
6 surpriză, rămînem „cu gura căscată", 
sau cum se zice „ne stă ceasul". Toate 
se ooresc, toate „se suspendă", deci, 
„suspense*.  Să confunzi așteptarea cu 
neașteptatul esta desigur o chipeșă per
formanță în tînăra avangardistă publicis
tică bucureșteană.

D. I. SUCHIANU



INELUL
Viața mea mincatâ de iarbă întunecată de iarbă 
pînditâ de iarbă de o pasăre ce-și lasă 
ciocul în sîngele meu.

Tatăl meu și fiul meu și mama mea 
mincați de întuneric, pindiți de întuneric 
ies cu fața din noapte pentru o clipă 
doar numai pentru o clipă și-mi sărută 
urmele — la fel și eu voi ieși dar eu a cui 
urmă voi săruta, al cărui nume
il voi plînge.

E grea apa precum pălimarul pe care 
stau în tihnă dar mai ales apa ce cade 
în auz fără întoarcere
stă scaunul singur, stă casa singură 
dar voci ies din scaun, dar voci ies din casă 
pereții strimbi mă mir cum mă mai poartă.

Am fost iubit și eu și-am iubit 
cum vulturul iubește pămîntul negru 
căutînd jos cu ochiul ager mersul șarpelui 
și iar am vrut să mor, să mor dar nu m-a lăsat 
inelul lui și dintele ce-și ridică veninul în aer

Din groapa adîncă de te vei trezi îngropat 
de viu — un scaun în întunericul odăii 
vegheați cu un suflet rău, suflet -

Cînd gura ta va umbla pe jos 
șî se va ascunde sub pămînt 
pentru a-mi tăinui ceva, cînd gura ta 
asemeni unui cerc va muri vegheați 
de vulturi și de iarbă

vegheat! de pămîntul în care știm 
că ne îndoim dacă va trebui să murim 
pe dragoste curat și harnici precum viermii 
ce vor purta din noapte-n zi
cercul gurii tale pe sub pămînt.

Să văd cum începe ziua odată cu noaptea 
din cuvintele mele te voi dezbrăca 
și-apoi te voi înveli să nu-ți fie frig 
și te voi încălzi la răsuflarea dinilor 
viața mea păzită de un inger 
viața mea mincatâ de un înger 
sud încălzit din care o zeiță 
stinge ierburi pe fruntea mea.

Fluier să adoarmă casa, limba în 
gura ciinelui, soarele în oul negru 
al nopții, vorbesc pentru cine știe 
pereții mă ascultă, pereții se apropie 
de mine și-mi pun zidăria rece pe față 
pereții mă cheamă dar unde mă cheamă pereții 
ca niște dulăi roșii ce nu mă lasă 
să-mi inchid pleoapa nu-mi dă 
pace să dorm și să vorbesc în somn 
pereții unui sînge nobil roșcat și vechi 
ce-mi cade chipu-n sînge, pereții 
aplecați spre mine cu limbi de var 
albi șî uitați în strașnica lor veghe 
pereții care mă despcrt de ziuă.

Tăiat de un inel 
ce-mi taie somnul, de un inel 
ce se rostogolește pe dușumele 
si-mî taie somnul, îmi sparge 
fereastra, tot, rostoaolindu-se în jurul 
meu ca-n jurul unui deget.

NICOLAE IOANA

MARELE CIRC
Marele Circ apare în piață,
Se umplu nările văzduhului de elefanți, 
E ca un meteor căzut acolo, ■
Vrăjind în juru-i aerul, pe-o rază 
De-un kilometru totul s-a schițnbat. 
Incepe-n tot orașul o stranie putere,
Un dor de alte ordini clădite : pe minuni,

Unii-și dărîmă casa și pleacă peste noapte 
Să locuiască-n pana unei păsări,
De cum se nasc copiii fac
Salturi mortale și înghit cuțite,
Iar cimitirului o piatră i se leagă
De gît,
Și-i aruncat în lume
Mic, negru și urît.

Marele Circ în mijlocul pieții
Iradiază-această beție săptămînî,
Incit atunci cînd ninge cad oameni de zăpadă 
Cu bot de-ardei de-a gata înfipt în căpățîni, 
Marele Circ iluzia vieții,
Pe suflete nemituit stăpîn...

Apoi l-apucă-așa pe unul, —
Se culcă-n patul lui și uită tot.
Se nasc bătrîni uituci care la rîndul lor
Uită și ei cît pot, și pot enorm, — 
Sfărîmă-n pleoape lumea cînd adorm.

Asa că într-o mică după-amiază 
Marele Circ se duce înapoi. 
Rămîne-n colțul străzii spulberat 
Un firav și străin ceresc gunoi

PAUL DRUMARU

TRECEM
să mergem pe sub portaluri, 
stringindu-ne de soare în diamante cărnoase ; 
să obosim domol, mergînd pe sub taine, 
făgăduind literelor un miros albastru,

o malefică îndrăzneală începe șub scoarța 
castanilor ; să mergem deci domol pe sub 

portaluri, 
toate liniile amiezii vor pluti ca untdelemnul, 
să lăsăm iubirea să ne pîlpîie în umbre ! 

așezind pe nisip horoscoape cu tălpile, așezind 
coridoare de amintiri care să întindă teama 
potîrnichilor inainte de fi numărate ; să mergem 
domol pe sub portaluri ; avem virtutea vieții : 

Trecem !

DAN MUTAȘCU

ROTONDA CU ABUR
E aici un loc viguros unde umbra miroase 
a somn și frăguțele caută urși hăituiți. 
Noaptea poți visa copaci de cleștar 
cu ochi și plete de sciți.
Se aude furnica urcînd pe rășina sticloasă 
in besmeticul drum care duce la nori.
Poți auzi cum se tînguie vulpea bătrînă și cheală 
și chiar duhurile uneori.
Stind răstignit pe o piatră cu mușchi zdrențuit 
mirosind a tămiie și-a lină de oaie netunsă 
trece pe lingă tîmplele tale 
candela lunii de carii străpunsă
Apoi vine un abur cleios ca o mantie verde 
suptă de molii păroase și-acoperă lin 
oasele, firele părului, coastele 
pînă la forma cu sclipiri de rubin.
Dacă ai ști locul acela de umbră...

MIRCEA MICU

— E posibil să treacă și azi, spuse băștinașul. N-are, 
după cum am înțeles, un anume program, însă asta nu ne 
împiedică, adică nu ne poate împiedica să sperăm.

Străinul îl privi neîncrezător. Tot băștinașul spuse:
— O să intrăm în acest ascunziș, construit special, și 

o să așteptăm. In afară de răbdare nu ne mai trebuie ni
mic.

Intrară amîndoi. Era o . încăpere nu prea largă, goală. 
Lumina venea numai) de la un bec aflat; direct într-unul din 
pereți. Zidul] dînșpreȘ stradă; avea treji, prifioii, trei spărturi.

— După; currt vezi, reluă'- băștinașul; aici1 există aceste 
trei orificii și aceste trei taburete cu filet. Sînt trei pentru 
ca trei inși deodată s-o poată vedea, adică s-o poată urmări, 
pîndi. Să ne așezăm! Observi că absolut nimic nu.se 
află înăuntru. Am ținut asta în mod special pentru că, e 
foarte ușor să înțelegi că orice obiect, afară de aceste 
taburete, nu numai că ar fi fost inutil, dar ar fi stînjenit, ar 
fi împiedicat — chiar — mișcările celor trei care urmăresc. 
Fiindcă nu-<i exclus ca, în timp ce trece, asupra celor care 
o văd să se exercite un anumit extaz, o anumită stare 
impulsivă care i-ar împinge la anumite mișcări prin încă
pere, anumite gesturi sau chiar salturi, așa încît orice obiect 
aflat în preajmă n-ar constitui decît o piedică. Aceste trei 
taburete ar fi trebuit să fie fixate, de dușumea prin niște 
șuruburi, însă e ușor de înțeles că, în acest fel ar fi exis
tat oricînd pericolul unui accident, întrucît, la nevoie, ele 
n-ar mai fi putut fi înghesuite în vreun colț, în vederea 
lărgirii spațiului. Văd că faci un gest, vrei probabil să spui 
ceva, însă n-am terminat. N-am șă precizez cît trebuie să 
stai. Ți-am spus, n-are, după cîte știu, un anume program 
și de aceea e posibil să treacă tocmai în clipa cînd, obosit 
și cu ochiul înlăcrimat, să fi părăsit postul, ceea ce ar duce 
la gîndul unui anumit soi de zădărnicie, de' eșec. Trebuie să 
știi să poți să rabzi. Din motivele pe care ți le-am expus 
cu o zi în urmă, am să accept ca dumneata să rămîi singur 
aici, adică singur cu mine deși, în mod obișnuit, trei inși 
privesc deodată prin aceste trei orificii. Dacă crezi că e ne
cesar, poți răsuci platforma taburetului. într-o parte sau 
alta și el se va înălța sau va coborî, după caz; în așa fel 
Încît ochiul să-ți ajungă exact la nivelul orificiulul.

Străinul răsuci puțin taburetul, se urcă pe el, apoi îșl 
răsuci tot corpul de cîteva ori, înălțîndu-se cu o palmă.

— Nu-i exclus să fi trecut deja, spuse din nou băștina
șul. Nu-i exclus. Ziua a început de mult. întrucît n-are 
nici un fel de program, e posibil ca într-adevăr să fi trecut. 
Dar asta nu înseamnă nimic, adică nimic care să te poată 
pune pe gînduri sau să te descurajeze. Ea poate trece de 
mai multe ori chiar într-o singură zi, nimeni de aici nu 
știe. De foarte ihulte ori nici nu poate fi văzută sau, dacă 
este văzută, n-o poate recunoaște nimeni din pricina înfă
țișării sale schimbătoare, a culorii, sau chiar a felului cum 
înaintează. O să privim cu atenție. Orașul acesta este, după 
cum probabil ai observat de cum ai sosit, destul de mare, 
este chiar foarte mare, este uriaș, în comparație cu alte 
orașe de la noi. Așa că e nevoie de o atenție încordată pentru 
că strada aceasta, ca de altfel, toate din oraș, este, precum 
vezi, foarte aglomerată, foarte agitată, fel de fel de bărbați 
și de femei și de copii se învălmășesc și se lovesc unii de 
alții, se împiedică — privește! — unii de alții, așa că e 
foarte greu (nu spun imposibil) s-o zărești și s-o recunoști 
și să rămîi exaltat cel puțin pentru o clipă. Ai să vezi că. 
în goana lor după nu știu ce anume, trecătorii se neglijează 
total unii pe alții și merg alandala, asta îngreunînd și mai 
mult vizibilitatea. Ceea ce cred că-ți trebuie, este o anume 
ascuțime a reflexelor și, mai ales, trebuie să fii bine odih
nit și chiar bine hrănit, spre a putea rezista și a nu ceda, 
înfrînt, tocmai cînd ar putea să apară ; spre a nu cădea, dacă 
vrei, de pe taburet, cunoscută fiind starea de neputiință care 
survine după o îndelungată nemișcare și, mai ales, după o 
îndelungată pîndă. Am să-ți spun că e posibil ca în chiar 
clipa aceasta, ea să treacă impasibilă la numai cîțiva metri 
distanță și noi să n-o putem vedea pentru că nu ne aflăm, 
încă, instalați la locurile noastre de pîndă ; pentru că nu sîn- 
tem, încă, pregătiți spre a o vedea, spre a o aștepta și vedea 
și urmări înnebuniți. Perplecși. Nici măcar nu ne-am instalat 
normal pe aceste taburete, așa că e imposibil s-o vedem acum. 
Iar eu, dacă observi, stau cu spatele la orificiul prin care ar 
trebui să privesc și, din această poziție, accepți că nu pot 
vedea nimic din ce șe petrece în stradă. Insă o să începem. 
Chiar dacă ar fi fost bine să ne mai odihnim un timp, o să 
începem. Nu știu cît anume ai mers pînă să ajungi aicij după 
înfățișare și după aspectul hainelor pari să fi mers destul 
de mult, însă vom începe. Observi că aceste trei orificii 
sînt prevăzute cu trei casete mici — privește I — fixate de 
perete. Dacă deschidem una din aceste casete, vedem că
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înăuntru se află un număr foarte mare de plăcuțe extraor
dinar de fine Și colorate diferit: plăcuțe transparente. Su
prapuse și unite într-un singur punct, plăcuțele pot fi miș
cate în așa fel încît, la nevoie, să acopere perfect orificiul. 
Privește! Voi executa singur mișcarea urmînd ca, în cli
pele următoare, dumneata să repeți. E simplu, e banal, însă 
efectul e de-a dreptul surprinzător.

Aici băștinașul tăcu și coborî de pe taburet. Răsuci de 
mai multe ori platforma rotundă, apoi se urcă dini nou șl, 
cu mișcări atente, dezlipi prima plăcuță.

— încep cu, cea roșie, pentru că se află deasupra — 
reluă el. N-are importanță. Cu un efort la fel de neînsemnat, 
se poate pune oricare dintre ele. O să privim pe rînd, prin 
orificiu, după care dumneata, așa cum am spus, vei schimba 
plăcuța roșie cu alta, la întîmplare. Asta pentru a te de
prinde cu mișcările. Poți sta, încă, la locul dumitale, pînă 
te chem. E neînchipuit, ascultă! E neînchipuit. Strada e 
pustie definitiv, e o oră cînd oamenii se retrag în mătcile 
lor și lasă gol peste tot. Eu aș putea privi și cu ochiul liber, 
însă ideia cu plăcuțele e de-a dreptul fascinantă prin per
spectivele pe care le deschide. E un roșu definitiv, nu-ți 
imaginezi. Nu te mișca de acolo, așteaptă șă te chem! E 
pustiu definitiv și nu-i exclus' să treacă tocmai acum și să 
străbată roșul acesta care triumfă ca un foc. Pe urmă am 
să schimb eu însumi plăcuță cu plăcuță, vrînd s-o văd în 
toate culorile. Nu te mișca de acolo pînă nu te auzi strigat I 
Ăi să vezi ce înseamnă un roșu aprins peste toate amănun
tele unei străzi I

Stătu un timp aproximativ scurt, după care făcu un gest 
și se dezlipi de perete.

— Asta ar fi; deocamdată, tot. E rîndul dumita’e. Va 
trebui să te așezi pe taburet și să repeți mișcarea. Nu mă 
interesează ce culoare o să pui, n-are importanță. Acum, 
după ce ai văzut cum trebuie așezată plăcuța și care-i po
ziția pe taburet, nu-ți rămîne decît să începi. Eu voi sta 
dincoace, pe taburetul meu.

Străinul stătea nemișcat, în același loc.
— Mă rog, continuă băștinașul, văd că eziți, ceea ce 

înseamnă că n-al încă motivul serios, adică impulsul serios 
ca să te așezi și să aștepți. Cu toate că ai bătut atîta cale 
ca să ajungi aici și s-o vezi, n-ai, după cum văd, tot ce-ți 
trebuie ca să poți face gestul final, adică pasul final, adică 
saltul final și să te dărui șirului ăluia de clipe amare de 
pîndă. Te privește. Eu n-am să forțez nota. Eu mă așez pe 
taburetul acesta din fața mea și încep. Am să fiu singurul, 
din tot orașul ăsta, care o vede. Singurul din tot orașul ăsta 
atît de mare, atît de întins și cu un număr atît de mare de 
locuitori ce stau, în aceste clipe, retrași în mătcile lor 
inconștiente. Află că e o oră cînd toată suflarea acestui oraș 

magnific s-a închis îndărătul unor uși de stejar ca să se 
destindă și să se refacă, să dormiteze și să se refacă, să 
se zvîrcolească, să geamă, să moară — poftim I — și să 
se refacă. Dom'le stai lingă orificiul ăla și așteaptă !

Străinul era rămas în picioare, în mijlocul încăperii 
mici, întunecate.

— Te privește, spuse băștinașul. N-am destul timp ca 
să fac judecata lucidă a purtării dumitale, flecare clipă își 
are destinația ei, însă îmi îngădui — pentru plăcerea mea 
de moment — să cred că, într-o anumită măsură, ți-e frică. 
Nu știu ce imagine ți-ai făcut despre ea în nopțile alea de 
insomnie, dacă ai fost în stare să faci drumul pînă aici, și, 
mai ales, nu știu ce întorsătură a luat totul în mintea du
mitale dacă nu mai ești în stare de încă un pas. Cred că 
ți-e frică. Rămîi, totuși, aici pînă trece. In momentul cînd 

o să apară, am să te chem și am să ți-o arăt, și-ai să vezi 
atunci ce înseamnă forța unei pofte, adică nebunia unei 
pofte. N-o să meargă, așa cum știm noi că se poate merge 
pe un pămînt sau pe un asfalt, nu. O să lunece, o să plu
tească și-o să aibă picioarele de apă și doi sori perfizi 
înțepeniți în piept și sînt sigur că goarnele aerului vor 
suna în tot orașul ăsta buimăcit. Să nu-ți fie frică! Să nu 
pleci! De ce te îndrepți spre ușă ? Ai făcut, doar, atîta 
drum ca s-o vezi. Ai mers prin arșiță și prin praf și te-au 
plouat ploile; te poți îmbolnăvi, ploile din zona asta cli
matică sînt pătrunzătoare, îți pot înțepeni picioarele sau 
mîinile sau chiar șira spinării; cum să renunți ? I Ți-am 

arătat ce ai de făcut, nu văd ce te determină să eziți atîta. 
E drept că nu știu cît timp o să stai, dar trebuie să crezi 
că va veni o clipă cînd tot chinul dumitale va fi răsplătit 
Poate că, văzînd-o ai să poți urla aici de extaz sau ai să 
alergi înaintea ei și-ai s-o sfîșii, în clipa aia unică de de
mență ; te privește. Fiind atît de neobișnuită și de fasci
nantă, atît de crudă în superba ei bunătate, e greu de pre
supus ce influență poate avea asupra spiritelor slabe. Nici 
n-aș putea spune, cu precizie, cîți de aici din oraș au 
văzut-o, adică au avut tăria să se afle față în față cu ea. 
Chiar dacă trece de multe ori pe stradă, ea se amestecă 
atît de adînc în mulțime, încît e foarte greu să poți s-o 
individualizezi și astfel ești fericit, ești domn și-ți poți 
încheia liniștit încă o zi de o tragică mediocritate. Sper s-o 
vedem azi... sau mîine .... Dacă observi, peste pustietatea 
aceasta cade ploaia. Privește! Nu te apropia de ușă. ușa e 
încuiată Iar cheia, precum îți poți ușor aminti, se află la 
mine în buzunar: imposibil s-o poți lua. Treci lîngă orifi
ciul pe care ți l-am oferit și privește la ploaia aceasta care 
se revarsă, care a umplut tot văzduhul și uite cum sărută 
Inconștientă asfaltul ăsta nespălat! Ca o tîrfă senzuală îm
brățișează și se încolăcește și sărută trupul bubos al unu: 
amant perfid și ticălos ! Se face și răcoare, simți ? Poate că 
undeva ninge, nu-i exclus. Apropie-te I O să apară, chiar 
dacă plouă. O să aibă, precum ți-am spus, picioare de ană 
și doi sori înspăimîntați în piept. O să lunece. Te-ai schim
bat la față, ești galben. Nu te îndrepta spre ușă, e încuiată, 
ți-am spus. Nu încerca să te gîndești că ai putea să-mi iei 
cheia cu forța. Eu sînt dator să-ți dau tot sprijinul și ți-1 
dau; ți-am oferit loc, de unde s-o poți vedea, oare ce mai 
vrei? Află că prezența ei se simte deasupra orașului în 
fiecare clipă ; să așteptăm împreună, oare n-ai venit pentru 
asta ? Doamne ce pustiu și ce tăcut a devenit acest cr, 
magnific, și ce pînză sticloasă de apă îl scaldă I Nu te aprr“ 
pia de mine I Așează-te pe taburet și privește I Nu te 
apropia I Nu veni cu intenția de a-ml smulge cu forța cheia, 
spre a deschide și fugi! Nu te apropia ! Te pot opri, te pot 
forța să te oprești. Te pot lovi, dacă mă forțezi, ascultă-mă I 
Te pot ucide. Oricît de tînăr ai fi, te pot ucide cu ușurință, 
nu mă forța s-o fac. Lasă-mă s-o aștept în tihnă. N-am nici 
chef, pe dumnezeul meu că n-am nici un chef să te ucid. 
Stai neclintit I Văd că faci pași înspre mine, doamne, faci 
pași înspre mine I ai ochii bulbucați, ce vrei să faci ? Ai 
ochii plini de sînge și ești palid j ești înspăimîntător de 
palid, nu te apropia I In curînd va trece... S-o așteptăm 
... S-o așteptăm... Nu te apropia acum, ai făcut atîta cale...

J



DIMITRIE GAVRILEAN : .Bilei”

aproximații critice

GLOSE DESPRE B. P. HASDEU <»
Epoca hotărîtoare pentru 

tormafia intelectuală a vii
torului savant începe cam 
pe la 1850, se accentuează. 
In chip spectaculos, în pe
rioada liniștită a studiilor 
gimnaziale de la Chișinău 
(1850—1852) și se precizea
ză apoi, în liniile ei fun
damentale, printr-o intensă 
muncă de autodidact, în 
vremea studenției și a ser
viciului militar (1852—1856). 
Amploarea acestui efort in

telectual pe o durată așa 
'tie scurtă nu are antece

dente la noi, dar procesului 
formativ propriu-zis U pu
tem găsi similitudini total 
nebănuite pină astăzi.

Oricîte deosebiri de idei 
și dispute vor fi existat, de 
pildă, intre Maiorescu și 
Hasdeu, care s-au respins 
reciproc, intre aceste două 
mari figuri ale culturii 
noastre descoperim totuși 
nu puține elemente ce-i a- 
propie In felul de-a se ma
nifesta și a reflecta asupra 
destinelor spiritualității na
ționale.

Școlar la theresianu, Ma
iorescu are la 17 ani, intui
ția structurii sale viitoare 
de filozof și logician, de cri
tic al ideilor generale și 
iubitor al clarității desăvîr- 
șite In cugetare. In jurna
lul său intim nota la 9 de
cembrie 1857 : „prelucrez a- 
cum în românește Logica lui 
Herbart și lucrez la o siste
matizare a prelegerilor des
pre logică ale lui Suttner. 

V Filozofia e o știință divină.
Orice alt studiu de pe lă
turi l-am părăsit acum". Pu
țin timp după această în
semnare, în bilanțul critic 
de sfîrșit de an (31 decem
brie 1857), elevul, „dezgus
tat" de atmosfera din aris
tocraticul Institut vienez,
scrie cu un formidabil ac
cent de maturitate; „Pentru 
direcțiunea mea științifică 
a fost de cea mai mare în
semnătate cunoștința cu pri
virea generală a filozofiei 
și cu logica, această știin
ță așa de extrem de inte
resantă. Ea m-a adus să nă
zuiesc spre cea mai bună

formulare a cugetării, spre 
o exprimare fără greșeli, 
scurtă, adevărată, spre o fe
rire de acele cuvinte umfla
te și goale, pe care tinerii 
sînt așa de aplecați să le 
întrebuințeze ; ea mi-a in
suflat întîi intr-adevăr iubi
rea pentru o direcție de 
gîndire de care niciodată 
nu mă voi despărți" (însem
nări zilnice, I, Ed. „Socec", 
1937, p .82, 84). Avea drep
tate Lovinescu să spună că 
„întregul Maiorescu e prefi
gurat în aceste rinduri pro
gramatice și divinatorii: a- 
cel răspicat niciodată al ti- 
nărului de 17 ani va răml- 
ne valabil și pentru bătrî- 
nul de 77 de ani, cu o sta
tornicie impresionantă' (T. 
Maiorescu, I. Fundația pt. 
lit. și artă, 1940, p. 43—44).

Cu o intuiție fulgerătoare, 
la 15 ani precocele Hasdeu 
își anticipă lntr-o viziune 
fantastică modul său creator 
de aspect faustic. Imaginea 
ghicită in aburii mărturisi
rii juvenile este aceea a 
savantului însetat de gran
dios și ațițat continuu 
de curiozitatea problemelor 
și enigmelor nedezlegate.

Mai tîrziu efectul va fi 
neobișnuit. In ochii lumii 
comune el va trece drept 
o ființă stranie; pășind ne
liniștită spre necunoscut, se 
încarcă, în mersu-i mobil 
și bizar, de grele poveri de 
informație, le interpretează 
diabolic în zborul liber al 
fanteziei și-și continuă la 
nesfîrșit, departe de oameni, 
truda sisifică. Structura Iul 
Hasdeu, fundamental roman
tică, se găsește la antipodul 
celei maioresciene. Savantul 
are entuziasmul erudiției 
colosale și al divagației 
spectaculoase, dar, în inti
mitate, conștiința lui e ace
ea a unei aventuri spiritu
ale dramatice, sublimată a- 
cum, dar și mai tîrziu, de 
irizările ironiei mefistofe
lice, iar la bătrînețe de o 
durere comprimată într-o 
liniște mioritică în fața 
imposibilității de-a atinge, 
în cunoaștere și creație, tă- 
rîmurile himerice ale abso
lutului. Iată textul, cu ful

gurații demonice, din Frag
mente autobiografice : „O- 
dată, fiind de 15 ani, am u- 
cis Ia vînătoare o coțofană; 
din fericire, cofoțana se af
la în momentul fatal pe un 
stilp de piatră care, în Ru
sia de Sud, se numește „ba
bă de piatră". Eu am înce
put să examinez acest obi
ect și. Ia întoarcere, am în
ceput să scriu un stu
diu despre el. Adunînd in
formații, le-am găsit atît de 
numeroase, incit mi-a venit 
gîndul să cercetez toate 
„babele de piatră", fără ex
cepție ; au urmat noi adu
nări de informații, noi medi- 
tări — atunci m-am hotă- 
rît să scriu nici mai mult, 
nici mai puțin decit un stu
diu asupra favuleior traci
ce, și înștiințarea despre o- 
cupațiile mele în acest do
meniu a fost publicată în 
anul " 52 în revistele Albi
na Nordului și Moscovitea- 
nul. De atunci [fragmentele 
datează de prin anul 1855] 
izvoarele s-cu înmulțit pină 
Intr-atit, incit m-am hotărlt 
să scriu, mi-e și frică să 
pronunț cuvîntuf: despre 
originea, dezvoltarea și spi
ritul mitologiei I Cine e de 
vină ? Coțofana" (în E. 
Dvoicenco, începuturile li
terare ale lui B. P. Hasdeu, 
Fundația pt. lit. și artă, 
1936. p. 264).

Precizată atît de clar In 
adolescență, categoria spi
rituală hasdeiană, una din
tre cele mai originale din 
cultura noastră, se va îm
bogăți treptat cu multiple 
aspecte, lntr-o dezvoltare 
simfonică, tinzind deliberat 
spre singularizare. Această 
ipostază se explică deopo
trivă prin legăturile cu îna
intașii, mai ales cu tatăl 
său, Alexandru Hasdeu, prin 
Împrejurările și condițiile 
in care-și desfășoară acti
vitatea, prin geniul său u- 
luitor, dar și prin tempera
mentul lui dificil și unii 
factori enigmatici în fața 
cărora o critică îngust de- 
terministă s-ar simți deru
tată.

MIHAI DRAGAN

POFTA tXEMPlARIS
Dacă la apariția cărții lui Marin Sorescu. 

Teoria sferelor de iminență. un cronicar se 
arăta ironic îngrijorat de încălcarea dome
niului de către poeți. recentul volum de e- 
•eori datorat lui Ștefan Aug. Doinaș, poate 
constitui cu adevărat ua motiv de Îngrijo
rare pentru critici. Teoretizind sau analizind, 
poetul are avantajul de a se afla in interi
orul universului creat E nu trebuie să facă 
efortul aclimatizării cu obiectul în etape suc
cesive pină la surprinderea esenței, pentru 
că se află in chiar mediul său propriu, fa- 
miLar. unde orice gest oricît de paradoxal 
ar părea la prima vedere, Iși găsește o de- 
pi.nă justificare in spațiul .afinităților elec
tive*.  Scriind despre poezie, poetul se dez
văluie In ochii cititorului fără efort fără 
crispări, exprimarea discursivă fiind, de fapt, 
o altă ipostază a structurii sale.

Fără a exagera. Lampa lui Diogene pro
pune un tip de poet în stare să se miște 
dezinvolt între parametrii atît de nepreciși 
ai creației lirice, posesor al unei întinse cul
turi, preocupat de cele mai actuale pro
bleme ale lirismului, ca și de evoluția aces
tuia în orizontul național, gata de a înlesni, 
prin sfat și exemplu, orientarea curentului 
spre cele mai sănătoase făgașuri. Lampa lui Di
ogene, nu este numai ilustrarea felului cum tre
buie efectuată percepția critică a lirismului, dar 
si o replică fățișă la stilul încifrat, plin de 
stereotipii și dogmatisme al unor cronici. 
Ștefan Aug. Doinaș scrie simplu, oferind o 
cheie cu care ar putea fi deschise nenumă
rate cetăți. Că nu mulți o pot folosi, pen
tru că ea presupune întîi o amplă experi
ență creatoare și, decurgînd de aici, un 
mod metaforic de abordare a lumilor poe
tice aparent străine, e de la sine înțeles. 
Spun aparent pentru că autorul se simte a- 
casă în toate generațiile, începînd cu Dante 
și terminînd cu gruparea beatnicilor. El nu 
desface misterul poetic prin comentariu, nu-1 
simplifică, ci îl reface, îl reconstruiește, lec
torul participînd la actul sugestiv al fău
ririi edificiului.

Voind parcă să contrazică afirmația maio- 
resciană care postula caracterul exclusivist, 
sacramental al actului critic, stabilind o 
castă pentru cei ce-1 oficiază, autorul în
treprinde în partea inițială a volumului cî- 
teva incursiuni de sine stătătoare, dar și 
punctul de plecare pentru analizele care le 
urmează, menite să exprime o atitudine în 
fața universului care de milenii se numește 
poezie. De altfel, el distinge în spirit căli- 
nescian între poetul-critic și criticul-poet 
(noțiuni inițial echivalente prin aceea că 
ambele presupun creație): .cel dintîi e in
teresant prin exclusivismul său critic, cel de 
al doilea prin comprehensiunea sa poetică 
La primul ne place să ni se dezvăluie cît 
mai adînc. sîmburele necategorial al perso
nalității sale, întunericul sui-generis al ori
ginalității creatoare, descifrînd jocul impre
vizibil al preferințelor și repulsiilor; la ce
lălalt atenția noastră e fascinată de aria cît 
mai vastă pe care o exercită o inteligență 
disociativă și valorificatoare, intuiția inte
lectuală și cultura filozofică. Poetul-critic 
poate respinge clasicismul, de pildă, în nu
mele supra-realismului; criticul-poet e dator 
să-l înțeleagă pe cel dintîi in pofida celui 
de al doilea*  (p. 236—237). Primul nu are 
datoria prezenței istorice, ci privește opera 
dincolo de spațiu și timp. El este un .dog
matic” spre deosebire de celălalt care e 
.relativist*  : .cel dintîi știe una și bună, iar 
justificarea exclusivismului său stă în cali
tatea, în valoarea ilustrativă a artei sale 
proprii; cel de al doilea știe prea multe 
ca să mai poată adera. în mod exclusivist 
la o singură artă poetică..Pentru ca și
rul determinărilor să se încheie magistral: 
.poetul-critic este un scafandru al clipei; 
criticul-poet un pelerin al duratei Pentru 
cel dinții poezia și critica sînt acte exis
tențiale ; pentru cel de al doilea, orice cri
tică și orice poezie sînt fapte de cultură*.  
(Poezie și critică, p. 239). Am adăuga. în 
spiritul acestor distincții, o alta, după pă
rerea noastră, la fel de importantă: poetul- 
critic construiește o lume, criticul-poet o re
face. o reproiectează, de obicei intre ace
leași limite. întrebarea firească, pe care o 
putem formula ca reflex al celor de mai sus, 
sună astfel: ce este Ștefan Aug. Doinaș, 
poet-critic sau critic-poet ? Deși am avan
sat pină acum cîteva idei sugestive în a- 
cest sens, sperăm ca profilul să rezulte cît 
mai exact la sfirșitul acestor rînduri.

Poezia, afirmă autorul Lămpii lui Diogene, 
fără a spune un lucru nou, este ultima ex
presie a condiției umane. Și, sarcina ei 
principală este — întocmai ca și pentru 
Hegel — de a ne face să simțim puterile 
spiritului, mișcarea sinusoidală a pasiunilor 
și sentimentelor, sau ceea ce contemplația 
preferă din noianul posibilităților. Această 
«aventură a spiritului*  se găsește azi In 
fața unui puternic obstacol, cuvlntul, deve
nit insuficient pentru a surprinde cu exac
titate fluxul liric sau cerebral. .Aventura 
spiritului” se transformă într-o .aventură a 
limbajului”, soluționată în două moduri di
ferite. Unul este invenția, gest absurd, căci 
nu e de crezut că un conținut poate fi mai 
lesne cuprins intr-un lexem (sau într-o sin
tagmă) fără vreo valoare semantică, decît 
printr-unul coerent, dar insuficient. (Și 
totuși la pagina 13 Ștefan Aug. Doinaș 
scrie că „alchimia verbală*  nu este decit 
im „travesti pentru spaima de obiectul real, 
pe care o resimte orice eu. Aceasta — ți
nem să subliniem — nu înseamnă spaimă 
și fugă de lume și societate, de realitatea 
istorică, ci constituirea unui raport emoțio
nal între eu și non-eu“). Al doilea — pe 
care-1 vede ca o caracteristică generală a 
liricii modeme — este .salvarea cuvinte
lor într-o nouă ordine”. Pare însă mai pla
uzibil că această salvare nu e atît a cu- 
vîntului, cît a poeziei, care în goana ei 

după nou încearcă să se autodepășească. De 
altfel, inexistenta cu adevărat a unei pro
bleme a limbajului o afirmă și autorul căr
ții cînd subliniază că printr-o insinuare fan
tezistă a criticilor .se crează (...) un fel 
de inhibiție a poetului, o șovăire în fața 
actului creator, transformată, apoi, într-o a- 
devărată artă poetică — aceea a neputin
ței poetului de a fi... ceea ce este; poetul 
se simte chemat să creeze, se deprinde trep
tat cu îndoiala asupra posibilităților sale 
creatoare, își face un blazon din această 
îndoială și cu ajutorul teoreticienilor „bine
voitori”, începe să elaboreze o disciplină, 
o mistică a ineficacității sale verbale", (p. 
197). Poetul nu se poate îndoi de limbaj 
pentru că acesta nu-i aparține decît latent, 
ca blocul de marmură viitoarei sculpturi, 
el trebuind să-1 modeleze, să-1 toarne pen
tru a ajunge să exprime intenția artistică. 
In acest context se poate observa cîtă drep
tate avea Eugen Lovinescu cînd scria: 
„ — în simpla alăturare a două cuvinte 

poate exista o creațiune mult mai însem
nată sub raportul existenței estetice, decît 
toate influențele ideologice" (Istoria litera
turii române contemporane, vol. I, „Ancora", 
1926, p. 212). Tot de aici pleacă repudie
rea exhibiționismelor formale, a metafore
lor goale, a falselor intelectualizări poetice, 
a extravaganțelor sau „teribilismelor juvenile".

Lampa lui Diogene readuce în dezbatere, 
în angrenajul poeziei actuale, vechea dis
pută între partizanii poeziei-document și cei 
ai poeziei-replică, adică propunere de real. 
Căci, ce este artistul, dacă nu un demiurg 
care, investit cu puterea magică (fantezia) 
făurește o lume nouă, expresie fidelă a 
structurii sale interioare, ipostază posibilă 
a existenței obiective. Și cred că tocmai de 
aici pleacă relația eternă între investiture 
creatorului și messianismul artei sale. Dar, 
poetul nu. poate zămisli noul univers din 
nimic și punctul de plecare este; realul, ale 
cărui date le selectează, alegîndu-le numai 
pe acelea care îi corespund, îl exprimă. I- 
deea apare și acum trei decenii la G. Că- 
linescu, cu precizarea necesară că acesta 
nu limita „universul poeziei", sustinînd că 
orice obiect conține, în principiu o încăr
cătură care, dezvăluită, îl face poetic. Ră- 
mîne ca artistul să o găsească (intuitiv) 
sau să o inventeze, să stabilească raportul 
care o face vizibilă.

Ștefan Aug. Doinaș nu aduce lucruri de
osebite în teoretizările despre poezie, dar 
ceea ce seduce de la bun început este de
plina claritate a exprimărilor, finețea diso
cierilor, deschiderea cu care optează pen
tru un punct de vedere sau altul (sugesti
vă este discuția despre experiment și ex
periență) și mai ales siguranța omului de 
aleasă cultură. Fără a o mărturisi, autorul 
are convingerea că atît pentru critici, cît 
mai ales pentru poeți, o serie întreagă de 
concepte sînt nebuloase, lipsite de precizie 
și, în baza unor demonstrații irefutabile pe 
text, explică ce este viziunea poetică, inte
ligenta artistică, impersonalitatea, onirismul, 
inovația ș.a.m.d. El nu se silește să spună 
ce-i place și ce nu, fiind categoric în pre
ferințe chiar și în cazul unor producții poe
tice aparținînd unor nume consacrate (N. 
Stănescu, Marin Sorescu, Ion Alexandru 
ș.a.). Acuitatea percepției, gustul lipsit de 
echivoc, eleganța cu care reface universu
rile poetice, verdictele fundamentale pe ca
re le formulează sînt fascinante în aceeași 
măsură ca și grija paternă cu care suge
rează tinerilor aspirații la nemurire drumul 
pe care îl au de străbătut, ca și popasurile 
formative la care sînt obligati. Este, cre
dem, cea mai eficace critică posibilă a ti
nerei poezii, de o mie de ori preferabilă 
cronicilor distante, bombastice ori pretins a- 
cademice. Caracterul programatic al cărții, 
chiar dincolo de intenția imediată, iese ast
fel și mai bine la iveală, critica nefiind priD 
esență distructivă, ci formativă.

Comentariile poetului pe marginea liricii 
moderne sau clasice vin să sugereze ideea 
artistului complet, exemplar, și după Pillat, 
Blaga sau Al. Philippide, autorul Lămpii Iul 
Diogene este primul care face o asemenea 
dovadă. Incursiunile din prima parte a vo
lumului stabilesc nu numai un cerc de pre
ferințe, dar fac și dovada unei lungi munci 
de laborator pentru desăvîrșirea propriului 
instrument poetic. E sugestiv faptul că a- 
tentia lui Ștefan Aug. Doinaș se îndreaptă 
spre pătrunderea „tiparului formal" emines
cian (Eminescu și formele prozodice fixe), 
spre surprinderea nucleului lexical bacovian 
(Structura poetică bacoviană), spre descifra
rea topicii argheziene (Note despre știința 
versului la Arghezi), ori spre aspectele ba
ladescului (Radu Stanca și formele balades
cului). Invitația, adresată tinerilor poeți e 
mai mult decît directă. Cu aceeași sigu
ranță vaghează autorul în lirica universală, 
surprinzînd cu suplețe elementele definito
rii ale poeticii lui Ruben Dario, Paul Valery, 
Eluard sau Eugenio Montale. Și am greși 
dacă n-am aminti, chiar fugar, cele două 
inegalabile intuiții-portret (Jarry devorat de 
Ubu și Jorge Luis Borges sau Gîlceava Căr
turarului cu Lumea). Ne puneam la început 
întrebarea cine este Ștefan Aug. Doinaș în 
spiritul propriilor sale delimitări. După pă
rerea noastră, esența lui rezultă tocmai din 
interferența creatoare a celor două tipologii, 
expresie a „dezacordului dintre spiritul cri
tic și spiritul poetic care coexistă în aceeași 
personalitate". Lampa lui Diogene este, toc
mai prin aceasta, în peisajul criticii actuale, 
o carte de excepție. Ne place să credem că 
ea va continua să caute cu aceeași fer
voare, în întunericul avalanșei poetice ac
tuale, sîmburele de geniu pe care fiecare, 
generație îl așteaptă pentru a-și justifica 
existenta. al. ooBRESCU



MIRAJUL LIMBAJULUI BAROC
(Urmare din pag. 1) 

că Negruzzi, Bălcescu, Odobescu, Sadoveanu au fost la fel 
de împătimiți cu mult înainte, de textele vechi și că lucrul 
acesta se vede cu multă ușurință în scrisul lor, noutatea 
de care am vorbit rămîne deci să fie demonstrată. înainte 
de a face aceasta ne vedem însă obligați să răspundem la 
altă întrebare. Dacă sursa veche este atît de evidentă în 
operele scriitorilor menționați, cui îi va trece prin minte 
să-i pună pe două coloane pentru faptul că nu au pus ghi
limele și nu au folosit, ca într-o scriere științifică, ceea ce 
se numește în limbaj tehnic aparatul critic, ori de cile ori 
în textul lor apăreau vorbele și frazele izvoarelor, multu- 
mindu-se să indice foarte vag, ca și Barbu, .zice cronicarul", 
„scrie la cronică", „slova scripturii" ? In pana lui Negruzzi 
cuvintele lui Grigore Ureche capătă din nou viață, N. Băl
cescu asimilează, în Românii supt Mihai-Voivod Viteazul 
sub citate foarte generale ca „zic cronicarii noștri", nume
roase pagini din toți cronicarii, iar domniile lor Duca Vodă 
trec de la Ion Neculce, care le consacră o bună parte din 
cronica sa, la Mihail Sadoveanu, cîteodată cu fraze întregi, 
într-una din cele mai personale cărți pe care Ie-a scris aces
ta, Zodia cancerului sau vremea Ducăi-V odă. Mal mult, fără 
Neculce n-ar fi existat niciodată această carte a lui Sado
veanu. Să-l punem pentru aceasta pe două coloane sau să-i 
fim recunoscători pentru că ne-a dat o operă unică ? Există 
doar un singur răspuns și nu mai e nevoie să-l notăm.

Eugen Barbu, după ce mărturisește într-un avertisment 
către cititor că „a folosit fragmente din texte vechi biseri
cești, cronici ale timpului, precum și documente autentice, 
începînd de la scrisori particulare și pînă la acte oficiale" 
merge mai departe și adaogă că „în această privință nu 
are nici o pretenție de originalitate". înțelegem că aceasta 
rămîne numai în planul artistic și în cadrul întregului. Au
torul nu face în aceste lămuriri către cititori nici un secret 
din faptul că folosește parțial colajul, metodă pract cată pe 
scară largă în alte părți. Am văzut recent la Dijon, într-unul 
din cele mai conservatoare orașe ale Franței, o expoziție de 
artă modernă în care un tablou era format în întregime din 
piese „co'.ate" : un fragment de icoană, o bucată dintr-o ve
che hartă medievală și imaginea unei fete prinse într-un în
treg derutant, nu lipsit însă de interes în compoziția și adău
girile artistului. Firește, cartea lui Eugen Barbu nu ajunge 
pînă aici, ci este mai aproape de sursele românești pe care 
le-am indicat, și doar unele pagini, vom vedea îndată în ce 
circumstanțe, suscită o atare apropiere. Ineditul procedeu
lui necesita însă precizările pe care le face autorul în 
scurta notă către cititori și o eventuală extindere a lor nu 
ar dezavantaja în nici un caz cartea, care rămîne operă 
profund originală. A gîndi că, autorul folosește uneori „con
cret" citatul și altă dată nu înseamnă a pune fals problema, 
supunînd opera literară unor exigențe străine de rostul ei, 
absolut necesari într-o scriere științifică. Citatul este subor
donat în Princepele unor scopuri artistice care țin de ceea 
ce se numește, cu expresia devenită didactică, foarte gene
rală de altfel, caracterizarea personajelor, motivarea mișcă
rilor în afară, într-o împrejurare sau alta imaginată de 
autor. Citatul, aparent asemănător celui dintr-o scriere 
științifică, este un auxiliar cu totul deosebit în opera litera
ră, chiar cînd este invocat ca autoritate, cum este cazul lui 
Chesarie Daponte, de la pagina 158, ca să nu lărgim exem
plele. Adaptările, personajele inventate, falsele citate, cu 
nimic deosebite de celelalte ca mod de prezentare tehnică, 
fac și mal evidente aceste deosebiri și demonstrează nete
meinicia unui proces de intenții sprijinit de faptul că uneori 
textul folosit (sau inventat) este tipărit cu caractere cursive 
și altă dată nu. De obicei în descripțiile largi, cînd autorul 
este preocupat mai ales de decorul exterior și nu ma: are 
deci nevoie de autoritatea unui text oarecare, pentru că se 
cauită doar autoritate de epocă, sînt folosite vagi fraze intro
ductive pe care le-am cunoscut și Ia predecesori, păstrîn- 
du-se cu grijă unitatea de stil, după care urmează fragmen
tul reprodus mai mult sau mai puțin fidel, după un izvor 
oarecare: „Despre sosirea in țară a Princepelui, mai tîrziu 
cu pana lui cronicarul scria cu mare prisoseală, după curr 
urmează" (p. 204). In alte împrejurări, de obicei cînd autorul 
caută mal ales strălucirile șterse, pe care încearcă să le. 

aprindă din nou, ale limbii vechi, indicarea sursei devine 
superfluă și Princepele nu reprezintă un caz de excepție.

In ce măsură putem vorbi de noutatea romanului lui 
Eugen Barbu, știind că izvoarele vechi au dat rezultatele cu
noscute în literatura anterioară. Prima constatare care se 
impune este că romanul merge, în acest sens, mai departe 
decît toți predecesorii săi. Eugen Barbu se îmbată de arome
le textului vechi, delirează, în sensul literar cu care ne-a 
obișnuit proza lirică, rostind vocabulele arhaice, și reușește 
să transmită o astfel de starts euforic-Ilngvistică cititorilor. 
S-ar putea crede uneori că este mai aproape de Odobescu — 
ne gîndim la „scenele" lui istorice — decît de Negruzzi și 
Sadoveanu, dacă avem în vedere mai ales uriașul material 
de limbă din textul vechi pe care îl folosește autorul Prin
cepelui. Am greși însă dacă am rămîne numai la aspectul 
cantitativ și n-am merge la funcția acestui limbaj într-un 
plan mai adînc. Epoca fanariotă, a cărei reconstituire istori
că autorul mărturisește că nu vrea s-o facă, a transmis multă 
vreme doar amintirea unui nesfîrșit lanț de împilări și umi
lințe, observîndu-se, în ultima vreme, și anumite raze de lu
mină, mai ales în domeniul cultural. In cartea lui Eugen 
Barbu această perioadă istorică, întotdeauna incitatoare, din- 
tr-un motiv sau altul, este urîtă și, paradoxal, în același 
timp, iubită. Autorul pare atras de putreziciunea ei, ca și de 
un anume hieratism bizantin, real sau imaginat. Unele din 
bogatele ei sclipiri trimit la Anton Pann, la Matei Caragiale, 
Ion Barbu și Arghezi. Altele vin din părțile occidentale 
Așa se explică poate un anumit baroc care împreună ele
mente din Satyriconul lui Petronius, cultul lui Apollon, sce
ne de massă neagră și slujbe bisericești care respectă rigu
ros tipicul ortodox, necruțindu-se nici elementele senzațio
nale : echipaje trase de cerbi, ca la Bizanț sau ca în poveș
tile populare, care reproduc scene de carnaval italian și ba- 
canale în maniera îndrăzneață a unui film erotic de Benaze- 
rof, toate acestea într-o Valahie sărăcită de mucarer, de 
acum două secole. Scenele de dezmăț preced, sau succed 
scene în care se rostesc vorbe sfinte, în tablouri frîngînd 
culoarea frescelor în care personajele „se*  mișcă ca în vis 
prin lumina luminărilor". O boierime Incultă, ridicolă și des- 
frînată, obiect de polemică alături de pletora unor cărturari 
care se alătură puterii fără convingere, din instinct de slugă, 
și un domn despotic, sceptic, rafinat de cultură, care nu-și 
poate domina patimile pentru a fi un princepe perfect, spo
resc, pe căi diferite, solidare între ele, sărăcia țării. Și peste 
toată această adunare pestriță plu
tesc mereu, inutile și frumoase, vor
bele scripturii. O lume putredă de 
crepuscul imperial, o Romă sau un 
Constantlnopol, uriașe capitale isto
vite de glorie, aduse în București de 
acum două veacuri.

Eugen Barbu face, în Princepele, 
notînd acest nume, care devine sim
bol, în manieră latinizantă (princeps), 
nu italienizantă (principe), un impe- 
rator (și acest latinism poate fi 
întîlnit în cronicile românești) de 
decadență și dintr-o țară care se 
stingea de foame, un apus de mare 
imperiu, în care domnul se visează 
„un basilens akoimetos la o curte 
săracă”. Iată lumea din Princepele 
care, amestecată, policromă, tărîm 
imaginat și autentic în același timp, 
punea dificila problemă în ceea ce 
privește expresia literară. Pentru 
a da veridicitate scenelor în care 
roadele unei imaginații agitate se 
văd cu ușurință, se recurge la un 
procedeu îndrăzneț, care merge pî
nă la reproducerea textului vechi 
schimbat, adaptat împrejurării așa 
fell încît spune altceva în cartea 
lui Eugen Barbu decît în cronică, 
scriitorul mărturisind că nu-1 preo
cupă reconstituirea epocii ci nu
mai o anumită atmosferă, care anu
lează timpul istoric și șterge coordona

tele geografice, lăsînd în același timp iluzia perfectă a 
autenticității cu un spor evident de semnificații satirise, 
sau nesatirice, întotdeauna lirice, pentru că se răsucesc pe 
o sensibilitate anume. Scriitorul absoarbe, de aceea, frag
mente, fraze, inventează, mai și greșește, dacă privim une
le expresii cu lupa filologului, ceea ce în plan artistic nu 
are nici o importanță, colecționează termeni și formulări 
rare, turcești, neogrecești, în slava veche, și face din toată 
această amestecătură, din acest limbaj luxuriant și deru
tant, un tot unic. Paradoxal, acest limbaj autentic, sursa 
fiind întotdeauna evidentă, îl ajută să realizeze unul miști 
ficat, cartea prelungind largi sensuri alegorice asupra puterii 
trecătoare despre care vorbesc toți cronicarii. Acest ere 
puseul din Princepele, în jurul căruia itotul evoluează, de 
la un anumit moment, haotic, în ignorarea normelor respec 
tate ca sfinte pînă atunci, chiar dacă scopul lor ultim nu 
era unul moral, ci jaful sistematic, este bine servit de lim 
bajul baroc al cărții. Ion Barbu în Isarlic și Tudor Arghezi în 
Flori de mucigai s-au lăsat fascinați de același stil baroc cn 
străluciri orientale. Lumea neașezată, trecătoare, crepuscu 
Iară, în care invaziile de inseotă și molimele vm să prelun 
gească descompunerea la dimensiune apocaliptică, își cauto 
mijloace de expresie corespunzătoare și lexicul se încarcă 
cu cuvintele cele mai puțin rezistente în limba română, cele 
de origine turco-grecească.

Principele lui Eugen Barbu este prima carte din ultima 
vreme în care textul vechi nu este literă moartă, citat erudit 
sau exercițiu stilistic, lipsit de har. Strălucirile ei arhaice 
contribuie, în >mod surprinzător, la noutatea e:. Există aici 
o ființă cărturărească dublată de o patimă de colecționar 
care scoate din nou la lumină podoabe de mult ascunse de 
o mînă zgîrcită și cunoscătoare. Intre lexicul vechi și cel 
al autorului se produce o sudură perfectă, sursa rămînînd, 
deliberat, ușor de recunoscut, și orice proces de intenție se < 
dovedește nefondat dacă vrem să privim cartea ca operă li- ( 
terară care uzează de procese specifice și nu operă ști
ințifică, de reconstituire istorică. Cartea lui Eugen Barbu de
monstrează că este ceva viu în texte vechi, în scripturile 
sfinte, în cronici și documente scrise naiv, cu stîngăcii care 
conservă ingenuități poetice, recomandînd întoarcerea aici, 
din nou la surse, măcar din cînd în cînd. Vedem aici, excep- 
tînd unele excese, o bună lecție de stil, acelora care pretind 
a nu avea nici unul, opera lor reclamînd eliberarea de tira
nia cuvîntului. Originalității vidului, Eugen Barbu îi opune 
pe aceea care își trage toată puterea din cuvînt, pentru că 
în literatură, mai mult ca oriunde, la început a fost cuvîntul.

DIMITRIE GAVRILEAN : „Pădure*
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4

O retrospectivă lirică Florin 
Mihai Petrescu nu poate să ne
glijeze un volum remarcabil: 
Concert minus unu.Concertul... 
Începe, aș spune, destui de 
modest, pînă la acel tulbură
tor. Minus unu, poem de 
încheiere. Poetul privește in 
oglinzi de dimineață, unde, e- 
vident, se mai găsesc uitate 
„sclipiri de bal / Și vis de 
trene foșnitoare, / , Somnul ie
le for frumoase”. Oglinda e 
memorie, un chip de a răs- 
frînge a’tele, dar ea rămîne 
„nepăsătoare", moartă lebădă 
pe apă. Poezia e calmă, since
ră, e a unui poet profund, 
sensibil și trist, care se caută 
In supra fețe'e neliniștei: „Și 
mă cobor în mine, cu ochii în- 
tredeschiși. / In pacea din a- 
dlncuri lăuntrice n-apare / O 
cumpănă înaltă cum suie către 
soare... / in ape vii de brumă, 
se clatină narciși" (Odhnă) 
Florin Mihai Petrescu e un cla
sic prin armonie și echilibru. 
El tinde totdeauna spre clarita
te, spre un spor de înțelegere 
și nepulverizare a emoției în

FLORIN MIHAI PETRESCU: ÎNTRE PĂMÎNT Șl STELE
jocuri inutile de cuvinte ce 
n-au cum să semnifice, să fie 
o realitate lirică. Expresia e 
netulburată de erupția senti
mentului și de aceea valoarea 
este de intuit, de definit. Căci 
Florin Mihai Petrescu, senti
mental și romantic, nu dispre
țuiește confesiunea: „Cu suf
letul lăsat în voie să viseze / 
(...) Și frumusețea orei dorind să 
nu apună”, avi nd conștiința po
eziei ca artă, estetică a forare for 
ce se incorporează : „Din clare'e 
izvoare sub lună cînd bătut-a / 
s-a-nfiorat de liniște, ne'iniști- 
tă, ciuta / Și văi'e statură o 
clipă să respire tȘi pînă-n vîrf 
de ceruri o stea, cea mai sub
țire — / Incit din codrul fra
ged pînă în adînc de mare / 
Era numai o taină ce așteaptă 
dezlegare... / / Și se sf’i ciu
ta de-atîta tresărire / Mai vii 
trecînd prin ochii-eterne.’e iz
voare" (Geneza poeziei). Une
ori cuvintele rămîn neînsufle
țite. nu spun apoape nimic. 
(„Mare veșnic zbuciumată", 
„Pe munții bucuriei cu turnu
rile în cerc" „Aș vrea să pă
trund în sufletul / Și acolo să 
cresc și să înfloresc ca un ar
bore” etc.)

Cu toate acestea, cu Con
cert minus unu pentru pian și 
orchestră poezia Iui Florin Mi
hai Petrescu se reîntoarce la 
stratul ei superior care lasă 
impresia de densitate, de lume 
exotică ce trăiește într-un ritm 
rapid. Excepțional e în acest 
poem, deloc minulescian, cum 

ești tentai să-i clasifici prin 
simbolistica lui extravagantă, 
senzația că universul s-a des
compus, că participăm la o re
compunere a iui, la o nouă ge
neză trăită intens și contem
plată profund: „Văzul și auzul 
mi se subțiază / Și f ecare nerv, 
plăcut destins, / Stă în același 
timp atent de pază / Să prindă 
undele din necuprins.In 
casă, pe terasă ca într-o oază / 
Mărind magia beznelor alpine / 
Deodată mii de becuri am a- 
prins / Și dincolo de bucurii, / 
In baia de lumină ozonată / 
Cu sufletul și inima curată / 
Pe brize evadînd de undeva din

cronica literară

Sud / in ca’mul estatic, cucer
nic aud, / Din minte și din 
munte izvorînd, / Șuvoaie cris
taline și scăpărări de vînt / Ce 
revărsate în șes torente cad / 
Din piscul unde-i clădit EL SO
LEDAD.

Concertul... este a’ unei sim
fonii ciudate care, odată ascul
tată, lăsată să te străbată, nu 
mai e chip să fie îndepărtată, 
uitată sau neluată în seamă. 
In această comedie tragică a 

visului că realitate ă lui însuși, 
iubirea singură rămîne să liniș
tească apele, uneori să le în
tunece, să iște furtuni sau să 
înțeleagă totul: „Femeia care 
doar dintr-o privire / Îmi înțe
lege gînd, gest și simțire, / A- 
ceea ce nu-ntreabă niciodată/ 
Și-i spre-ascultare pururea ple
cată I Roză îndrăgostită și stă- 
pînă / Pe tot ce am ca pe un 
basm o zînă. / Tăcută ca vitrou 
e lăcaș siînt /Nu-ți tălmăcește 
fapte și cuvînt. Supusă, devo
tată, tezaur de blîndețe / Cu 
trupul radiind ascunsa frumuse
țe / Păzind din umbră, spirit 
protector / Numai iubire mută.

și ton, și pas. ușor”. Nu se ca
de să nu extragem aceste ver
suri dantești, neasemuit de „re
aliste" ca fond : „Se-ncheagă 
iar în umbra formei de mult 
apuse / Și membrele tale de 
răni vindecate / Sîngerează din 
nou ca-n Gofoota, Isuse, / Cînd 
clopotele trase nimic nu în- 
gaimă / Și-n ceruri heruvimi 
îngheață de spaimă / Văzînd, 
Timpul. str’goii întrînd în veș
nicie / Cînd duhul și stele în 

scrum j Cînd morții se-năbușă 
de vii in sicrie".

Noul volum, între pămînt și 
stele (Editura Junimea, 1970) nu 
trădează aproape cu nimic tonul 
și modalitatea Concertului. .. 
Fuziunea sentiment-expresie se 
realizează degajat, versul e 
tot în haine clasice, deschis i- 
deii și nu ermetisme’or false. 
Poetul se lasă însă mai mult 
sedus de melanco'ii, de recon
stituiri lirice, de o „mare mi
siune" care se traduce printr-un 
destin social („Pe umerii-mi 
fragili să port răscrucea lumii"), 
consumat într-o stare de liniș
te : „O împăcare-n suflet co
boară fără veste". Contemplația 
senzații’or, a impresiilor se re
duce la o partitură fără vio
lențe de culori. Florin Mihai 
Petrescu descoperă, aș zice o 
secretă liniște a cuvintelor care 
își comunică realitatea discret. 
Vocea limbajului ascultă de u- 
na a sentimentelor, căci poetul 
înțe'ege erotica ca pe o „vin
decare" ... („Tot prin iubire-i 
marea vindecare... / Aco’o un
de vorbele-ncetează"). Somnuri 
eminesciene se comp’ac cu 
schite în alb-negru („Tu ești 
precum n-a fost de mii de scla
ve una / Te vreau numai pe 
t!ne încet din pragul ușii / 
S alunai singurătatea din mine 
și odaie"), de o reală putere de 
restituire a sentimentelor. Tex
tul este invadat de o întreagă 
„filozofie" a înțelegerii conți- 

f^’tății: „Un bard obscur în 
evit revo'.uți / Acuma umple 
lUihM de răcoare /E lingă tine

, ea cînd săruți, / Surlde
and fo/m vinu! Pahare- " 
Tresare-/! ci:plă c\nd un, vers 
de-al Iui l Vs e
din uitare /Și Pi>ate;1 lenc,t’ f 
poate nu-i I Dat scns ,n
cupa ’viitoare".

Florin Mihai PetreSEif c 
sentimental pentru cărei , 
reprezintă un concert, uh crf*  
de ingenioasă dăruire : „Și Erai 
numai întru-n șal / In care-di 
vrut să te ascunzi / Dorința-n 
candeli de cristal / Și-n ochii 
străvezii, profunzi. / / Un clopot 
de la catedra’ă / Se răsfrîngea 
în noapte lung, / Cu inima 
sfrînsă-n sfială / Doream la ti- 
ne să ajung. // Căci numai Ia 
doi pași erai, / Dar parcă-atîta 
de departe / !n dansu-n care 
întrupai I Un vis de viață și 
de moarte. // Precum o nouă 
Salomee / Acuma așteptai răs
plăti / Și în tăcerea de muzee / 
Măreai senin singurătăți, 
părul răspîndind lumină 
zîmbetul uitat pe față. / La mie
zul nopții fără vină / Tu miro- 
seai a dimineață. //O. elrpd 
pură și mu't rară, / Cînd vre-

De 
lor 
or-

-g
Ju-

Cu 
Și

mea să se-opreasci-ncepe 
fericirea să te doară... / 
ce ? fără să poți pricepe, 
șa’ul a rămas deoparte / Și 
nicul mereu bă tea j Peste r. 
rea ca de moarte / in iarna 
mii și a mea."

ZAHARIA SANGEORZAN



lirică universală
LEO FERE

SAINT GERMASN-DES-PRES
Eu stau la Saint — Germain — des — Pres 
Am rendez — vous în orice seară 
Cu Verlaine
Tot el, același a rămas 
Sint ca un pierde-vară 
Pe lingă Sena 
Mereu dau nas in nas 
Cu Apollinaire 
Vine să caște gura 
La ale noastre

Prin balconul trist ol cețurilor mute
Venea vint rece, invizibil,
Ea imi vorbea de lucruri neștiute
Eu ii vorbeam de imposibil.

Trad. GINU IULIAN și IO AN CHIBIȚĂ

BORIS PASTERNAK

crjiRrriEjR
li UMAN ISTORIC ITALIAN

0, DE ȘTIAM!..
O, de știam c-asa se-.ntirrpiă
Cînd debutam nehotărit.
Că singele din fiece rind 
Imi va țișni, oricum, pe grt.

Eu, pradă glumei or minore
N-as fi căzut, fără-ndoaciâ
E mult de-atunci si peste vwurî 
Plutește-o boare de sfială.

Dar bâtrineteo-i Roma care 
Pe-octor rru-l iortă de pevc*ă  
Si-.i loc de turui de onoare 
ii cere-n rolul său să moară.

E rău,
Ne-am fi distrat, zău 
puțin dar bun !

N-avem de loc parale

Priviți aceste pușlamale
Poeții ăștia de doi bani
Cam gălbejiți
Niște calici, niște golani
Nu zici s-ajungă
Pină luni.
Bogați-s de plesnesc
Și mor din cind in cind
Zgirie-hirtie, goi la pungă
Sint tari in vise
Nu-i puțin,
Vorbesc și latinește
Atunci stomacu-i plin

La Saint — Germain — des — Pres

Cei care trec pe strada-Abbaye,
Pe saint — Benoit, ori Visconti
Pe lingă Sena
Privească domnul zimbitor
E Jean Racine ori Valery, 
Poate Verlaine
Vor înțelege dumnealor,
Cei care trec
De ce pirliții se intrec
Să strige-ntruna
E rău,
Să ne-ntrebăm de ce
Sâ-i salutăm

La Saint — Germain — des — Pres.

Trad. DANIEL DIMITRIU

Cind sentimentul iți dictează.
Pe scenc-opare — un sdav — rwirbrf.
Aicea se sfirseste orta 
Și-n ea e soarta și pcmirrtul.

Trod GR'GORE V. CCBAN

UGO FASOLO
ÎNCĂ NU AMINTIREA

Nu e o amintire gindul către tine : 
e tulbure, bucurie, dorință 
și încă, e teama de a te pierde.
Cu tine, tinerețea imi va fi pwrduto : 
gindul către tine o împodobește 
sufletul se aprinde cu tine.
Astfel, unica vară din anuf ocesia romiim 
limpede chior in octombrie, dâruindu-ne 
zborul graiurilor ; mă bucură oamenri. 
plajele albe, copacii. Și inima-mi 
se impodobeste eu frunzele verzi.

dine, de a lega metodic și justi
ficat, cunoștințele noastre despre 
literatura meridionalilor. Studiile 
izolat apărute prin reviste (chiar 
culese apoi în volum), satijiac un 
domeniu restrîns al literaturii, 
referindu-se cel mai adesea la ° 
operă, la un autor sau, mai rar, 
la o anumită perioadă.

Cu cîtiva ani în urmă, tot Nina 
Facon ne-a facilitat orientarea 
prin literatura Italiei, traducînd 
clasica istorie a lui De Sanctis. 
Astăzi avem în fată o „istorie a 
literaturii italiene". Cercetlnd 
structura cărții, observăm că ea 
acoperă (în cele peste 500 de pa
gini), cultura literară a Italiei, de 
la primele texte de limbă italiană 
(cu o importantă mai mult ling
vistică, decît literară) pînă la scri
itorii contemporani. Nu sînt omi
se nici lucrările de teorie și is
torie literară, importante, nici cele 
de filozofie a culturii. In mijlocul 
unui material atît de Întins, pe
riodizarea devine un fant de 
strictă utilitate. SI rum Renaște
rea rămîne centrul de greutate al 
culturii italiene, succesiunea pe
rioadelor începe din preajma a- 
cestui eveniment (sec. XIII, cînd 
se încheagă și limba literară). De 
obicei capitolele includ — în func
ție de complexitatea momentului 
— mai multi scriitori, reprezentînd 
unul sau altul din curentele lite
rare (v. de exemplu : Scriitorii 
ihiminismului. Poeții și prozatorii 
romantismului italian, ș.a.). Dar 
existd și capitole dedicate în în
tregime unui singur scriitor, cind 
importanta operei o cere (v. 
Dante Alighieri. Francesco Petrar- 
ca, Giovani Boccacio s.aj și chiar 
capitole privind numai tabloul so
cial-ideologic al unei epoci (Ilu
minismul italian). Orientarea au
toarei a fost oarecum mai si
gură pînă la controversatul No- 
vecento, urmărind o bibliografie 
bogată și „consacrată". In temă 
(Istoriile literatorii italiene ale lui 
Fr. De Sanctis șl A. Bartoll, 
La litteratura per saorri storica- 
mente disnosti de B. Croce. Lite
rature italienne de H. Hauvette 
etc.). In secolul nostru lucrurile 
sînt mai confute, timpul neapu- 
c’tnd să ierarhizeze valorile (și 
de aceea probabil, N. Facon per
petuează ambîoua formulare „de
cadentismul italian-). S-au găsit 
Insă si a’^i lucrări demne de 
consultat (4. Gallettl. TI Nov*»-  
cen»n. B. C^rmieux Panorama de 
la Httoratore italienne contempo- 
re!**e  s.n.l.

Urmlnd o astfel de arhitectură, 
istoria Ninei Facon vizează, ine
vitabil. didacticismul, atît de bla
mat, dar și atît de des folosit. 
Impresia de „curs" e accentuată 
și de tonul expozitiv al lucrării, 
rarele aprecieri critice nedepăr- 
tlndu-se de interpretările clasice.

EM. N.

JUAN RAMON JIMENEZ
DE SC U L [

Luna era tristă, Beethoven plingea 
Mina ei cea albă luneca pe clape, 
Liniștea fecundă se fringea,
Ființa-i mai frumoasă renăștea din ape.

ENZO CENTRANOOLO
BILET PRIN LUCRINO

Nu te gindi la plecările mele : 
știi că revin in curind.

Pierdusem totul și rămineam atit de goi, 
Poate plingeam îndurerați și in neștire 
Pianul cinta alături de noi
Și ne dureau răni grele de iubire.

Așa că zborul gabiei 
amăgită de un lac 
regăsește alături marea.

Trad. ADRIANA și EMIL N1COLAE

VlRSTA CELORLALȚI»
o schiță umoristică de Corey Ford

Mi se pare că scările se iac mult mai mari decit odini
oară. Treptele sînt mai înalte și mai multe, fn orice caz. e 
mult mai greu să urci cite două deodată. Personal, azi nu 
pot urca decît cîte una singură.

De .observat de asemenea literele neobișnuit de mici pe 
care le folosesc tipografii astăzi. Jurnalele se depărtează 
din ce în ce de mine în timp ce le citesc : trebuie isă casc 
bine ochii ca să descifrez ceva. Deunăzi a iost aproape nevoie 
să ies din cabină ca să pot cili cifrele de pe rozetă. De 
altfel majoritatea numerelor de telefoane azi sint greșite. Ar 
ii ridicol să se sugereze unei persoane de vîrsta mea că 
ar avea nevoie de ochelari, și totuși singura metodă de a 
afla știrile din gazete, e de a pune pe cineva să mi le citească 
cu voce tare — ceea ce nu mă mulțumește de fel, fiindcă 
în ziua de azi oamenii vorbesc așa încet că n-auzi mai nimic.

Totul e mai depărtat. Distanța de la mine acasă pînă 
la gară s-a dublat, și au adăugat și un deal pe care odinioară 
nu-1 remarcasem. Pe deasupra, trenurile pleacă mai devreme. 
Am pierdut obiceiul de a fugi pentru a le prinde, dat fiind 
că demarează parcă dinadins cu cîteva clipe înainte de a 
intra eu pe peron.

Nici stofa din care se fac costumele nu mai e aceeași. 
Toate costumele au tendința să se strîmteze, mai ales in 
talie. La șireturile de pantofi, de asemenea, se ‘‘ajunge mult 
mai greu.

Și timpul se schimbă. Iarna e mai frig, verile sînt cu 
mult mai călduroase. Aș face excursii dar e întotdeauna 
prea departe. Zăpada de azi e mai grea cînd încerc s-o 
mătur. Curentul trage întotdeauna mai tare. Probabil că din 
cauza felului în care se fabrică ferestrele astăzi.

Oamenii sînt cu mult mai tineri azi decît erau pe cînd 
aveam și eu vîrsta lor. Ce mai, nu sînt tineri ca pe vremea 
mea. Am fost de curînd la o reuniune de „veterani” ai 
universității mele, și am fost surprins cînd am văzut ce 
puști sînt înscriși astăzi ca studenți. Să recunoaștem totuși 
că sînt mai politicoși decît eram noi; mulți dintre ei îmi 
spuneau domnule" ; ba chiar s-a găsit unul care s-a oferit 
să mă ajute să traversez strada.

Și un fenomen paralel: oamenii de vîrsta mea sini 
mai bătrîni ca mine. Îmi dau bine seama că generația mea 
se apropie de ceea ce se numește prin convenție _o anumită 
vlrstă', dar oare este acesta un motiv pentru ca foștii mei 
colegi de clasă să umble poticnindu-se și împleticindu-se 
într-o stare de sensibilitate avansată ? La barul univers:- 
tății am întîlnit un vechi coleg. Se schimbase într-atîta că 
nici nu m-a recunoscut.

„Te-ai cam îngrășat, George*,  am remarcat.
— MîncărurUe de azi.... răspunse George. Mă îngrașă.
— De cît timp nu team mai văzut. George ? Trebuie 

să fie cîțiva ani...
— Cred că ultima oară a fost după alegeri, spuse George.
— Care alegeri ?
George se gindi cîteva clipe.
— Ale lui Coolidge, spuse. 
Am mai cerut două wiskiuri.

— Ai observat, spuneai, că băuturica asta e mult 
mai slabă ca înainte ?

— Eh, s-au dus frumoasele vremuri ale prohibiției. îmi 
răspunse George. Iți amintești cum comandam tare oran
jadă ca să bem pe ascunselea un coniac număru' unu ? 
Ehehe ...

— Păi, mie-mi spui ? 1 Îmi mai amintesc că-ți plăceau 
la nebunie plăcintele 1 Mai înfuleci ?

—■ Nu, sînt prea gras. MîncărurUe de azi mă îngrașă.
— Știu, mi-ai spus-o chiar mai-nainte.
— Ț i-am spus-o ? da? ...
— Ce-ai zice de încă un wiski ? Ai observat că nu mai 

e așa tare ca înainte ?
— Auzi vorbă 1 Mi-ai spus-o chiar acum o clipă ...
— Serios ...?
Dimineața asta in timp ce mă bărbieream, m-am gîndit 

la bietul bătrînel George. M-am oprit o clipă din gîndit și 
mi-am privit figura în oglindă.

Nu se mai fac oglinzi ca odinioară.

Traducere de GEORGE PRUTEANU

Eso^sosa. este evidea’ă. fără 
ca «eeesta ti «e vehement,
revoca?decît mai tirziu in 
oerjoad.» Rzsoegisest >-nlui. ciad 
țoale recfExne italiei" au con
curat U hn>*a  Bistro indepec- 
deaU si uaire Dar atunci cei 
din nears-’ Esoin^sa deveniseră 
deia — de-ah^arxl secolelor — 
Str-a. ia cele din
ursa?. la societatea italiană a se- 
cohslui nostra. An torni vibrează 
na c*  nvtxne ori eo ironie, cu 
cosstixs’a aMrteaeKei direct la 
*o>n! si dreotal posesiunii Iu»,

- --Ai-e a stiă-
mosHor la m-’tiplele contacte cu 
asesorii, ori cit de casnică s-ar 
ar* ‘a prezenta lor.

Roeunrnl este așadar In ultimi 
mMzi de esență politico-social ă, 
wMotfaiI. exDrtmînd orqoliul ca- 
rarfertsUc autohtonilor si pămîn- 
to*wf  natal.

De«crîe’*a  S’rHiei dm reoivn^a 
de pe coasta de răsărit cu Cae- 
tale. Castelazzo. Martamemi. Casa 
si Foudi dTspica. Porto Ulisse, 
Modica. Noto. Avola. pomenite 
de scriitori antici ca Cicero, An
toninus, Pansanias etc. este mag
nifică. realizată cu
Istorie, critic de artă pasionat — 
Gaetano Ganqi este 
două volume asupra
Sicilian Occidental si Oriental — ; 
romanul 71 ritratto del Casale 
este. însfîrsit, un model de pro
ză artistic’.

GEORGE LAZARESCU

«SRÎ-1

pana unui

autorul a
Barocului

Nina Fagon 
ISTORIA LITERATURII ITALIENE

In virtutea unor aiinuăti deja 
cunoscute — lingvistice si spiri
tuale — traducerile din literatura 
italiană au apărut si apar la noi, 
intr-un ritm debordant. De la An- 
osto, Tasso si Dante, pînă la au
torii moderni, cărțile se undu
iesc în biblioteci si nu o dată, 
in diverse variante. lnlr-o ase
menea situație devenise imperi
oasă necesitatea de a pune or

E. M. FORSTER
A încetat din viată in vlrstă 
de 91 de ani. Eduard-Morqan 
Forster, romancier, nuvelist, ese
ist. strălucit profesor universitar. 
Forster a studiat la Cambridqe 
si a rămas întotdeauna leqat de 
faimosul Kinq’s Colleqe. După că
lătorii în Grecia si Italia (1901— 
1904) debutează In literatură cu 
romanul Acolo unde îngerilor le 
e frică să pășească. Intre 1911 și 
1921 face mai multe călătorii tn 
India, iar rodul literar aî acestor 
pereqrfnări — romanul .4 passaqe 
to india — va obține cîteva ure
mii. Reprezentant al cunoscutului 
qrup Blomsburv. i-a consacrat un 
eseu Virqiniei Woolf. Se pare că 
a lăsat o serie de romane ine
dite, scrise în ultimii patruzeci 
de ani. Reamintim că prelegerile 
tinute la Coleqiul Trinity din 
Cambridqe și reunite sub titlul 
Aspecte ale romanului au apăiut 
în românește în excelenta tradu
cere a lui Petru Popescu.

ROLF HOCHHUTF 
SE DESTĂINUIt

Autor doar a două piese ju
cate, Roii Hochhutt și-a dobindjt 
o rapidă celebritate, stîrnind tot
odată mari scandaluri politice. 
Vicarul (1963) punea în discuție 
atitudinea papei Pius al XII-lea 
în timpul celui de al doilea răz
boi mondial ; Soldatii (1967) ataca 
un alt subiect-tabu, responsabili
tatea lui Churchill In bombarda
rea orașelor germane și în moar
tea generalului Sikorski. Semna
lăm în La Quinzaine litteraire (nr. 
96) un pasionant interviu acor
dat de Hochhutt cu prilejul apa
riției unei noi piese Guerilla, 
operă mai mult de tiefiune, ima- 
ginînd o lovitură de stat în S.U.A., 
eveniment „probabil din punct de 
vedere politic și realizabil din 
punct de vedere tehnic". Spicuim 
din declarațiile dramaturgului : 
„ ...sînt de părere că textul nu 
trebuie să facă concurentă jur
nalelor cinematografice si istoriei. 
(...) Textul nu e acționat de fap
te, ci de oameni. Nu materia, ci 
personajele fac piesa interesantă. 
Am tras învățăminte din expe
riențele mele precedente. Vicarul 
era prea încărcat, prea explicit. 
Inspirîndu-mă din Woyzeck (care 
trebuie citit și recitit), am încer
cat să construiesc scene scurte —- 
pline de qoluri — pe care publi
cul e invitat să le umple cu ima
ginația sa. Acest procedeu, mai 
bine ca oricare altul, crează sus- 
pense-ul și susține progresiunea 
dramatică. (...) Cred că orice om 
are dreptul să considere persoana 
și destinul său drept unice si de 
neînlocuit".

AL. C.



Obținerea unei productivi
tăți mărite constituie u- 
nul dintre parametrii 
principali urmăriți de că
tre oricare întreprindere 

economică. Acest deziderat se 
obține prin organizarea științi
fică a întreprinderii și a pro
cesului de producție. Moder
nizarea continuă a utilajului și 
a tehnicilor de producție con
stituie în acest ansamblu una 
dintre condițiile obținerii u- 
nei cantități de bunuri, de 
calitate superioară, în condițiile 
consumării aceleiași materii 
prime sau a acelorași ore de 
muncă-om sau mașină. Pro
gresul tehnic pune continuu 
la dispoziția producției mașini 
cu rentabilitate mărită.

Dar productivitatea muncii 
nu este singurul parametru în

ceselor de muncă în funcție de 
posibilitățile omului, cu încer
carea concomitentă de a adap
ta omul la condițiile muncii. In 
acest context se plasează ac
țiunea ergonomiei.

Preocuparea de adaptare a 
condițiilor de muncă la posibi
litățile omului aparține, cu pre
cădere, secolului nostru. Stabi
lirea legilor care intervin în 
consumul și refacerea energiei 
umane utilizată în procesul de 
muncă oferă o bază științifică 
acțiunii de organizare a activi
tății de producție. Dacă omul 
are o posibilitate de adaptare 
aproape nelimitată la condițiile 
activității, această ajustare se 
realizează, însă, în multe situa
ții, cu un consum excesiv de 
energie sau fără a atinqe para
metrii necesari. Uzura excesivă 
posibilitățile de accidentare,

principii din disciplinele care 
au contingență cu munca uma
nă, în scopul ameliorării rela
ției dintre om și activitate, 
prin adaptarea celui de al doi
lea factor al relației amintite 
la posibilitățile omului. Suc
cesul de care se bucură în pre
zent ergonomia se datorește 
faptului că reușește să opună, 
în cercetare, actului de muncă 
complex și unitar, o abordare 
echivalentă. Investigația actu
lui de muncă prin intermediul 
echipei complexe, formată din 
specialiști aparținînd unor dis
cipline diferite, condiționează 
o abordare multilaterală (mul- 
tidisciplinară) și o concluzie u- 
nitară de organizare. Echipa 
ergonomică este o echipă de 
investigație sociologică cu pri
vire la actul de muncă, iar

ERGONOMIA,
un punct de vedere modern

organizarea unei întreprinderi. 
Un criteriu de productivitate nu 
poate fi luat în considerare 
dec*t  după raportarea sa la po
sibilitatea de a fi îndeplinit de 
către om, în condițiile normale 
de solicitare pentru acesta. 
Poate că punctul respectiv de 
vedere atribuie caracterul de 
științific acțiunii de organizare 
a muncii și deosebește forma 
modernă de încercările pre- 
științifice ale lui Taylor, Fay ol, 
Dyll-Scott sau alții. In or
ganizarea științifică a muncii, 
omul devine un parametru la 
care se raportează orice măsu
ră. întrebările : „poate fi exe
cutat de către om?", „de către 
cîți?", „cu ce urmări asupra 
stării de sănătate, asupra inte
grității sale fizice și psihice ?" 
sînt formulate de oricare dintre 
organizatorii procesului de pro
ducție din întreprinderea mo
dernă. Sistemul introdus de 
Taylor asigura și el o produc
tivitate mărită, dar cu neso
cotirea omului, fapt pentru 
care măsurile de organizare in
troduse de acesta au fost con
siderate ca reprezentînd^ o for
mă organizată a exploatării. In- 
tervenirea științei în acest sec
tor a însemnat investigații a- 
supra capacității de efort a o- 
mului, asupra consumului de 
energie în desfășurarea activi
tății Si a condus, în același 
timp, la stabilirea legilor fizio
logice și psihologice care apar 
în relația om-activiitate. Aceas
ta constituie doar un aspect al 
problemei și anume adaptarea 
formei de muncă la posibilită
țile omului, astfel încît activi
tatea profesională să aducă o- 
mului un cît mai mic consum 
de energie cu influențe cît mai 
puțin negative. Pe de altă par
te, cu toate că omul se inte
grează în circuitul mașinii, bu
nul mers al mașinii și al pro
cesului de producție depinde 
totuși de om: de calitatea pro
ceselor de percepție, prelucra
re, decizie, de promptitudinea 
reacției, de capacitatea de a 
înțelege și a rezolva tema pro
fesională, de interesul pentru 
activitatea respectivă, de ati
tudinea față de muncă. Pro
bleme deci, dependente de ca
racteristicile fizice, psihologice 
sau de educație intervin în ob
ținerea unei productivități mă
rite. Omul condiționează pro
ductivitatea prin nivelul posi
bilităților sale și prin pregă
tirea adecvată. Producția mo
dernă solicită un om cu o înal
tă calificare, iar calificarea im
plică posibilitate și formare. 
Relația dintre om și mașină, 
sau dintre om și activitate, 
trebuie să exprime o potrivire 
între forma de solicitare și for
ma de reacție a omului. Con
cordanța dintre aceste două 
realități se exprimă prin ran
dament sporit, la nivelul între
prinderii și satisfacții, la nive
lul persoanei. Cercetarea știin
țifică în domeniul muncii ur
mărește ameliorarea acestei re
lații dintre om și activitate, 
contribuind la organizarea pro-

stările de supraefort, bolile 
profesionale apar în aceste con 
diții cu frecventă crescută con
comitent cu înregistrarea unor 
parametri mai puțin satisfăcă
tori în productivitatea muncii. 
Acest fapt a impus o răsturna
re a punctului de vedere exis
tent anterior și anume inter- 
venirea în relația om-mașină, 
prin adaptarea mașinii lai om, 
a ansamblului de factori care 
intervin în producție la posibi
litățile normale de lucru ale o- 
mului. S-a pus, astfel, problema 
organizării locului de muncă, 
sau a construirii mașinii în 
funcție de parametrii normali 
ai omului sub aspecte fizice, 
psihologice, fiziologice. Ace
leași principii s-au impus cu 
privire la modul de desfășurare 
a procesului de producție : 
ritm, complexitate, condițiile 
activității. Organizarea științi
fică a muncii se poate defini, 
astfel, prin urmărirea a doi pa
rametri : productivitatea mărită 
a muncii și crearea condițiilor 
optime de lucru pentru om. 
Problemele respective au fost 
abordate de către oameni de 
știință, fiecare prin perspecti
va disciplinelor cărora aparțin. 
Astfel, au apărut discipline 
cum sînt: fiziologia muncii, 
medicina muncii, psihologia 
muncii, pedagogia muncii, so
ciologia muncii. O încercare de 
organizare unitară a informa
țiilor în legătură cu munca a 
fost experimentată în 1932, cînd 
Paul Sollier fundamentează o 
disciplină nouă, ergologia 
(știința muncii), propunîndu-și 
să sistematizeze date din disci
plinele care au contingență cu 
activitatea productivă (fiziologie, 
psihologie, medicină, ig;enă, 
științe tehnice). Ergologia, însă, 
nu a reușit să aducă contribu
ția pe care inițiatorii ei au do
rit-o, dar a reușit să sugereze 
importanța unei discipline al 
cărei obiect să fie munca u- 
mană. Poate că insuccesul er- 
gologiei își găsește explicație 
în faptul că a rămas la o abor
dare unilaterală a actului de 
muncă, în sensul că fiecare dis
ciplină își desfășoară acțiunea 
de cercetare separat, iar an- 
samblarea rezultatelor, astfel 
obținute, ridică probleme des
tul de complicate. Actul de 
muncă reprezintă un act com
plex, fiind rezultatul interven
ției unei multitudini de factori 
(fiziologici, psihologici, sociali, 
tehnici, pedagogici), dar totuși, 
în structura sa, el este un act 
unitar. Ergologia nu a reușit 
să acorde actului de muncă, pe 
plan de cercetare, un punct de 
vedere sintetic. De fapt, nu 
este vina sa. In cercetările 
sociologie nu se maturizase un 
anumit punct de vedere în a- 
bordarea fenomenelor sociale. 
Colaborarea interdisciplinară 
nu-și formulase statutul în acel 
domeniu. Ergologia, putem 
spune, s-a născut prematur.

Ergonomia (Murrell în 1949 
întrebuințează acest termen 
pentru prima dată) se contu
rează ca o știință interdiscipli- 
nară, care conține o sinteză de

cercetarea ergonomică se bu
cură de avantajul unei con
cepții moderne în investigația 
fenomenelor sociale.

Obiectivul principal al ergo
nomiei îl formează preocupa
rea de a apropia actul de mun
că (sarcina în sine, modul de 
desfășurare și condițiile în care 
se desfășoară) de caracteristi
cile omului, în scopul ca sar
cina profesională să nu implice 
o solicitare care să depășească 
posibilitățile unui om normal. 
In acest sens, ergonomia ușu
rează sarcinele orientării pro
fesionale : tema profesională 
poate fi satisfăcută de majori
tatea oamenilor în condițiile 
unui efort considerat normal. 
Această realizare constituie un 
cîștig enorm pentru om. Adău
gind preocupării de apropiere 
a sarcinei ergologice de posi
bilitățile generale ale omului 
acțiunea de ameliorare a con
dițiilor de lucru (factori de am
bianță), se poate spune că în 
evoluția întreprinderii moderne 
se constată un proces continuu 
de umanizare a mașinii, a pro
cesului de producție, a condi
țiilor în care acesta se desfă
șoară, în sensul de a creai o- 
mului climatul favorabil pentru 
menținerea stării sale de sănă
tate fizică și psihică.

Ergonomia nu poate rezolva 
însă complet problemele ridi
cate de relația om-mașină. De 
fapt, o rezolvare absolută nu 
s-ar putea obține decît în re
lația dintre două mașini: o- 
mul, prin însăși conturarea 
personalității sale, înregistrea
ză un proces de diferențiere 
care se realizează sub diferite 
aspecte : posibilități, afectivi
tate, temperament, caracter, 
motivații. Dacă adaptarea mași
nii la condițiile normale ale o- 
mului oferă posibilitatea op
timă de lucru pentru cei mai 
mulți, înseamnă că totuși, pen
tru o parte dintre oameni, sub 
aspectul solicitării respective, 
mașina nu prilejuiește posibi
litatea de integrare echivalen
tă în condițiile de lucru pe 
care, prin structura sa, le o- 
feră. Acest fapt poate fi exem
plificat simplu. Gradul de obo
seală a omului este condiționat 
nu numai de caracteristicile 
muncii desfășurate, ci și de 
aspecte legate de postură, miș
cări, deplasări. Pentru fiecare 
om există un raport optim între 
înălțimea sa și înălțimea me
sei la care lucrează. Ergono
mia, în construcția mașinii, im
pune respectarea parametrilor 
omului normal, adică a omului 
de înălțime mijlocie. Acest fapt 
înseamnă că omul cu această 
înălțime va avea asigurată po
ziția optimă de lucru, dar, în 
același timp, înseamnă că o 
parte dintre oameni vor înregis
tra eforturi mărite, prin miș
cări mai ample sau prin poziții 
incomode, în măsura în care 
înălțimea lor se depărtează de 
înălțimea normală, spre foarte 
înalți sau foarte scunzi. Ergo

nomia reglează mașina pentru 
cei mai mulți, dar nu pentru 
toți. Rămîne în sarcina factori
lor din interiorul întreprinderii 
să găsească modalități de adap
tare, fie prin scaune cu înăl
țime reglabilă (dacă este posi
bil), fie prin repartiția oame
nilor la locuri de muncă echi
valente caracteristicilor lor. Psi
hologic, situația devine și mai 
complicată, dată fiind com
plexitatea aspectului respectiv 
al persoanei. Dacă în construc
ția unui tablou de comandă se 
respectă parametrii normali ai 
capacității de percepție, pre
lucrare și de reacție ai omului 
în genere, aceasta nu înseam
nă că orice persoană, normală 
chiar, poate satisface sarcina 
respectivă cu eficiență maxi
mă. Elemente legate de vîrstă, 
de dinamism, de introversiune, 
de sociabilitate intervin: bătrî- 
nii se pare că suportă mai ușor 
starea de așteptare (suprave
ghere) decît tinerii, intraver- 
tiții înregistrează mai puține o- 
misiuni decît extravertiții, ti
purile sociabile suportă mai 
greu lipsa de contact social, 
tipurile precipitate nu pot re
zista în stări de așteptare. 
Aceste fapte relevă puncte de 
vedere noi în relația om-ma
șină. Intervenirea ergonomiei 
deplasează atenția cercetătoru
lui, în procesul de adaptare al 
persoanei, de la temă la con
dițiile activității, de la posibi
litățile de rezolvare la cele de 
integrare, sau, pe un plan mai 
larg, de la capacitate și aptitu
dini la personalitate. Această 
diferență de perspectivă între 
concepția inițială a psihoteh- 
nicii și poziția modernă a psi
hologiei muncii ridică acțiunea 
de considerare a persoanei la 
parametri mult mai umani. O- 
mul, considerat numai sub as
pectul aptitudinilor sale, ar pu
tea fi exprimat, pe plan de ran
dament, prin numărul de în
registrări sau de reacții săvîr- 
șite într-o anumită unitate de 
timp. Dar, oare, eficiența mași
nii se stabilește printr-o altă 
modalitate ?

Faptele menționate arată că 
ergonomia nu-și limitează inves- 
titigația în marile instituții de 
cercetare, ci ea devine o preo
cupare, sau o problemă, pe care 
o ridică fiecare om și fiecare 
loc de muncă, exprimată prin 
necesitatea de asigurare, în li
mitele posibilităților, a condi
țiilor de lucru adecvate carac
teristicilor persoanei. Dar, în 
același timp, aceeași realitate 
lasă pe seama medicinii, a psi
hologiei sau a pedagogiei să 
completeze acțiunea ergonomiei, 
prin acțiuni de modelare a per
sonalității sau de orientare și 
selecție profesională, în sensul 
de a găsi, pentru fiecare per
soană, condițiile favorabile de 
desfășurare a posibilităților sale 
multiple.

ION HOLBAN

CUM AM DEVENIT EROU
Intr-un moment în care lingvistica c frămîntată de mari dezbateri 

de principiu, proiesorul Gh. lvănescu a socotit de cuviință să jert
fească o parte din prețiosul Domniei-Sale timp scriind împotriva mea 
un articol polemic („Cronica" din 13 iunie], cu tonul violent al unui 
atac personal, care m-a uluit și m-a durut. M-am convins că acu
zațiile nedrepte, pornite dintr-o gravă neînțelegere a celor scrise ae 
mine („Contemporanul" din 15 mai], pot să doară mai intens și mai 
chinuitor decît o critică dreaptă, chiar atunci cînd aceasta Hi ara.â 
cît ești de mic, de ignorant și de netalentat.

Din respect pentru cel ce mă acuză, pentru autoritatea și titlu
rile Domniei-Sale, ca și pentru cititorii „Cronicii", nu voi răspunde 
la injurii cu alte injurii, la denaturări cu alte denaturări. Prea mult 
m-a dezamăgit spectacolul polemicilor în care s-au lăsat tîrîți grămă- 

mai doresc să particip și eu ia 
asemănător.
de afirmații jignitoare, ca acelea 
și nechibzuit sau care vor să vă

tici mai vechi și mai noi, ca să 
punerea in scenă a unui spectacol

Refuz cu seninătate să iau act 
care mă decretează drept înfumurat 
convingă că am citit numai o infimă parte a lingvisticii prestructu- 
raliste, că am trecut limitele bunului simț, că accept orbește teo
riile altora refuzînd să gîndesc cu mintea mea și că de aceea tre
buie sa fiu scuturat puțin. Rămîn consternat citindu-le, și atîta tot r

Cum se cam întîmplă în polemici, autorii lor nu se dau în lături 
de la afirmații inexacte. Tocmai cu acestea voi începe:

— Rubrica mea Grammatica nova nu este o „pledoarie pentru 
structuralismul lingvistic contemporan", ci o prezentare a unor puncte 
de vedere contemporane în principalele probleme ale limbajului : 
unele aparțin structuralismului, altele teoriei gramaticilor generative, 
lingvisticii matematice, psiholingvisticii, semanticii logice etc. Ori
zontul lingvisticii actuale e mult mai larg decît acela al structuralis
mului, în care mă încadrează prea grăbit G. I. Articolele mele sînt 
concepute ca o pledoarie pentru nou, pentru ceea ce e 
nou în studiile contemporane 
lor sînt lingviști, sau slujesc 
lingvistica.

Vorbele lui Pascal despre 
finesse" nu le-am pus în nici

despre limbaj, indiferent 
altă specialitate, care are

cu adevărat 
dacă autorii 
tangente cu

,1’esprit de„V esprit de geometrie" și 
un fel de legătură cu lingviștii tradi

ționaliști, respectiv structuraliști — cum se poate convinge oricine, 
citind articolul meu din 15 mai (și nu „într-un articol anterior", cum ( 
susține — iarăși inexact — G. I.).

— Epitetele „mărginit, obtuz, laș etc", pe care G. 7. susține că 
le-aș fi aplicat cu insolență tradiționaliștilor, au fost puse de mine 
în gura unui interlocutor imaginar, pe care, de altfel, îl cert în partea 
finală a articolului meu (vezi, de pildă, cuvintele mele „reproșuri 
prezumțioase"). E limpede că G. I. a denaturat clasificarea mea în 
lingviști „fericiți" și „nefericiți", atribulndu-mi intenții la care un 
cititor de bună credință nu s-ar putea qîndi.

— Recurgi nd la procedeul clasic al procesului de intenție, G. I 
scrie : „Aceste insulte vizează, desigur, întîi de toate De acei ling
viști români care nu acceptă din structuralismul lingvistic contempo
ran decît ceea ce li se pare în conformitate cu realitățile : și, printre 
dînșii, probabil că am onoarea de a mă integra și eu'. Întrucît din 
articolul meu nu rezultă nimic din toate acestea, voi utiliza si eu 
formula cu care încheie G. I. ,Jn lături !*,  dar adăugăm un comple
ment : „ ...cu reaua credință !"

— G. 1. presupune că, în mintea mea nechibzuită, de om care se 
crede luminat, artist și, vai I, erou, Humboldt, Meillet, Hasdea și Phb 
lippide apar ca niște lingviști obtuzi, mărginiți, nedemni de numele de sa
vant ! Deoarece n-am afirmat asemenea nerozii, nu pot decît să repet 
formula de la sfîrșitul paragrafului anterior.

Dar să trecem peste inexactități, cum am trecut și peste insulte.
— G. 1. insistă asupra faptului că lingvistica veche s-a ocupat și 

de cauze, de explicații. Fără a tăgădui acest lucru, îmi mențin opi
nia, care nu este numai a mea (din considerație pentru cultura ling
vistică a lui G. I. n-am să citez nici un nume ilustru], că latura 
aceasta e una din principalele slăbiciuni ale lingvisticii tradiționalt. 
Nici mecanismul comunicării prin limbaj, nici acela al schimbărilor 
lingvistice n-au găsit în trecut explicații satisfăcătoare pentru omul 
de știință de azi. Povara explicațiilor este obiectivul studiilor actuala 
despre limbaj — întreprinse de lingviști alături de psihologi, antro
pologi, logicieni ș.a. Problema n-a fost încă rezolvată — nici n-ara 
susținut contrariul —, dar condițiile actuale sînt foarte favorabile pen
tru aceasta, într-un climat științific al integrării disciplinelor.

G. I. consideră că „munca cea mai grea, de culegere, de clasi
ficare, de comparare și de analiză a faptelor a revenit tocmai ling
viștilor anteriori". Am elogiat și eu, în același articol, această 
muncă, dar îmi permit să rămîn la părerea mea că munca Intr-adevăr 
cea mai grea, și Ia care ne obligă dezvoltarea modernă c tuturor ști
ințelor, este explicarea faptelor. Fără îndoială, acecs'5 operă n-cr ti 
posibilă azi fără munca prealabilă de adunare și clasare a seateri*  
lulut, pentru care aducem încă o dată înaintașilor omagiul cel mal 
recunoscător și mai sincer cu putință.

G. I. îmi atrage atenția că unii dintre corifeii lingvisticii moderne 
reconsideră teorii tradiționaliste din secolul al XVII-lea și al XV'rr-iec. 
71 asigur că nu ignoram acest lucru și că, de altfel, am predat a 
„Contemporanul", înainte de a citi articolul lui G. I.» un articol cu 
titlul „Revenire", referitor tocmai la această chestiune.

Opiniile lui G. I. despre structuralism sînt deosebit de severe t 
„Cel mai adesea, lingvistica matematică, ca de altfel și structuralis
mul, nu sînt altceva decît un limbaj, nou, iar nu o concepție nouă". 
In alt loc citim că unele explicații structuraliste sînt „un simp.u 
joc copilăresc, iar nu știință demnă de acest nume". Criticile aces
tea nu le auzim pentru prima dată, ba aș spune chiar că ele sini 
cam învechite. Răspunsul cel mai bun îl constituie prestigiul eres- 
cînd al lingvisticii în marea familie a științelor, importul de metode 
lingvistice în alte discipline. Pe de altă parte, e limpede că realizări 
spectaculoase, ca acelea oferite de traducerea automată sau de lim
bajul sintetic șt „mașinile vorbitoare" n-ar fi fost posibile în limitele 
lingvisticii tradiționale. Mă opresc însă aici, pentru că îmi dau seama 
că lingvistica modernă n-are nevoie de argumentele mele ca să-ș. a 
susțină drepturile. x

Dacă sînt atît de încrezător în metodele Și concepțiile moderre. 
unul din temeiuri este atitudinea profesorilor mei, care s-au formei 
înainte de afirmarea victorioasă a structuralismului. De la ei am în
vățat cum trebuie apreciat noul în știință și țin din toată inima la 
această învățătură. Mă gîndesc acum la nestorul lingvisticii . româ
nești, Iorgu Iordan, care colaborează într-un mod atît de fericit cu 
elevi ai săi structuraliști, treeîndu-și numele alături de al lor pe co
perta unor lucrări realizate împreună. Mă gîndesc de asemenea la 
neobositul susținător al noului care este Al. Rosetti, linqvist care 
și-a început activitatea și s-a consacrat prin fundamentale lucrări tra
diționaliste. Idei lingvistice noi și orientări filozofice noi alimentează 
șl lucrările din ultimul deceniu ale lui Al. Graur, creatorul unei tinere 
școli de lingvistică generală, profesorul meu fără întrerupere de 
douăzeci de ani încoace. De la ei am învățat să prețuiesc lingvistica 
veche si să mă îndrept, cu tot elanul și pasiunea, spre cea noua. 
Iar lecția de bună cuviință pe care vrea să mi-o dea G. I. o res
ping. pentru că o consider, cum am spus de la început, un atac per
sonal si rezultatul unei grave neînțelegeri.

Dacă n-ar fi fost împotriva uzanțelor polemicii, aș fi ruaat revista 
„Cronica" să republice, pur și simplu, articolul meu incriminat, ceea 
ce ar fi făcut inutile lămuririle mele de mai sus.

r
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intr-un grup de prieteni și foști elevi (lași,Prof. Ion Petrovici

— Prima noastră întrebare, a- 
vind in vedere activitatea pe 
care ați desfășurat-o pe tărî- 
mul filozofiei, vizează acest do
meniu : ce loc apreciați că o- 
cupă filozofia in raport cu ce
lelalte îndeletniciri spirituale ?

I. P. : Filozofia, spre deose
bire de alte discipline științi
fice, cuprinde o privire de an
samblu asupra întregii existențe 
și se silește să găsească fun
damentul ei ultim. Locul pe ca
re ea îl ocupă în raport cu 
cercetările științifice — unde fie
care știință are un domeniu 
limitat — este dublu : pe de o 
parte — o concepție filozofică

de mti- 
științelor 
parte

trebuie să țină seamă 
mele rezultate ale 
speciale, pe de altă 
ea trebuie să lege laolaltă re
zultatele acestor științe într-un 
ansamblu unitar. Pentru aceas
ta, oricărui cercetător care nu 
are lărgime de vederi, i se 
spune că este lipsit de spirit 
filozofic. Există puncte de ve
dere care consideră că aș con
funda — sau măcar amesteca 
— filozofia cu teologia. Referi
tor la aceasta, este necesar să 
precizez categoric următoarele : 
există o deosebire fundamen
tală între ele, în sensul că fi
lozofia se oprește brusc acolo

mai 1969).

unde, pentru momentul respec
tiv al cunoașterii, nu mai există 
posibilități de înaintare prin 
puterea rațiunii, urmind să se 
acumuleze și să se sintetizeze 
noi date ale științelor speciale, 
deci punînd astfel o limită de
cisivă speculațiunii sterile, pe 
cînd teologia, dimpotrivă, vrea 
să speculeze asupra transcen
dentului dînd afirmații naive și 
neraționale.

— La Universitatea din Bucu
rești l-ați avut ca profesor de 
filozofie pe Titu Maiorescu. 
Considerați că există vreo le
gătură între concepția lui Ma

un interviu cu

prof.
iorescu in domeniul logicii și 
concepția sa estetică ?

I. P. : Aci aș putea răspunde 
că atît operațiile logicii, cit și 
concepția frumosului descindeau 
ia Maiorescu din aceeași lim
pezime excepțională a spiritu- 
lui său. Totuși, Maiorescu. in 
fond, a fost un more logician 
și un mare estetician, posedind 
dea două aptitudini care nu 
se contopesc și nu decurg una 
din cealaltă, insă, încă o dotă, 
ceea ce unește oceste două 
aptitudini in cazul lui Maiores
cu a fost nevoia de a formula 
și ide. e logicii și cefe estet ce 
cu oceecșî pe-^ectă cicritote.

- Stm că ați fost profesor la 
Ui rescatM din lași multi ani 
și cti tinut cursuri de Logică 
și de Istoria filozofiei. Ați pu
tea să ne spuneți ce afinități 
și ce deosebiri cu existat intre 
cursurile dv. și cele ale lui Titu 
Ma;orescu ?

L P. : In ce privește cursul 
meu de Logică, el a cuprins 
treptat unele vederi personale 
în acest domeniu la mai multe 
paragrafe din logica dasicâ — 
cea care ero tocmai logico lui 
Maiorescu. Acest fapt se găseș
te consemnat in Istoria logicii 
— voluminoasa corte a lui An
ton Dumitriu, lucrare ce se o- 
cupă, de altfel, de istoria lo
gicii la toate popoarele. To
tuși, trebuie să recunosc că di
ferențierea intre modul în care 
p-eze->tom logico la cursul mej 
în raport cu logica pe care o 
prezenta Moiorescu, nu este 
chior așa de mare ca aceea 
dintre logica lui Maiorescu și 
logicienii anteriori lui, care seri-

ION PtTROVICI
sesero tratate de logică în lim
ba română. Mer.tonez. în acest 
sens, în speoc pe S mion Băr- 
nuțki și pe August Treboniu 
Lou.rion, fotă de ale căror scri
eri tratatul lui Maiorescu re
prezintă un salt considerabil 
privind atit conținutul cit și 
forma, in ce privește cursul meu 
de Istoria filozofiei, acesta se 
deosebea mai mult de cursul 
lui Titu Maiorescu, care, de o- 
bicei, trata pe filozofi fără să 
țină prea mult socoteală de 
tâietiunea concepțiilor lor în 
raport cu afți cugetători și in 
egăt_-ă cu influențele pe care 
le-ou suferit fiecare dintre ei. 
Ca să dau un exemplu, Maio
rescu t-ata la curs pe Hegel 
și pe urmă pe Schelling. Ți
nând seamă insă de faptul că 
Schelhrșg, deși moi tinăr ca 
Hege. a fost mult mai precoce 
in fnozorie decit acesta, și că 
ostie! Hegel a suferit influența 
■ceiio- lui Schelling, pe care 
le-a dus mai departe, continu- 
indu-le, eu făceam la curs in
tri pe Schelling și pe urmă pe 
Hegel, așa cum. de altfel, este 
ordinea in moi toate tratatele 
oe fhozo-e. Maio*escu  trata pe 
filozofi în genere, fără să aibă 
în atenție prea mult filiațiunea 
dintre ei și să recunoască ast
fel că istoria filozofiei nu este 
constituită dintr-o serie de con
cepții izolate. Dimpotrivă, isto
ria filozofiei trebuie înțeleasă 
ca fiind asemănătoare cu un 
curs de apă unic — care por
nește din îndepărtările antichi
tății și înaintează necontenit.

— Ce inriuriri credeți câ ați 
conturat asupra elevilor dv. ?

I. P. : în ce mă privește, de
sigur, aș putea să vorbesc des
pre inriuririle altor filozofi asu- 
mea mea. Despre înrîurirea mea 
asupra elevilor mei, însă, nu 
este natural să vorbesc eu în
sumi ... Am avut durerea să 
constat că doi dintre cei mai 
distinși elevi ai mei — Petre 
Andrei și Mihail Ralea — au 
dispărut înaintea mea. Petre 
Andrei este acela care, cel din
ții, a scris în Viața românească 
un articol în care a arătat că 
inovațiile aduse la diverse ca
pitole ale logicii de către lo
gicianul francez E. Goblot s-au 
produs cîțiva ani mai tîrziu de
cit inovațiile similare pe care 
le formulasem eu în tratatul 
de logică intitulat Teoria noțiu
nilor și în scrierea Probleme de 
logică. Acest lucru îl semna
lează recent și Anton Dumitriu 
în voluminoasa sa lucrare de 
Istoria logicii. Iar acum, pentru 
a încheia, abținîndu-mă să vor
besc despre înrîurirea pe care 
am exercitat-o prin cursurile 
mele filozofice la lași, pot totuși 
să spun că îmi aduc aminte de 
interesul pe care-l trezeau lec- 
țiunile mele nu numai asupra 
studenților, dar chiar și asupra 
publicului ieșean care asista la 
ele în număr deosebit de ma
re Această amintire vie a inte
resului de care eram înconju
rat mă face să vin anual la 
lași, ca într-un fel de pelerinaj, 
pentru a retrăi ceva din epoca 
mea de profesor la Universita
tea acestui oraș.

C. V.

cronica ideilor științifice:

HOMO ALGORITMiCUS
Cu cît un obiect este mai complex, cu atît este mai 

dificilă descrierea sa. înțelegem atunci de ce a fost atît 
Ș, - de greu să se prindă esența umanului: omul rămîne ființa 

cu cea mai complexă formă de organizare a materiei pe 
planeta Pămînt și, foarte probabil, în întreg sistemul nostru 
solar. Doar societatea umană este mai complexă decît omul.

Pentru cibernetică, un sistem este descris prin relația 
dată de perechea „semnale de intrare" — „semnale de ie
șire", această relație putînd fi variabilă în funcție de para
metrul „stare a sistemului".

în cazul sistemului om, relația intrare / ieșire înseamnă 
răspunsul omului la diferiți stimuli, înseamnă în fond 
comportarea sa.

Ne vine în minte geniala definiție a lui Marx: „ ,.. o- 
biectul ca existență pentru om, ca existență obiectivă a o- 
mului este în același timp existența determinată a omului 

^pentru alt om, raportul lui omenesc față de alt om, com- 
r portarea socială a omului față de om. (Conspectul cărții 

„Sfînta familie" de Marx și Engels, de V. I. Lenin, „Caiete 
filozofice", E.S.P.L.P., București, 1956, p. 15—16).

Dar comportare înseamnă aplicarea anumitor algoritmi, 
și tocmai aci rezidă specificitatea omului: în timp ce fi
ințele de pe planeta noastră posedă în general algoritmi 
la care majoritatea sînt transmiși ereditar, la om, din contră, 
utilizăm aproape în exclusivitate algoritmi creați de om: 
omul atît ca specie, cît și ca individ este propriul crea
tor al algoritmilor comportamentului său.

O clasificare chiar sumară a algoritmilor de care dis
punem arată că ei sînt de mai multe categorii.

Adaptabilitatea omului înseamnă o mare posibilitate 
de creare de algoritmi, iar această creare nu este totdea
una aleatoare, corespunzător diverselor activități desfășu
rate de om: algoritmi ai producției, algoritmi ai comunica
țiilor interumane, algoritmi ai educației etc. Dintr-o pers
pectivă cibernetică, omul se diferențiază net de toate ce
lelalte animale și prin această mare rezervă de algoritmi 
de care el dispune.

Comportamentul uman este atît de nuanțat tocmai da
torită capacității omului de a dispune de stocuri uriașe 
de algoritmi, stocuri care la specia noastră — și numai la ea 
— sînt în continuă creștere. In timp ce comportarea ce
lorlalte specii vegetale și animale este determinată aproape 
exclusiv genetic, și deci practic comportarea speciei nu 
variază în timp, din contră la om se observă o continuă 
schimbare atît socială cît și individuală, tocmai prin mo
dificarea algoritmilor disponibili.

Să considerăm o categorie specială de algoritmi și a- 
nume cei legați de instruire. Distingem aci algoritmi de 
achiziționare a informației, algoritmi de stocare a infor
mației, algoritmi de regăsire a informației stocate.

în cadrul procesului instructiv-educativ, omul își spo
rește mereu stocul de algoritmi de care dispune și pe care 
îi adaugă la algoritmii transmiși ereditar. Educația are un 
caracter net algoritmic — în sensul că prin procesul in
structiv-educativ nu transmitem numai date, ci și foarte 
mulți algoritmi: ai scrisului și cititului, ai comportării so
ciale etc. Astăzi, un rol major îl au algoritmii prin care 
avem acces la stocurile de informație existentă, cum ar fi 
programarea calculatoarelor, manevrarea magnetofonului 
etc.

Apare aci cu claritate caracterul social al formării o- 
mului, atît în perspectivă istorică, filogenetică, cît și onto
logică. Fiecare dintre noi sintem oameni pentru că am fost 
crescuți într-o societate umană care ne-a pus la dispoziție 
stocul uriaș de date și algoritmi de care dispune colectivi
tatea căreia îi aparține. Această transmitere trebuie să se 
facă într-o epocă bine determinată a copilăriei — în caz 
contrar tînăra ființă umană, deși își păstrează caracterele 
morfologice, fiziologice proprii speciei umane, nu are de loc 
un comportament uman. Vezi cazul copiilor ferali, adică al 
acelor copii ce au fost pierduți de mici în junglă, trăind 
printre fiare: regăsiți și readuși printre oameni, în general 
ei se adaptează extrem de greu, și doar în rare cazuri își 
pot însuși o rudimentară vorbire umană, cu toate vicisitu
dinile ce rezultă de aci: comportare cvasianimalică, acti
vitate intelectuală extrem de redusă etc. Să considerăm a- 
cum specia umană Prin munca desfășurată în comun s-a dez
voltat cel de al doilea sistem de comunicare — limbajul — 
șl implicit, gindirea abstractă, adică tocmai capacitatea o- 
mului de a rezolva probleme, de a aplica și de a crea 
algoritmi.

Am ajuns astfel la un aspect remarcabil al activității 
umane. Omul creează algoritmi spre a-și îmbunătăți acti
vitatea, starea. în unele perioade, această activitate este 
inconștientă, spontană. în alte cazuri, din contra, este di
rijată. Evident, în cel de al doilea caz rezultatele sînt cu 
mult mai importante.

Să considerăm cazul economiei concrete. Dintotdeauna 
inginerii au căutat să-și optimizeze activitățile. Dar această 
tendință s-a tradus doar printr-un progres lent, atîta timp 
cît nu s-a formulat explicit problema ca atare, atîta timp 
cît forțele și relațiile de producție nu au atins un anumit 
stadiu. Numai cînd ele au atins un anume grad de dezvol
tare s-a putut pune problema organizării științifice a muncii 
și a producției.

Instrumentul matematic necesar rezolvării acestor pro
bleme s-a creat apoi rapid, și întregul capitol al cercetării 
operațiilor (așa-numitele „cercetări operaționale") s-a dez
voltat timp de cîteva decenii. Programarea matematică s-a 
putut aplica în economie pe o scară atît de largă deoarece 
a existat și instrumentul efectiv care permitea rezolvarea 
problemelor într-un timp acceptabil pentru producție. E 
vorba, desigur, de calculatoarele electronice. Pentru că un 
algoritm optimizează producția pentru ziua de mîine, pe 
baza datelor de azi, dar aplicarea sa efectivă durează o 
săptămână — nu este deloc interesant pentru producție. 
Să reținem deci un aspect oarecum nou : omul ca ființă 
informațională algoritmică. Progresul uman a fost posibil 
pentru că acei strămoși îndepărtați au fost capabili de a 
descoperi algoritmii cu ajutorul cărora au început să pro
ducă unelte. Poate că la început descoperirea s-a făcut în- 
tîmplător. Descoperirea s-ar fi pierdut dacă nu ar fi în
ceput tot ei să comunice prin metode proprii experiența 
personală, algoritmii descoperiți. Procesul a continuat în
tr-un ritm susținut, iar noi astăzi beneficiem de condițiile 
în care omul și-a creat o societate ce permite, prin însăși 
natura relațiilor de producție, o dezvoltare maximă a fi
inței umane. Omul a devenit ceea ce este pentru că me
reu, în cursul istoriei sale, confruntat cu cele mai variate 
probleme, le-a rezolvat cu algoritmi adecvați, creați ad- 
hoc chiar de către om.

Să reținem și formula propusă ce surprinde un aspect 
esențial: homo algoritmicus.

EDMOND NICOLAU

Școala populară 
de artă lași

EXPOZIȚIA 
ABSOLVENȚILOR

-pictură-graîică- 
sculptură

28-VI-12-VII-1970 
sala „Dalles'1 București

cronica publicitate

Sărbătorirea unui deceniu 9i jumătate de mul lila- 
terală activitate in slujba artei amatoare a prilejuit 
organizarea unei expoziții de pictură—grafică—scul
ptură la Sala Jkzlles*  din cadrul Universității populare 
București care Înfățișează creațiile cele mai reprezen
tative ale pfosticienilor amatori ieșeni care au urmat 
cursurile Scolii populare de artă

Expoziția, alcătuită initial din 120 de lucrări, a 
fost prezentată In nsartie-aprilie la Iași. Botoșani și 
Suceava na smoal cu scopul popularizării valorilor 
culturale aie artei amatoare din lași, dar si pentru 
un util sckiBtb de experiență cu Școlile similare din 
orașele respective.

Ca ocazia vernisatului exnozitiei de la București a 
fost organizat cu participarea unor specialiști in do
meniul criticO de artă S: un simpozion cu tema .Arta 
amatoriiy: — rtifJoc sau scop ț", care a abordat pro
blematica teoretică, de orientare metodologică și de 
dezvoltare a artelor cultivate de amatori.

In condițiile avlntului general al dezvoltării crea
ției artistice de masă se dovedește elocvent că școlile 
popul a-e de artă au un rol deosebit și eficient în ri
dicarea nivelului calitativ al artei amatorilor.

Vizionată numai oină acum de 15 000 vizitatori, ex
poziția Scolii populare de artă din Iași se caracteri
zează prin varietate tematică si stilistică. Această di
versitate uneori tulburătoare prin naivitatea viziunilor 
și sinceritatea expresiei plasticizate alteori impresio
nantă prin tendința de transpunere ideatică a realității 
reprezintă exprimarea colectivă a individualității expo
zanților.

Ceea ce este specific și relevabil în același timp 
pentru lucrările expuse este amprenta unei temeinice 
pregătiri bazate pe îndrumarea cea mai adecvată în 
funcție de structura, talentul și capacitatea de repre
zentare plastică a fiecăruia. Fără a se impune maniera 
de lucru și stilul artistic al profesorilor s-a îmbinat 
în permanență cultivarea imaginației libere, îmbina
rea dintre conținut și tehnica artistică după criteriile 
didacticii de specialitate. Mai presus de orice însă 
este evidentă exprimarea sensibilității artistului ama

tor, totdeauna sincer și pasionat răspînditor al frumo
sului, fie că este muncitor, student sau inginer.

Fără a constitui o confruntare cu arta profesio
niștilor se observă în creațiile expozanților amatori 
că sensibilitatea și tonalitățile cromatice armonizate 
cu diferitele procedee picturale se asociază cu ten
dința de a evolua în compoziții inspirate din viața 
orașului și a naturii înconjurătoare dar și prin inter
pretarea modernă a portretisticii sau reprezentărilor 
folclorice.

In expoziție se remarcă lucrările unor absolvenți 
ca Marfă Florin și Bejenaru Mihai, deținători ai unor 
importante premii republicane.

Inginerul Mihai Bejenaru se recomandă ca un sen
sibil creator de atmosferă și un stăpînitor al tehnicii 
în peisaj, naturile statice sau florile atît de originale 
prin cromatica lor cu tonalități calde, catifelate. Re
cent, Mihai Bejenaru a Gvut o expoziție personală la 
București și a participat cu succes la confruntarea ar
tiștilor amatori feroviari de la Lyon — Franța.

Remarcabile prin tematică și viziune artistică sînt 
lucrările absolvenților Asaftei Vladimir, Chirilă Vasile, 
Adamescu Violeta, Doina Borgovan, Ceapă Dumitru.

In mod excepțional în expoziție figurează creațiile 
unor elevi ca Toma Carmen, Cristina Scutaru, Cristina 
Daneliuc și Gheorghe Siminiuc la care tentația non
figurativă este completată de o viziune originală, ine
dită la fiecare în parte caracterizată prin abordarea 
liberă a ideilor, străine de schemele compoziționale 
dinainte stabilite.

Dintre plasticienii amatori care prezintă lucrările 
de sculptură se remarcă în limitele acelorași criterii 
Vasile Octavia, Clement Sorinescu, Teodor Cogălni- 
ceanu. Ion Plămadă și alții.

Expoziția Școlii populare de artă din Iași repre
zintă prin lucrările elevilor și absolvenților potenția
lul creator al plasticienilor amatori ieșeni.

Ei contribuie la cunoașterea valorilor culturale 
ale lașului — oraș cu o strălucită tradiție și o fer
ventă activitate creatoare contemporană în domeniul 
artelor.

prof. STELIAN JUNCU
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corespondență din Paris

GIACOMETTI
la Orangerie des Tuileries

In universul de tendințe pe 
care arta secolului' nostru le-a 
înregistrat, creația lui Alberto 
Giacometti (cel puțin cea din 
ultimele trei decenii de activi
tate) se impune printr-o parti
culară vocație a canonului. 
Ideea canoanelor artistice ex
primate întîi teoretic și ilus
trate apoi de opera practică, 
au avut-o, se știe, grecii. Gia
cometti pornește în esența de 
la arta greacă, dar alege — în 
funcție de propriile-i idealuri 
intelectuale și sensibile, — o 
formă particulară a acesteia și 
anume arta așa-numitei perioa
de geometrice (cunoscută mai 
ales prin decorul vaselor, dar 
și prin cîteva excepționale re
prezentări în plastica majoră), 
în care idealul de frumusețe u- 
mană era sintetizat de propor
ții ușor reductibile la o sche
mă alcătuită din cercuri, triun
ghiuri și trapeze, aflate între 
ele în relații aproximativ con
stante. Aș zice mai mult: pro
totipul uman giacomettian se 
reface în mon direct la acea 
formă de traducere a artei geo
metrice grecești care este arta 
etruscă (a cărei revelație — 
extinsă și la relațiile cu arta 
modernă — am avut-o, de pil
dă, la Museo Nazionale di Vil
la Giulia din Roma). Opțiunea 
lui Giacometti se poate, cred, 
interpreta ca o victorie în pro
pria creație a sentimentului 
clasic, pe care experiențele pri
melor perioade de creație au 
încercat să-l ocolească, dar nu 
l-au putut nega. Victoria aceas
ta este însă numai parțială — 
și farmecul ei caracteristic își 
are tocmai aici sursa — întru- 
cît, refăcîndu-se ca principiu 
de arhitectuare a maselor la 
procedeele vechilor maeștri, 
forma este totuși caracterizată 
prin acea patetică soluție per- 
sonală de suprafață turmentată, 
corodată, vămuită de timp și 
de spațiu, cu care a investiț-o 
cercetarea antinomică (creație- 
distrugere) giacomettiană.

Pînă la această finală re
zolvare a formei, arta lui Al
berto Giacometti a urmat un 
curs dintre cele mai dramatice, 
pe care — prin ce^e ^08 scul
pturi, picturi și desene, selec
ționate în colecții europene și 
americane — expoziția organi
zată la Orangerie des Tuileries 
încearcă să-l reconstituie.

Născut la 10 octombrie 1901 
într-un sat din apropierea gra
niței cu Italia, viitorul scul
ptor este fiul lui Givanni Gia
cometti, unul dintre post-impre- 
sioniștii elvețieni cei mai re- 
numiți. Faptul nu este fără im
portanță, întrucît Alberto va 
ajunge dovedească de tim
puriu multă siguranță în 
mînuirea uneltelor artistice. In 
1913 îl vedem astfel desenînd, 
cu stîngăcii de copil, dar și cu 
o energie și o parcimonie a li
niei care dovedește o precoce 
experiență, un Portret al ma
mei sau îl vedem pictînd o 
Natură moartă cu mere, rigu
ros împaginată și de o consis
tență cromatică remarcabilă, 
pentru ca în anul următor, ală
turi de alte portrete ale celor 
din familie, să modeleze un 
Bust al lui Diego cu sensibili
tate și cu eficace reflexe de 
„impresionism" a suprafeței, 
conform unei viziuni perfect 
realiste. Curînd însă studiile 
scolastice îi vor întrerupe pen
tru un timp activitatea de pic
tor, sculptor și desenator al 
imediatei realități umane și na
turale. Cu adolescența vor veni 
și primele experiențe culturale 
determinante : în 1920 își înso
țește tatăl, comisar al pavilio
nului elvețian la Bienala de 
la Veneția, și are ocazia să-i 
descopere pe Bellini și Tinto
retto, iar la Padova și Assisi pe 
Giotto și Cimabue, pentru ca în 
1921 să petreacă nouă luni la 
Roma, studiind cu tenacitate 
(cum ne-o arată caietele sale 
de schițe) colecția vaticană de 
arta egipteană, mozaicurile pa
leocreștine și arta barocă, în 
prima linie Borromini. Are o- 
cazia de asemenea să-i desco
pere pe futuriștii italieni. în
cearcă să facă sculptură, reu
șește cu greu, distruge ceea 

ce face, încearcă din nou cu 
aceeași lipsă de rezultat, des- 
coperindu-și în acest precis 
moment al încheierii studiilor 
italiene temporara ,,imposibili
tate de a lucra după natură și 
rezistența sculpturii", cum scrie 
Jean Leymarie în catalogul ex
poziției. In prima zi a anului 
următor ajunge la Paris și în
cepe să lucreze (continuînd 
apoi pentru trei ani) în atelie
rul lui Bourdelle de la Acade
mie de la Grand Chaumiere. 
Alegerea nu este întîmplătoare, 
apropierea lui Giacometti de 
Bourdelle motivîndu-se, cred, 
prin încercarea disperată a ar
tistului de a găsi un limbaj în 
stare să exprime euritmia și e- 
terna frumusețe a lumii în 
care trăiește, exaltînd, cum 
maestrul francez știe s-o facă, 
ritmurile complexe și reciproce 
ale formelor corpului uman. 
Ideea aceasta a interacțiunii, a 
determinării reciproce dintre 
liniile și suprafețele care des
criu existența în spațiu a unui 
corp, îl urmărește obsedant, 
așa cum ne-o dovedesc cele 
cîteva desene din această pe-: 
rioadă aflate în expoziție : stu
dii analitice, în care cu o rar 
întîlnită finețe, cu gingășie 
aproape, formele sînt minuțios 
disecate pentru a se ajunge la 
ceea ce am putea numi supor
tul interior al propriei lor fru
museți (Autoportret, 1922— 
1924, Nud așezat, dln spate, 
1922—1923, Trei nuduri, 1923 — 
1924).

Rezultatele atinse în acești 
ani nu-1 mulțumesc însă și în 
1925 alege conștient un alt 
drum, care îl va duce curînd, 
dar numai pentru exact un de
ceniu, în rîndurile avangardei 
pariziene. Ideea care l-a sedus 
a fost, se pare, cea a construc
țiilor imaginate, neîmpiedecate 
de raportul direct cu natura, 
pe care cubiștii continuau să 
le facă de cîțiva ani buni; 
influențele directe critica le-a 
identificat ca venind din partea 
lui Laurens și Lipchitz pe de 
o parte, a artei africane și a 
statuarei cicladice pe de alta. 
Pentru un timp însă, cerceta
rea formală oscilează între so
luții cubiste destul de aride, 
elaborate cerebral și fără senti- 
ment (Tors, 1925) și rezolvări 
figurative notabile, dovedind 
— prin planurile lărgite ale 
compoziției și prin evitarea par
țială a detaliilor — o tendință 
a limbajului înspre sinteză 
(Tatăl artistului, Mama artistu
lui, 1927). Apar însă curînd și 
primele compoziții cubiste ori
ginale, în care descompunerea 
și realcătuirea formei, operată 
anterior asupra figuralului, își 
lasă amprenta, iar construcția 
maselor urmează o viziune 
compactă dar dinamică, a cărei 
originalitate îi conferă auto
rului un loc de seamă în istoria 
curentului (Personaje, Compo
ziție cubistă, amîndouă din 
1926—1927). Sentimentul clasic, 
pe care o cercetare atentă cred 
că l-ar putea regăsi în întreaga 
operă a artistului, îl duce apoi 
In scurtă vreme la o suită de 
stilizări plate sau volumetrice ; 
lucrările tind să se integreze 
schematic unor forme validate 
de timp (amintindu-le pe cele 
ale lui Brâncuși, cînd este 
vorba despre cele două varian
te ale Femeii-lingură din 1926), 
năzuind parcă spre dăinuire. 
Aflat în imposibilitatea de a 
modela după natură, Giacometti 
lucrează bazîndu-se pe imagi
nație, dar și pe extraordinara 
sa memorie plastică, investigînd 
totodată universul interior si 
tncercînd să exprime — ade
sea cu ingenuitate — în sim
boluri, cum ar fi cele sexuale, 
problematica tulbure și subiec
tivă a subconștientului (Cuplu, 
1926—1927). După paranteza de 
lumină și senin echilibru, re
prezentată de seria lucrărilor 
aplatizate din 1928 (Femeie, 
Cap care privește), sculptorul 
începe ceea ce în istor a crea
ției sale s-ar putea numi pe
rioada suprarealistă. (In aceas
tă epocă, de altfel, ajunge să-l 
cunoască pe cîțiva dintre cori
feii curentului, întîi pe Que- 
neau, Prevert, Desnos, apoi pe 

Aragon, Brdton și Dali). Contri
buția sa la poetica suprarealis- 
mului este poate cea mai im
portantă dintre cele datorate 
unui sculptor și ea exprimă pe 
de o parte dicteul automatic 
de volume materiale și imateri
ale, arbitrar create pe baza 
unei imaginații ce se refuză de
terminării raționale, propovă
duit de Breton și menit să tran
sforme .într-o absolută reali
tate, într-o super-realitate" re
velațiile contradictorii și de- 
concentrate la care au purtat 
introspecțiile onirice, iar pe de 
altă parte datul concret al ex
perienței sale anterioare ca 
cercetător cu mijloace plastice 
al realului, pe care, sîntem în
dreptățiți s-o credem. Alberto 
Giacometti nu vrea nici un mo
ment să-l nege sau să-l negli
jeze. Elementele acestei expe
riențe anterioare se regăsesc 
de pildă în simetria compo
ziției (Bărbat, 1929), în ritmul 
comun și logic al unor forme 
ondulatorii (Femeie culcată care 
visează, 1929), în trimiteri la 
îndepărtate prototipuri reale pe 
pare să le indice (Femeia cul
cată, 1929). Revin cu insistența, 
și titlurile nu fac decît să o 
demonstreze, simboluri mai 
mult sau mai puțin explicite ca 
epică, ce pot fi puse pe seama 
preluărilor de altfel recunos
cute, datorate de suprarealisrr» 
filozofiei lui Freud, cum este 
cazul (în afara celor menționate 
mai sus) unor piese ce nu pot 
lipsi din nici o antologie a artei 
secolului al XX-lea, ca de pilda 
Femeie cu gîtul tăiat (1932) st 
Bărbat și femeie (1923-1929) 
mult prea cunoscute pentru a 
mai avea sens sa le evocăm în 
aceste note.

Aparțin încă sculpturii exe
cutate de Giacometti tn aceasta 
perioadă cîteva lucrări create 
conform celei mai pure ideo
logii suprarealiste. în care ele
mentele compoziției în sine, dar 
mai ales legăturile care se 
stabilesc între ele. tind să ex
prime senzaționalul și absurdul, 
ca reflex direct al unei psihoze 
de neliniște si nesiguranță 
ce-și punea tot mai mult am
prenta asupra spiritualității eu
ropene în epoca celui de a) 
doilea manifest futurist (apă
rut în 1929): Floare in pericol 
(1933), Obiect dezagreabil la 
aruncat (1931), Masă suprarea
listă (1933), alături de Palatul 
Ia ora patru după amiaza (1932) 
Și Colivia (1930—1931).

Poate ca reflex al faptului că, 
începînd din 1930, pentru a-ș) 
putea autofinanța experiențele, 
este obligat să lucreze obiecte 
utilitare pentru decoratorul 
Jean-Michel Franck, în creația 
lui Giacometti din acești ani în- 
tîlnim cîteva lucrări pe care, cu 
terminologia de azi, le-am pu
tea defini drept obiecte artis
tice, adică forme simple, dar 
unite, create de sculptor parcă 
numai în dorința de a nega 
ceea ce este aparent și obișnuit 
artistic în sculptura (inclusiv 
cea suprarealistă) acceptată ca 
atare și care nu au, evident, 
nici o utilitate practică (Punct 
de fugă, Bărbat, femeie și copil. 
Circuit, toate din 1931, Pro- 
iect pentru un culoar, 1930— 
1931).

Concomitent însă, Giacometti 
se simte rechemat de consis
tența și plastica propriu-zisă a 
cărei nostalgie a simțit-o întot
deauna, cum singur a recu
noscut-o evocîndu-și primele 
încercări. Dă viață astfel vi
ziunii lirice a unei Mînqîieri 
de marmură albă (1932), în 
care rotunda formă a torsului 
purtînd amprenta palmei des
crește (sau se înalță ?) lateral 
conform unui ritm descris de 
suprafețe rectangulare, precum 
șl bronzului înfățișînd corpul 
(fără cap și brațe) al unei Fe
mei care umblă (1932—1933) de 
o elansare verticală ce conține 
pentru prima dată problema 
găsirii unui canon de frumu
sețe a corpului uman, iar pe 
de altă parte se întoarce la 
tematica sculpturii cubiste, așa 
cum o ilustrează lucrările Can 
cubist (1934—1935), Cubul (1934) 
și celebra compoziție cu un

GIACOMETTI : «Grup de trei oameni"

personaj feminin intitulată 
Obiectul invizibil (1934—1935), 
comentată de Andre Breton 
într-o pagină memorabilă din 
L'Amour fou.

Fecundul deceniu, în care 
creația lui Alberto Giacometti 
se Împlinește sub semnul pro
gramaticei acceptări a teoriilor 
artistice pe care — în forma 
unuia sau altuia dintre curente
— le dezvoltă avangarda cos
mopolită din capitala Franței, 
se încheie brusc în 1935: ar
tistul reîncepe să lucreze după 
natură, fapt care determină ex
cluderea sa din grupul supra
realist. Cu o tenacitate ega- 
lînd-o pe cea din primii ani de 
studiu, Giacometti execută, 
timp de nu mai puțin de cinci 
ani neîntrerupți, studii după 
model (îi pozează în fiecare 
dimineață Diego și o femeie
— Rita — după-amiaza). înce
tează să mai expună pînă în 
1947 (deși vechile sale lucrări 
vor continua să .figureze în 
retrospective suprarealiste), se 
întîlnește adesea cu Picasso, 
se împrietenește cu Simone de 
Beauvoir și cu Sartre (care va 
deveni unul dintre cei mai de 
seamă exeqeți ai sculptorului), 
se reîntoarce centru o perioadă 
în Elveția (unde. în revista lui 
A. Skira Labvrinthe publică ar
ticole despre Laurens Si J. 
Callot), dar mai ales lucrează 
cu îndîrjire : sculptură, pictură 
și grafică, reluînd în ipostaze 
și variante felurite problema 
noii reprezentări a corpului 
uman. Prin cercetările pe care 
le face asupra formei și asupra 
arhitecturii volumelor, prin re
zultatele la care ajunge, rezul
tate dominate fără excepție de 
IntegrabiFtatea lor într-o clară 
si originală formă de proporții, 
toate lucrările executate între 
1935 si 11 ianuarie 1966. cînd 
încetează din viată într-un 
spital parizian, formează un 
grup unitar cu variante nume
roase, fie că e vorba de bus- 
turi sau de figuri întreqi, de 
corpuri staționare sau în miș
care, de reprezentări ale unui 
singur corp uman, de compo
ziții cu mai multe persona’e, 
de lucrări a căror înăP'me de. 
pășește cu mult pe cea natu
rală sau de gracile reprezen
tări sculpturale care se mă- 
soară în milimetri

O sinqură enumerare ca cea 
de mai sus anunță deja cu 
claritate polaritatea care carac
terizează investigația artistică 
giacomettiană, înțelegerea scul
pturii ca artă în stare să se ex
prime cu o gamă infinită de 
mijloace, uneori opuse ca fi
nalitate, ce variază între minia
tura manieristă (se zice că. 
după război, artistul și-a purtat 
la Paris opera, realizată timp 
do cinci ani în Elveția. în cîte
va cutii de chibrite) și elocven
ta monumentului (a se vedea 
lucrările lui Giacometti de la 
Fundația Maeght), nu face 
decît să redea în termeni di
verși antinomii pe care scul
ptura realizată în ultimii 30 de 
ani ne-o dezvăluie si pe alte 
căi, între distrugerea și crearea 
formei, între distante si propoi- 
ții, între materialitatea volu
mului sculptural și negarea 
acestuia reprezentată de spa-

țiul care se circumscrie în ju
rul fiecărei lucrări. „Arta nu 
este decît un mijloc de a voi" 
repetă artistul, explicînd în 
cuvinte ceea ce lucrările sale 
exprimă în bronz și anume 
dorința de a organiza și ai în
sufleți o lume de forme în care 
elementul absolut de frumusețe 
este corpul omenesc, în toată 
impresionanta lui nuditate, așa 
cum filozofia și poezia aces
tui veac ne-au ajutat să-l des
coperim și să-l înțelegem. Un 
simbol de avînt și de neliniște, 
de elevație năzuînd uneori 
spre abisal, dar și de contra
dictorii inconsecvente și mai 
ales un simbol de tristă, inata
cabilă singurătate, căreia — ca 
în Padurea și Luminișul (1950) 
asamblarea îi poate disimula 
intensitatea, dar n-o poate 
nega. Dar în afară de a fi 
simboluri, lucrări ca Bărbatul 
cu deget și Figură mare din 
1947, diversele variante ale 
Femeii în picioare, Bărbatul 
care umblă în ploaie și Piața 
din 1948,Patru femei pe soclu. 
Patru figurine pe o bază si 
Căruța din 1950, lucrările re- 
prezentîndu-1 pe Dlego din 
1954, cele două variante ale 
Bărbatului care umblă din 
1959—1960 și cele nouă varian
te ale Femeii din Veneția din 
1956 sînt expresii ale unei 
viziuni estetice singulare, ba
zată pe o îndelungată elaborare 
a ceea ce putem numi canonul 
de frumusețe giacomettian. Am 
amintit în introducere sursa 
acestui canon a cărui evoluție 
o reconstituie ampla selecție 
de desene incluse în expoziție. 
Studii minuțioase de proporții, 
pe coli subîmpărțite în adevă
rate rețele de triunghiuri șl 
pătrate (ca în cazul celor șase 
desene în creion, din 1962, re- 
prezentînd-o pe soția artistului 
Anette), dovedesc cît de activă 
a fost crearea acelei inconfun- 
dab'le siluete pe care o au 
toate figurile modelate de 
mîna maestrului, alungite și 
svelte, cu un raport între cap 
și corp care ajunge pînă la 
1:14, învăluite în haina impre
sionantă a unor suprafețe con
stant turmentate pe care lumina 
și umbra se contrazic sonor.
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Prezentare graficâ

VAIER MITRU

I»1IMPERIUL"
Unii observatori politici fi di

plomatici apreciată, la aproape 
douăzeci de luni care au ‘recul 
de la instaurarea lui Marcello 
Caetano, In fruntea guvernului de 
la Lisabona, că, caetanismul s-a 
dovedit In unele situații mai re
presiv decît salazarismul. In spri
jinul acestei aiirmatii, este evocat 
printre altele, și cazul iui Mario 
Soares, șeful opoziției socialiste 
și democrate din Portugalia, In
tr-un interviu acordat revistei 
„L‘Express', Soares susține că 
premierul portughez amenință cu 
opresiune severă pe toti actf ca
re șe aîndesc că viitorul Portu
galiei necesită renunțarea la im
periu. Acest avocat ae 4o ae 
ani, arestai de 12 ori in timpul 
regimului lui Salazar, a lost ae- 
portai in ln68 penau 9 ioni pe 
insuia ba6 l ome. nl spera să se 
reîntoarcă in Portugalia in pumă- 
vara acestui an, ia sfirșuul unui 
turneu ae comerinie pe care ie-a 
ținut in America ae Sud și in bia- 
teie Unite. Dar, a trebuit să-și a- 
miae reîntoarcerea. Președintele 
Caetano l-a acuzat, în cursul unei 
emisiuni de televiziune, de irâ- 
aare, pentru că s-a pronunțat pu
blic împotriva aventurilor africane 
ale Portugaliei.

Dar, in timp ce Caetano consi
deră „imperiul*  un subiect tabu 
opoziția capătă cu iiecare zi care 
trece, noi aaepți, și, ceea ce este 
semnificativ pentru starea de lu
cruri din țară, e faptul că ecoul 
acesteia se iace simțit și in *î-  
nul grupării guvernamentale. Re
cent, Jose Pinlo Lene, linăț de
putat guvernamental, a afirmat în 
plină Adunare Națională că Por
tugalia ar putea să se lipsească 
de colonii. Prețul menținerii colo
niilor este prea scump.

In aceste condiții, opoziția din 
țară consideră că războiul colo
nial trebuie să iie oprit, că Por
tugalia trebuie, asemenea celor
lalte țări, să recunoască dreptul 
tuturor popoarelor la autodeter
minare și ia independență. Opo
ziția consideră că există o legă
tură strinsă intre războiul colo
nial, marasmul economic de care 
șuieră țara, valul de emigrație și 
izolarea progresivă a Portugaliei.

Pentru autoritățile portugheze 
situata din Guineea (bissaui ****-  
gola și Mozamoic se agiaveaza 
pe zi ce trece. Mișcarea de eu- 
oerare națională din aceste țari 
obține succese in lupta cu uiu- 
meie rămășițe aie regimului co
lonial i in Guineea (bissauj pa- 
trioții au eliberat pînă acum pe^.e 
două treimi din teri toruri țăru- 
ln Angola, operațiunile sumare 
se desfășoară pe cinci fionuui 
de luptă, care cuprind zone a*  
aproximativ 500.000 de kmp, adica 
mai mult de o treime din supra
fața țării, (1.247.700 kmp). Pe ae 
ană parte, o treime din teritoriul 
național este iormat deja am 
„zone libere", unde Mișcarea 
Populară de Eliberare din Angola 
(M.P.L.A.) clădește o nouă pa
tere, dă viață unei noi structuri 
8tataie și unui program de pro
funde transformări aie societății 
coloniale și ale celei indigene 
tradiționale. De aceea, chiar în 
cursul luptei, mișcarea de elibe
rare națională iruruntă complexe 
probleme cu conținut social-eco
nomic, care urmăresc accesul spre 
o independentă reală.

Desigur, amploarea și 
cația acestei lupte nu sint igno
rate de colonialiști. Datează de 
puțin timp comentariul furios șl 
îngrijorat al revistei sud-airicane 
^New Cheik", care sublinia că 
„Războiul din Angola a suferit 
o cotitură dramatică in sensul cei 
mai rău. Ceea ce putea să pară 
doar o înțepătură de fîntar în a- 
cest colt al Africii australe, s-a 
transformat în aceste ultime îî 
Juni într-o mușcătură care ame
nință securitatea întreaii Africi 
meridionale". De altfel, aprecie
rea este confirmată de portughe
zii înșiși. Portugalia a sporit e- 
fectivele militare si de poliție 
pînă la 100.000 de oameni. în 
timp ce în 1961 erau numai 30.000.

Colonialismul portughez a deve
nit o problemă mondială. Iată de 
ce Conferința internațională de 
solidaritate cu popoarele din co
loniile portugheze constituie un 
moment important al sprijinirii 
de către forțele progresiste a ideii 
de autodeterminare a popoarelor 
din această parte a continentului 
african.
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