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MAURIAC:
7 „A MURI ÎNSEAMNĂ 

A ÎNCETA SĂ FU

NEÎNȚELES"
Apollinaire, Peguy, Claudel. Proust, Gide, Va

lery, Cocteau, Breton, Giraudoux... Acestei ge
nerații i-a aparținut Franțois Mauriac, și Fran
ța a pierdut, prin dispariția lui, probabil pe ul
timul ei mare scriitor clasic. Încă In 1958, in ul
timele rlnduri ale unei sintetice monografii, Jac
ques Robichon se întreba: .Mauriac poa‘.e fi un 
clasic ? Aceasta este singura problemă cu adevă
rat interesantă care se pune de acum Înainte. 
Mauriac, moștenitorul unei culturi, fruct tardiv 
al arborelui romantic și al tragediei racineiene, 
dispune de mijloace pentru a fi un clasic; și re
sursa sa principală, pentru acest gen de transfor
mare, este, cu siguranță, de a fi unul dintre pri
mii scriitori francezi ai timpului său*.

Prima carte a lui Mauriac, volumul de poeme 
Les Mains jointes, primea aprobarea entuziastă 
a lui Maurice Barres: „Cariera dumitale va fi 
lesnicioasă și glorioasă...' Foarte adevărat, deși 
nu. in poezie s-a realizat Mauriac (lirismul ră- 
mînlnd, totodată, o notă fundamentală a operei 
sale). S-a format la o inaltă școală de cultură 
și nu e vorba de aceia pe care, făcind concesii 
modei timpului, îi declara a fi fost maeștrii săi 
(Bourget, Barres și Maurras), ci de autorii pe care 
i-a frecventat îndelung: Racine, Pascal, Dostoiev- 
ski (la care „sublimul și imundul, impulsurile 
josnice și cele mai înalte aspirații slnt inextri
cabil îngemănate" — spunea în eseul Le Roman), 
Baudelaire, Proust, — contemporanul pe care l-a 
admirat în cel mai înalt grad. Există la acest 
„catolic care scrie romane' o permanentă sfîși- 
ere lăuntrică, o pendulare între Bine si PA». între 
păcat și puritate, între neliniște și pace a sufletului 

glumea romanelor lui Mauriac e o lume inclusă, os- 
Wtilă marilor elanuri, împiedicînd evadările, redu- 

cînd — în cele mai multe cazuri — comunicabi- 
litatea doar la aparența, la mimarea ei. O lume 
închisă, în care fiecare suferă singur, cum spune 
un personaj („Suferința mea nu e suferința ta"), 
un univers cu trei dimensiuni: religia, familia, 
provinciar „Doar provincia mai știe să urască", 
scria autorul Cuibului de vipere. E locul unde 
nu se intîmplă nimic, deși s-ar putea întîmpla 
orice. Conveniențele, fariseismul, prejudecățile, 
instinctul de proprietate înăbușă poftele, retează 
ambițiile; înstrăinarea și nefericirea, cupiditatea 
și ura meschină se instalează în viața de fa
milie. „In liniștea de la țară, omul aude mai bine 
strigătul cărnii sale", dar aici „viața celor mai 
mulți dintre oameni e un drum mort care nu 
duce nicăieri". Credința nu înseamnă decît rare
ori salvare, tentația păcatului și a viciului e mai 
puternică. La o singură vîrstă salvarea mai e po
sibilă : aceea a adolescentei. întreaga operă a Iul 
Mauriac (pînă la ultimul roman. Un adolescent 
de odinioară) e traversată de nostalgia purității 
adolescentine.: a păstra nealte rată tinerețea spiri
tului însemna, pentru Mauriac, a găsi calea re
zistenței împotriva păcatului și a morții.

O carieră lesnicioasă și glorioasă ... Acade
mia Franceză, Premiul Nobel, pentru „analiza 
pătrunzătoare a sufletului și pentru intensitatea 
artistică cu care a interpretat, în forma romanului, 
viața umană..." O operă vastă, cu reușite incon
testabile în roman, teatru, eseu, memorialistică (In 
special pasionantele Memorii interioare); un stil 
de un farmec poate ușor desuet, dar inimitabil, 
de o puritate clasică și de o rafinată muzicali
tate. Și apoi, o excepțională activitate de jur
nalist, mărturie a unei conștiințe exemplare, a u- 
nui scriitor care credea în puterea Verbului: „O 
pagină de roman nu are în ochii mei mai multă 
importanță decît o cronică. Toate mijloacele de 
expresie au aceeași valoare (...) Cititorul 
francez care ii urmărea „Bloc-Notes’-ul din 
Figaro Litteraire va fi încercat, poate, același sen
timent pe care l-am avut, noi, românii cînd, într-o 
vineri. Contemporanul a apărut fără Cronica op
timistului. Pe măsura trecerii anilor, confesiunile 
sale deveneau tot mai tulburătoare: Bloc-Notes- 
ul era un iei de exorcism Împotriva morții, Mau
riac se apăra și, în același timp, se pregătea pen
tru moarte. Tot ce-a scris în ultimii ani ne face 
să credem că a așteptat Marea Trecere împăcat 
și calm, lucid și cu fruntea sus. Acum cîteva săp- 
tămîni, ideea morții îi inspira această sublimă 
reflecție, profetizînd, poate, o nouă strălucire în 
postumitate: „A muri, înseamnă a înceta să fii 
neînțeles... *

AL CÂLINESCU

POMPILIU CLEMENT : .Lascâr Vorel"

crochiu

ÎN SEPTEMBRIE, NOAPTEA
Haideți, rogu-vă, să ne mai gîndim o dată la filmul pe care 

Televiziunea ni l-a făcut dar într-una din nopțile începutului de 
septembrie, sub un cer elin, înalt și negru, fără lună, peste zi
duri albe din piatră de Repedea.

Haideți, cinci minute doar...
Neanunțați de conștiinciosul program, era cît pe ce să-l scă

păm și să ne culcăm devreme, cu gîndul la cine știe ce pași 
de-a doua zi. Dar, ca sub degetele lungi ale unui iminent far
mec, am rămas incă un minut, pînă cînd am văzut numele re
gizorului Pasolini, acest mare necunoscut în țara noastră, despre 
care toată lumea vorbește cu pioșenie. A urmat apoi ceva despre 
care obișnuitele cronici nu au curajul să spună totul, de frică să 
nu destrame ceea ce trebuie să rămînă întreg, ferit, de nepipăit. 
A urmat una din poveștile acelea bărbătești, cu Oedip. Una 
din ele, pentru că de fiecare dată povestea cu Oedip ne este 
spusă altfel, ca și cum ar exista atîtea destine Oedip cîte des
tine omenești sînt pe pămînt...

Dar nu de mitul lui Oedip să ne aducem aminte acum, cînd 
nu mai putem uita filmul, și nu de meterezele negre ale Tebei, 
filmate contra luminii irizate, nu de oile acelea stînd mereu 
printre picioarele grecilor, nu de dealurile uscate și întoarse 
parcă pe partea lor dinăuntru, nu de fețele actorilor, magnifice 
măști de tragodii vechi, nu de rîsetele, icnetele, gemetele, țîrîi- 
turile de greieri, care aduceau din cînd în cînd cosmosul lingă

SEMNIFICAȚIILE 
ARTEI 
BRUTE

Măcelarul normand Aimable Jayet care 
desenează femei cu capul tăiat, căutînd ouă 
aurite, minerul Augustin Lesage care își 
construiește pe pînze uriașe .cetăți spiri
tuale* și alții care, fie că pictează in culori 
calde femei hidoase cu ochi mascați și sini 
opulenți (Aloise, bolnav psihic), fie că fac 
din miez de pîine sau argilă chipul vreunei 
iubite ucise sau monștri ce par ieșiți din- 
tr-un trecut imemorial, toți creează „pe mar
gine", adică în afara oricărui model sau 
norme, șl uneori in afara oricărei intenții de 
a expune „artă brută' (opusă artei culte, 
academismelor, rețetelor, virtuozităților șl 
bunului gust).

Obiectul artistic în cazul exponatelor de 
acest gen, spune criticul francez Gilbert 
Lascaut, este imaginea concepută ca un 

factor ivit din haos și în același timp șl or
donator al lui, un instrument de comunicare 
specială între creator și spectator.

La fel de bine se pot culege teorii foarte 
ciudate privind finalitatea operelor și din 
afirmațiile creatorilor. Astfel Jeanne Tripier 
se consideră în postura de secretar al ma
rilor autorități planetare, justificînd sau ex- 
pFcîndu-și toate violențele comise în pre
zent sau trecut. Augustin Lesage și Joseph 
Crepin se cred, cînd creează, in conformita
te cu teoriile platonice de acest gen, medii 
ale unor alte entități care-i conduc, în a- 
ceste momente de creație văzînd nu mani
festarea libertății lor, ci voința și intenția u- 
nui .altuia". Ciudat este însă faptul că 
majoritatea acestor artiști lucrează în as
cuns, fără intenția de a-șl expune creația 
vreunui spectator. Explicația e că unii fac din 
opera lor obiecte magice, fetișe menite să-i 
apere de dușmani interni sau externi, alții 
o practică ca mijloc de agresiune sau de 
seducere, iar alții ca simplu obiect de po
lemică.

Opera brută, spre deosebire de cea artis
tică, provine dintr-o concepție cu totul opusă 
acesteia, o concepție în care meșteșugul pro- 
priu-zis e suspect, iar diferența față de mit,

MARCEL PETRIȘOR 
(Continuare în pag. a 5-a)

Ilustrăm acest număr cu o serie din opere
le lui Lascăr Vorel, intrate de curînd în pro
prietatea muzeului din Piatra Neamț, orașul 
copilăriei și adolescenței pictorului.

fotoliile noastre, nu de toate aceste 
drăcești și insinuante simboluri cine
matografice să ne amintim acum, ci 
de cu totul altceva.

Să ne gîndim la ideea lui Pasolini 
de a duce sub zidurile Tebei, de aici, 
din Carpați, muzica fericită a călușari

lor și tînguîrile bocetelor noastre.
Formidabilă bandă sonoră I
Nu știu dacă am mai văzut undeva, pe o altă peliculă, o ase

menea înrudire între imagine și sunet.
Nu erau în film numai cîntecele noastre : erau acolo și acele 

coruri triste, monocorde ale femeilor din Balcani și țiterele gre
cești și poate și alte cîntece din sudul Dunării, dar amintiți-vă, 
dincolo de toate, unde anume, în ce momente se auzeau fan
tasticele noastre cîntece :

— o dată cînd femeile locastei se zbenguie în pajiștea us
cată. Se aude tînguirea curată a doinei noastre.., E o zben
guială prevestitoare de nenorocire.

— altădată, după ce Oedip răpune Sfinxul, pe dealurile acelea 
de lavă uscată. Se aude întîi rar, apoi tot mai precipitat, intr-o 
temeinică închegare orchestrală, dansul vesel-nebunesc al călu
șarilor. Grecii beau și mănîncă hartane de carne jertfită, sfîriind 
în focuri cu balsam de mirodenii. E o bucurie plină, întreagă.

Deci, pasul drăcesc de sprinten al călușarilor și tînguirea 
lungă a doinei noastre sub zidurile Tebei, în momentele limită 
ale cetății. Acolo unde marii greci au înfiripat primele lor mi
tologii, din care apoi s-aa înfruptat pe rînd imaginațiile otîtor 
popoare.

Nu vi se pare răscolitoare ideea acestui străin, a lui Pasolini, 
de a ne așeza și pe noi, cei din Carpați, la geniala confluență a 
spiritelor lumii î

VAL GHEORGHIU



ENESCU 70 Pagina realizată de
Petre Codreanu si Const. Răsvan>

Intrat trainic în tradiția manifestări
lor internaționale de prestigiu, Festi
valul Enescu din acest an a suscitat 
un interes larg în lumea muzicală. Pro
gramul întocmit din timp și cu grijă, a 
căutat să cuprindă o parte din cele 
mai reprezentative forțe interpretative 
românești, cărora li se adaugă artiști și 
ansambluri de renume din alte țări. Pe 
de altă parte, Concursul, ca o fericită 
rampă de lansare în viața muzicală 
mondială a tinerelor talente, a atras, 
și de data aceasta, un mare număr de 
violoniști, pianiști și cîntăreți.

Deschiderea festivă, la Sala Mare a 
palatului, a constituit prilejul de a 
sublinia — prin cuvintele calde și 
cumpănite rostite de Ion Dumitrescu, 

Filarmonica din Cluj, Dirijor : Erich Bergel. Solist Nicanor Zaoaietca 
Foto : N. DUMITRESCU

președintele Comitetului de organizare, 
Pompiliu Macovei, președintele Comi
tetului de Stat pentru Cultură și Artă, 
Ion Cosma — prim vicepreședinte al 
Consiliului popular al Municipiului 
București și Andre Marescotti, preșe
dintele Federației Concursurilor Inter
naționale de la Geneva — semnificații
le profund umaniste ale activității de 
creator, interpret și animator ale lui 
George Enescu, importanța pe care o 
capătă în viața socială românească, ră
sunetul pe, plan internațional. Ideile 
nobile care l-au călăuzit pe Enescu 
au căpătat formă sensibilă în cea de-a 
treia Simfonie a sa, cîntată în concertul 
inaugural. Acest imn închinat armoniei 
înțelegerii și păcii, investit cu trăsătu
rile stilului enescian nobil și reflexiv, 
este expresia concepției profund uma
niste a marelui muzician român, ale 
cărui convingeri propagau idei înăl
țătoare, vibrante, potrivnice urii și 
forței. De altfel, însăși muzica acestei 
simfonii este o pledoarie pentru calm 
și înțelegere, pentru echilibru. Simfo- 
ria a IlI-a de Enescu a răsunat astfel 
ca un simbol în concertul din 5 sep
tembrie, sub bagheta lui Mihai Bredi- 
ceanu, momentele cele mai impresio
nante fiind cele din partea a IlI-a, fi
nală, cînd vocea omenească se adaugă 
aparatului orchestral amplificîndu-1, în- 
căizindu-1.

A doua zi a festivalului, a cuprins 
recitalul susținut de Henryk Szering și 
simfonicul dirijat de Mircea Basarab. 
solist Cziffra. In galeria marilor violo
niști contemporani, Henryk Szeryng o- 
cupă un loc definitiv; publicul român 
îl cunoaște, îl apreciază — mai mult, 
îl îndrăgește. Cariera sa strălucită se 
explică prin calități native cultivate 
stăruitor, printr-o cultură profesională 
de o rară profunzime, prin vastitatea 

repertoriului. Față de concertele și re
citalurile anterioare, a venit cu un 
program nou. Osatura programelor sa
le 'o formează marile piese — de data 
aceasta Sonata op. 12 nr. 3 de Beetho
ven, sonata nr. 1 în soil maj-r de 
Bach, Sonata de Debussy, cărora li s-a 
adăugat Scherzo de Brahms, Preludiul 
de Julien Carillo, Zingarella de Stan 
Golestan. Fiecare dintre ele este de alt 
stil, solicită alte laturi ale personalității 
violonistului. In recital, Szeryng a fost 
acompaniat de Rudolf Buchbinder, • un 
pianist tînăr de o ținută excepțională, 
un muzician de o surprinzătoare ma
turitate, un partener pe măsura violo
nistului. Szeryng a avut și un concert, 
în care a interpretat Beethoven (Con

certul în Re major) și Mozart (Con
certul al 7-lea, în Re major), cu o ine
galabilă măiestrie, acompaniat de or
chestra simfonică a Radiodifuziunii, di
rijată de Emanuel Elenescu, la o înal
tă temperatură emoțională. In același 
concert, Vitralii, muzică de Mihai Mol
dovan, compozitor tînăr și extrem de 
dotat care, în căutările sale, pornește 
de la date folclorice (nu citate ci pro
cedee, spiritul acestora), reușind lu
crări care pot fi calificate drept in
teresante în fondul lor.

Revenind lia a doua zi a Festivalului, 
subliniem pe lîngă interpretarea aus
teră a primei simfonii de Cuclin și 
cea avîntată a celebrului vals de Ra
vel — Filarmonica George Enescu, di
rijor Mircea Basarab, — prezența pia
nistului Cziffra, renumit prin întregis- 
trările sale numeroase, în care se dez
văluie ca un fin interpret al muzicii 
romantice. Concertul de Grieg a avut, 
în versiunea sa, o notă de eleganță și 
sobrietate, excluzînd orice tentă de ex- 
xagerare cu care percepem de atîtea 
ori lucrările de acest tip.

Concertul de muzică românească de 
cameră din după-amiaza zliei de 7, a 
pus în lumină preocupările unor tineri 
(încă) muzicieni de a crea lucrări în- 
tr-un stil cît mai avansat, respingînd 
maniera așa zis modernistă, care constă 
în utilizarea de mijloace cît mai neo
bișnuite, șocante. Piesele de Alexan
dru Hrisanide (Sonata pentru clarinet 
și pian), Vasile Herman (Episoade), 
Cornel Țăranu (Dialoguri I), Dan Con- 
stantinescu (Simfonia de cameră) și 
Tiberiu Olah (Piesă pentru 13 instru
mentiști) constituie, fiecare, expresia 
unei personalități care și-a găsit un 
făgaș propriu. Interpretarea trebuie 
subliniată pentru înțelegerea și rezol
varea problemelor particulare: c>arine- 

tistul Aurelian Octav Popa (mereu se
ducător prin ton și expresivitate), pia
nistul Alexandru Hnsande, formația 
camerală clujeană „Ars Nova", iniția
tă și condusă de Cornel Țăranu. „Ars 
Nova" este, asemenea altor ansambluri 
de factură asemănătoare din București 
și Iași, unul dintre promotorii creațiilor 
noi, contribuind la găsirea drumului 
celui mai scurt către înțelegerea pu
blicului.

La Opera Română, alături de relua
rea unor balete mai vechi (dar care 
rulează în stagiune ir aii rar) ca „La piață" 
de Mihail Jona și Priculiciul de Zeno 
Vancea, o premieră: Preludiul simfo
nic de Ion Dumitrescu, în care core
graful Vasile Marcu a căutat echivalen
tul coregrafic al trăsăturilor distincte 
ale muzicii: aderența la intonația fol
clorică, invenția melodică și ritmică de 
o nedezmințită prospețime. ’

Genul cameral a fost reprezentat de 
concertul formației Soliștii Filarmonicii 
din Varșovia, cu un program variat 
(Maksimink, Brahms, Enescu, Beetho
ven), interpretat cu acuratețe, cu intui
ția universului enescian în Cvartetul 
cu pian op. 30. Seara la Opera Ro
mână, monumentala frescă istorică De- 
cebal de Gheorghe Dumitrescu, specta
col care a văzut lumina rampei în sta
giunea trecută, menținut la aceeași 
temperatură emoțională și tensiune 
dramatică de un numeros grup de in- 
terpreți, în frunte cu basul Nicolae 
Florei în rolul titular și dirijorul Paul 
Popescu. Viziunea scenografică a lui 
Ion Ipser și mai cu seamă regia lui 
Jean Rânzescu conferă lucrării viabili
tate. Muzica, elocventă pentru stilul 
dramatic al operelor și oratoriilor lui 
Gheorghe Dumitrescu, are filoane inte
ligent explpatate pe scenă, momente 
de încordare alternante cu diafane 
transparente sonore.

Unul dintre cele mai căutate concer
te l-a constituit Cel al corului Madri
gal, condus de Marin Constantin. Mi
racolul acestei formații este puritatea 
sunetului, incredibila acuratețe a into
nației și omogenitatea fără cusur, că
rora li se alătură un repertoriu care 
îmbrățișează cîteva bune secole de 
muzică. Alături de piese vechi, occi
dentale și bizantine, un public entuziast 
pînă la frenezie a ascultat lucrări noi, 
dedicate lui Marin Constantin și coru
lui său, semnate de Alexandru Pașca- 
nu, Myriam Marbe ca și o vibrantă 
versiune a Mioriței lui Paul Constan- 
tinescu. A fost, alături de prezența lui 
Szeryng și concertul Filarmonicii din 
Cluj din aceeași seară, una din cul
mile de pînă acum ale festivalului.

Filarmonica din Cluj este pentru a 
doua oară pe afișul Festivalului Enes
cu și întrutotul justificat. Este un an
samblu de o rară omogenitate sonoră, 
cu atac moale și sincron, maleabil a- 
gogic, sensibil la orice variație di
namică, cu suflători foarte bine acor
dați, condus cu siguranță de Erich 
Bergel, care a oferit cu Simfonia de 
Pascal Bentoiu un model de înțelegere 
superioară și de potențare a valențe
lor partiturii. Valoarea intrinsecă a 
simfoniei a fost pusă în relief de cea 
a interpretării, model de adevărată și 
pe deplin folositoare promovare a 
creației originale. La fel de bine pusă 
la punct a fost și tălmăcirea dată de 
muzicienii clujeni simfoniei Mathis der 
Mahler de Hindemith. Solist a fost cel 
mai mare harpist al vremii, spaniolul 
Nicanor Zabaletta, care a reabilitat un 
instrument împins pe plan secund de 
lipsa unor interpreți de mare dăruire. 
Harpa, în mîinile lui Zabaleta, rivali
zează cu clavecinul și pianul, și fap
tul că notorietatea sa este universală 
și că mulți compozitori au scris pen
tru dînsul vorbește de la sine.

OASPEȚII DIN JURIU
O singură întrebare : vă ru

găm să ne împărtășiți impresi
ile și qînduriie despre ediția 
a V-a a Concursului și Festi
valului internațional „Georae 
Enescu"

MAGDA TAGLIAFERRO. 
membră în juriul de pian 
(Brazilia): „Este întotdeauna o 
mare bucurie pentru mine să 
revin la București, unde mă 
simt ca la mine acasă. Festi
valul a început strălucitor și 
luînd în considerație progra
mul general sînt sigură că va 
însemna un imens succes. In 
ceea ce privește concursul 
deocamdată îi ascultăm .gu 
mare atenție și nu de nutinP 
ori cu emoție pe tinerii can$ 
didoți și nutrim speranța -ties* 
coperirii unor mari talente".

IOV AN GLIGORIJEVIC, vi
cepreședinte al juriului de 
canto (R.S.F. Iugoslavia):

„Mă aflu pentru prima oară 
în România și sînt fericit să 
pot spune că acest concurs 
este excelent organizat. Ceea 
ce ne-a îneîntat, în primul 
rînd, este acest public româ
nesc care iubește muzica. Am 
impresia că muzica este pen
tru români tot atît de nece
sară ca aerul și apa. Am apre
ciat pînă în momentul de fa
tă cîteva tinere talentate, pre
cum și o orchestră filarmoni
că excelentă, demnă de a pur
ta numele marelui George E- 
nescu".

IRENE DUBI SKA (Polonia)
membră a juriului de vioară

„Consider concursul „George 
Enescu" unul dintre cele mai 
serioase competiții de acest 
gen, comparîndu-1 cu altele la 
care am mal participat. Deo
camdată este prematur să mă 
pronunț asupra rezultatului fi
nal, deși ne apropiem de siîr- 
șitul primei etape, și aproape 
majoritatea concure'nților au 
fost audiați. Din ceea ce am 
putut constata pînă în mo
mentul de față, violoniștii ro
mâni s-au ridicat la un bun 
nivel, ceea ce înseamnă că 
s-a lucrat mult, iar școala vio
lonistică românească începe 
să-și arate rezultatele. Sper 
că la Concursul „Wieniawski" 
din 1972 vom avea plăcerea 
să constatăm prezența a cît

mai multor tineri violoniști 
români"

MICHELE AUCLAIR, mem
bră în juriul de vioară (Fran
ța) :

„Trebuie să spun, în primul 
rînd despre Concursul și Fes
tivalul „George Enescu", că 
este ceva formidabil. De ce > 
Pentru că de fapt, această ma
nifestare, include trei con
cursuri într-unul singur, ase
menea lui George Enescu, care 
dacă nu mă înșel spunea „Sînt 
cinci într-unul..." Totul se 
desfășoară atît de firesc, în- 
tr-o permanentă atmosferă de 
entuzjașm și amabilitate.

'iEUGENE LIST, membru în 
juriul de pian (S.U.A.) ■

„Prezență la Festivalul șl 
Concursul internațional „Geor
ge Enescu" este, pentru orice 
muzician invitat la această 
minunată manifestare, o expe
riență care te inspiră, întregin- 
du-ți bucuria de a te afla în 
acest oraș muzical, unde auzi 
atît de multe splendide talen
te și asiști la concerte și 
spectacole excepționale. Vă 
mulțumesc din suflet 1“

DMITRI TZIGANOV. vice
președinte în juriul de vioară 
(U.R.S.S.) .-

„Mă socotesc un foarte vecM 
prieten al Festivalului „Georae 
Enescu". Mă bucură entuzias
mul stîrnit pe plan internațio
nal în jurul acestui festival, 
care reunește aici, la București, 
adevărate forțe artistice din 
România și din întreaga lu
me. Am toată admirația pen
tru calitatea marii sărbători o 
muzicii românești"

JWABUCHIRYUTARO. mem
bru în juriul concursului de 
vioară (Japonia):

„Mă simt onorat și fericii 
că am fost invitat la Festiva
lul „George Enescu". Prima 
mea impresie este că poporul 
acestei țări, publicul care a- 
sallează sălile concursului, este 
foarte receptiv la frumusețile 
muzicii. Discuțiile despre mu
zică și întîlnirile solemne cu 
muzica — așa cum este cea de 
la București — sînt cit se 
poate de folositoare pentru 
orice muzician conștient de 
puterea artei sunetelor".

D. TZIGANOV și JWABUKI văzuți de Neagu Rădulescu

ODILE GRAER ENRIQUE PEREZ
DE GUZMAN

ELENA DUMA CHANTAL BUGHEZ

DOI IEȘENI
Prof. Gh. Sîrbu, membru în 

juriul de vioară
— V-aș cere mai întîi, stimate maestre, cîteva opinii generale cu pri

vire la actuala-ediție a Concursului și Festivalului.
— Ca unul care am urmărit mai îndeaproape Ultimele trei ediții ale 

Concursului și Festivalului „George Enescu", am deosebita satisfacție să 
constat „crescendo-ul“ acestei prestigioase manifestări în ceea ce pri
vește organizarea, ca și interesul stîrnit în lumea muzicală mondială, 
în rîndul artiștilor de prim rang, afluența personalităților în jurii sau 
pe podiumul Festivalului.

— Ce a însemnat marele Enescu pentru violonistica românească ?
— Pe lîngă cele cîteva coordonate pedagogice infiltrate pentru tot

deauna în patrimoniul școlii violonistice universale, Enescu și-a adus, 
fără doar și poate, o valoroasă contribuție la îmbogățirea repertoriului 
iar pentru violonistica românească, în mod .deosebit, lucrările sale re
prezintă un bogat tezaur de popularizare a frumosului și boqatului nos
tru folclor, lucrări ce se valorifică în mod exemplar cu prilejul Con
cursurilor și Festivalurilor internaționale ce-i poartă numele.

— Ce v-a impresionat în mod deosebit, în cele cîteva zile în care 
ați asistat la marea sărbătoare a muzicii românești ?

— In primul rînd m-a impresionat, ca pe toți participanții de altfel, 
excelenta pregătire și organizare a tuturor manifestărilor. Deosebitul 
interes pe care oaspeții l-au acordat creației enesciene, din toate genu
rile, pe parcursul tuturor manifestărilor, în concurs ca și în festival. 
De asemenea, m-a impresionat modul fără reproș în care s-a reușit popu
larizarea în festival a creației muzicale românești contemporane. Este 
suficient să ne aruncăm o cît de sumară, privire asupra proqramului qe- 
neral al manifestărilor, pentru a ilustra cu numeroase exemole Voi cita 
cîteva la întîmnlare: Tripticul coregrafic semnat de trei dintre compo
zitorii noștri de valoare: Mihail Jora. Ion Dumitrescu, Zeno Vancea, 
Simfonia de Pascal Bentoiu, Oratoriul Miorița de Sigismund Toduță, ală
turi de multi compozitori din ’ generația foarte tînără care s-au afirmat 
cu lucrări din domeniul simfonic și de cameră etc.

— Ca membru al Juriului de vioară, cp ne puteti destăinui, după ce 
ati audiat aproape majoritatea concurențllor ??

— Nivelul concurenților străini la acest concurs este destul de ridica*, 
iar lotul nostru național se impune, aut prin ridicata va
loare artistică individuală, cît și prin buna lor preqătire tehnică. Leqat 
de aceasta, aș dori să mai adauq că, tocmai datorită amploarei pe caro 
o capătă Concursul de la o ediție la alta, mobilizarea deopotrivă, cu 
aceeași intensitate a tuturor forțelor artistice, t nere si autentice 
talente de pe întreg cuprinsul patriei să fie angajate mai consec
vent în întrecerea națională ce precede concursul .George Enes
cu**, un Drilej aoroape unic de care trebuie să beneficieze din plin 
orice tînăr muzici an-interpret, valoros.

Elena Duma (canto)
Pe cîntăreața Elena Duma am intîlnit-o 

într-o pauză de concurs (evoluase cu o 
înainte), asaltată de admiratori pentru au 
tografe. Nici nu se putea un prilej mai ni
merit.

— Din cîte am aflat ați absolvit Conservatorul în Iași. Cu cine ați
studiat ? ■

—• Da, s9nt absolventa a Conservatorului „George Enescu’ din Iași, 
la clasa prof. Ella Urmă, căreia îi păstrez și acum toată stima pentru 
bunătatea și competenta cu care mi-a îndrumat „primii pași".

— Cum ați învins momentele grele ale perioadei preqătitoare, pre
mergătoare intrării în Concursul „George Enescu"?

— Intr-adevăr, a fost mult, foarte mult de lucru și la fel de multe 
greutățile ce le-am avut de înlăturat. In primul rînd, faptul că sînt 
solista de operă a cdpstituit un ajutor în pregătirea mea pentru con
curs, dar și un neajuns.

— Cu cine v-ati pregătit în toată această perioadă ?
—• Cu prof. Arta Florescu.
— Ce reprezintă pentru cariera dv. prezența în Concursul .George 

EnesCu" ?
— Este o dorință legitimă a oricărui cîntăreț, de a se afla într-o 

competiție muzicală de prestigiul celei prezente. Ca să revin la difi
cultăți, aș sublinia că repertoriul impus ținui candidat în această com
petiție, prin complexitatea lui. de la Hăendel la Enescu, sau lucrări de 
compozitori români și străini contemporani, te obligă la o muncă de 
pregătire asiduă, totul constituind o adevărată școală, în ultimă in
stanță o afirmare la care nu poți să tinzi decît dacă te afli indirectă 
legătură cu emoțiile linei competiții de o asemenea anvergură.



MUZICĂ Șl CLIMAT MUZICAL

RED.: Scopul acestei discuții e de a trece in revistă 
pentru cititorii noștri, acum în preajma deschiderii noii 
stagiuni și a noului an școlar universitar, principalele aspecte 
ale peisajului muzical ieșean. Și pentru că ne ailăm in 
plină desfășurare a Concursului și iestivaluluj internațional 
„George Enescu", e cazul să menționăm prestigiul mereu 
sporit de care se bucură această maniiestare artistică și 
gradul de receptivitate și apreciere înregistrat în ultima 
vreme pe plan mondial de către muzica românească. Deci, 
un inceput de sezon muzical destul de promițător.

I. Baciu: Cu singurul amendament că, a$a cum bine a 
remarcat .Cronica" (vezi nr. 36—crt.j. Moldova nu e pre
zentă în nici un fel la cea de-a 5-a ediție a festivalului. F 
bine să precizăm că lașul a ambiționat prin forțele sale și. 
mai ales, prin orchestra simfonică, să-și dea contribuția, 
dar au survenit anumite regretabile încurcături birocratice și 
am rămas în afara programului. Deci, nu e vina noastră.

A. Stoia: De altfel, faptul a fost recunoscut public 
Ja televiziune. lașul e silit a recolta doar regrete $1 
scuze. La fel si Moldova lui Enescu.

M. Cozmei: E regretabil cu atit mai mult, cu dt 
orchestra simfonică se află astăzi cel puțin pe picior de 
egalitate cu cele d n Cluj sau Timișoara, fapt recunoscut 
si de cronicarii presei centrale

A. Stoia: In general climatul vieții muzicale ieșene, 
fio că e vorba de compoziție, interpretare sau învătămînt 
s-a îmbunătățit în asemenea măsură, încît se poate vorbi 
astăzi de rolul pe care trebuie să-1 joace lașul ca centru 
muzical al Moldovei. După ani de oarecare timiditate 
și ezitări, am intrat într-o fază de organizare siste
matică, cînd știm ce vrem și pe ce forțe ne putem baza 
spre a realiza ceea ce urmărim. Conservatorul, care Împli
nește în curînd 10 ani de la reînființare. Opera si Filarmo
nica merg astăzi mînă în mină, formînd un adevărat centru 
pl muzicii din această parte a tării.

I. Pavalache: In adevăr, mai ales In acest început de 
stagiune, cînd dispunem și de condiții materiale favorabile, 
mă refer în ceea ce mă privește la darea în folosință a 
noii aripi din clădirea Teatrului National, putem spera că 
lașul va veni cu realizări care să cinstească bunele noastre 
tradiții, fiind în acelaș timp la nivelul exigentei contem
porane.

ACHIM STOIA. camoozl- 
tor. rector al Conservatorului 
.George Enescu* din Iași.

L PAVALACHE, dirijor, 
director al Operei de stal din 
iași. -r

AC1U. dirijor, direc- 
or .’a F Harmonica .Moldova* 

din lași.

Ml HAI COZMEI. critic 
muzical. decan la Conserva
torul din Iași.

Noul val de tineri interpreți
1. Baclu: Pot afirma cu bucurie că în stagiunea trecută 

orchestra filarmonicii a căpătat, în fine, o formă definitivă 
de organizare, atît în inter orul partidelor, cît și pe an
samblu general. Acum, la primele repetiții, am găsit-o în 
aceeași formă excelentă, adică închegată și maturizată.

M. Cozmei: Nu mai e un colectiv oarecare de salariati, 
ci un instrument simfonic omoqen.

I. Baclu: Am ajuns să cîntăm dintr-odată în repetiție 
.Vox Maris", fără dificultăți tehnice. Cînd s-a mai întimplat 
așa ceva la Iași ?

Red.: Explicația ?
I. Baclu: Ca la fotbal, întinerirea echipei, media de 

yîrstă 25 de ani, peste 80 la sută de 20—22 de ani. In 
plus, aptitudini, studiu perseverent la toți acești tineri si. 
mal ales, ambiție. Fiecare se vrea cineva în partida res
pectivă.

’ A. Stoia : Sînt toți tinere personalități încadrate omogen 
în personalitatea orchestrei sau mai bine zis, formînd-o. 
Orchestra simfonică ieșeană a început să aibă un sunet 
al ei după care poate fi recunoscută, un stil de interpre
tare distinct.

I. Pavalache: Aceeași situație și la noi. Incepînd din sta
giunea trecută, opera d spune de orchestră proprie, nemai- 
fiind tributară jumătăților de normă. Desprinsă, deci, de Fi
larmonică și de alte instituții, opera poate dispune de oa
menii săi, numai astfel realizînd turnee și stagiuni în dife
rite orașe din Moldova.

Red.: Deci, ambele Instituții au reușit să aibă o solidă 
bază de activitate, considerînd că totul pornește de la or
chestră.
j M. Cozmei: Așteptam ca cei doi directori să amintească 
aici aportul tînărului conservator în această real zare.

I. Baciu: N-am făcut-o pentru că e de la sine înțeles 
că fără conservator n-am fi putut avea acest .nou val* de 
talentați și serioși.

I. Pavalache: Opera și filarmonica nici nu înțeleg să 
meargă altfel decît mînă în mînă cu conservatorul.

A. Sto’a : Și, bine înțeles, invers. Toate succesele noas
tre se datoresc faptului că, atît la bine cît si la rău, for
măm o familie unită.

credinciosului nostru public cam desumflatL Pe acest pu
blic tin să-1 anunț că la începutul lui octombrie U vom avea 
la Iași pe Cicolini.

M. Comei: Ești imprudent
1. Baciu : Nu mă dau bătut, trebuie să-mi țin cuvintuL
Red.: Poate că ar ti indicată o politică de creștere * 

soliștilor din școala ieșeană
L Baciu: In materie de sol stică sau dirijat, clementele 

nu mai pot fi locale ci naționale. Și aid. sîntem împotriva 
programării oficiale pentru lași a unor studenti de conser
vat' r de la București sau Cluj. Acceptăm cu reciprocitate, 
adică studenții noștri să fie programați la București si Quj. 
iar noi să oferim cîmp de ucenicie în materie de dirijat și 
solistică elementelor de acolo. Altfel, ni-i creștem și pe-ai 
noștri.

A. Stoia: Se întîmplă ca dună ce se formează să uite 
lașul.

M. Cozmei: Aș vre>a să subliniez că, în ultimii ani, din 
rîndul studenților Conservatorului ieșean s-au afirmat cîteva 
elemente valoroase (o recentă absolventă a clasei de canto, 
soprana Elena Duma, se numără printre concurențil Festiva
lului George Enescu) și, de asemenea, trei ansambluri recu
noscute pe plan național și internațional: este vorba de or
chestra simfonică, formația instrumentală „musica viva' și 
corul de cameră .Animosi".

„Spărgătorii de gheață"
i
: I. Baciu: Pentru o orchestră simfonică bine alcătuită ca
a noastră se pune acum problema soliștilor și a dirijorilor 
de prestigiu, adică a acelor numiți de noi .spărgători de 
gheață" în materie de atragere a publicului. Mizăm mult pe 
aportul unor personalități din țară și străinătate. Or, aici 
încep necazurile, uneori, răsfrînte șl asupra publicului.
i Desigur, remarcăm cu mîndrie că românii valoroși 
sînt tot mai intens solicitați peste hotare, încît practic nu 
mai au timp și pentru orchestre din tară. Din această cauză, 
de multe ori, forurile tutelare suplinesc aceste goluri trimi- 
țîndu-ne din oficiu iluștri anonimi care altfel nu au plasa
ment Ii acceptăm uneori sperînd compensarea cu valori, și 
pentru a-i înconjura cînd sînt debutanți. ARIA, ca și fost OSTA 
șe mulțumește doar să aibă contacte cu străinii indiferent de 
nivelul artistic. Această ARIA avînd și program propriu 
de spectacole firește că reține pentru ea vîrfurile și la 
noi ajunge tot ce este mai mediocru. Or, publicul ieșean 
nu se mai lasă impresionat că solistul sau dirijorul vine din 
Austria sau Noua Zeelandă, vrea calitate. Anul trecut, lașul 
a avut contracte cu Roberto Benzi și Cicolini, publicul a 
plătit ca să-i asculte, pentru ei poate că a făcut abona
mente, dar pînă la urmă nu i-am avut și am rămas în fața

Muzică pentru toate virstele
Red.: Facem remarca grijii deosebite pe care Filarmo

nica o are în relațiile cu publicul său.
I. Baciu : Publicul nu e indiferent nici la calitate și nici 

la probitate în materie de respectare a angajamentelor. Noi 
am reușit să ne descongestionăm activitatea datorită spriji
nului dat de public. Adică, ne îndeplinim planul ca număr 
de spectatori cu mai puține concerte. Mai puține șl mai bune, 
deci cu săli pline. Saltul cantitativ a fost, în trecuta sta
giune, enorm. Am avut seri cînd pe 560 de locuri au stat 
970 de oameni și afară așteptau alții, fără bilete. Această 
realizare de la sediu ne-a dat timp pentru extinderea ariei 
de activitate, cu staaiuni nermanente la P. Neamț. Suceava 
și concerte în alte localități.

I. Pavalache: Noi ne aflăm încă apăsați de un anume 
regim fixat birocratic, în sensul că avem aceeași sarcină de 
plan (număr de reprezentații) ca Bucureștiul de pildă: 270 
pe an. Nu se ține seamă că ei joacă seară de seară pe cînd 
noi avem doar 3 spectacole pe săptămînă. Și atunci sîntem 
nevoiți să recurgem la recitaluri și concerte în deplasare. 
In materie de căldură a sălii începem a înregistra satisfacții 
însă mai mult în afară de sediu. De pildă, abia ne-am îna
poiat de la Suceava si Gura Humorului, unde am cîntat 
.Rigoletto*. La Gura Humorului, unde am descins pentru 
prima dată de cînd ne știm, am găsit o sală mică dar plină 
pînă la refuz, public competent și scena invadată de flori. 
Nu ne-au lăsat să plecăm pînă nu le-am semnat angajamente 
pentru alte veniri. La fel la Suceava, unde acum sîntem 
ca la noi acasă în cocheta lor sală. Spectacolul de operă 
începe să-sl facă drum spre public

Red.: Poate că opereta ar fi și mai bine primită.
I. Pavalache: Mă mențin pe linia de a nu face concesii. 

S-a terminat cu politica de îndeplinire a planului cu spec
tacole de muzică populară pe la sate. Nu meroem decît cu 
spectacole de calitate, așa cum au fost montate. Nu vrem 
să compromitem nici firma și nici genul. La Gura Humorului 
am renunțat, de pildă, doar la unele decoruri, încolo totul 
a fost pe măsura posibilităților noastre. O parte din orches
tră a cîntat din afara fosei, dar aceasta n-a incomodat pu
blicul. Și în staqiunea viitoare nu vom monta decît o sin
gură operetă. Muzica populară o poate face cu succes or
chestra „Doina Moldovei".

A. Sto’a: In privința adeziunii publicului, eforturile tre
buie să fie conjugate iar genurile să nu tindă spre imixtiuni, 
adică opera să rămînă operă, cu toate virtuțile ei.

I. Bacln : Noi am inițiat anumite programe de mere cir
culație și atractivitate pe care le vom intitula .Concertul tu
turor vîrstelor", aceasta atît din punct de vedere al muzicii 
oferite cît și al sălii căreia ne adresăm. Vrem să venim în 
întîmpinarea tuturor gusturilor. Aceasta va fi q dată pe lună

M. Cozmei: In general, trebuie să imprimăm convingerea 
că la Iași am trecut la o fază de profesionalizare serioasă a 
vieții muzicale și nu se mai activează la întîmplare.

Casa ce cultură a tineretului predomină muzica ușoară și de 
taraf.

L Baciu : In schimb, concertele pentru elevi, adică acea 
stagiune a noastră, a dat rezultate excepționale. Am tratat 
direct cu fiecare școală din Iași și am rămas încîntați de 
receptivitatea tineretului școlar. Vom continua și probabil 
vom extinde acțiunea și în liceele din alte orașe.

L Pavalache: In adevăr, cu publicul școlar e altă treabă. 
Opera începe să fie cerută în școli și acolo unde profesorii 
de specialitate participă la aceste Intllniri ale elevilor cu 
muzica de operă, se face un lucru foarte serios. In schimb, 
am dus la cerere opereta .Silvia*, la Institutul agronomic din 
Iași și din 3.000 de studenti nu s-au găsit cîteva sute să 
populeze eleganta sală. A fost nevoie să se apeleze tot la 
elevi. IM ce ?

A chim Stoia : E un aspect care trebuie examinat în co
mun cu forurile universitare. Nu numai pentru implicațiile 
imediate, ci mai ales pentru faptul că e vorba de viitorii 
noștri intelectuali.

M. Cozmei: îndrăznesc, să spup cS, într-un fel, muzica 
distractivă ne este uni bun aliat, ccsnpletînd-o cu o anu
mită treaptă a culturii muzicale. Cred că pornind de la ea 
vom putea dezvolta și ridica gustul pentru muzică al celor 
aflați la vîrsta emoțiilor spontane.

I. Pavalache: La fel trebuie să ne preocupe atragerea 
publicului d'n industrie, unde lucrăm doar cu organele sin
dicale și care se dovedesc cu prea putină influență. Dorim 
să-i aducem la operă pe acești spectatori fără a face vreun 
rabat de calitate și desigur că educația lor muzicală va 
avea repercusiuni și asupra planului de producție. De ce să 
se acorde premierea conducerii de uzină numai pentru indici 
de producție șl să nu se țină seamă și de culturalizarea mun
citorilor? Așa cum pentru educația elevilor, pregătim o 
stagiune specială a corului sau a filarmonicii, putem face și 
în materie de operă pentru uzine fiind bucuroși să ne fie 
solicitate

I. Baciu: in materie de public trebuie să se înțeleagă: 
nu e vorba de adeziunea materială, ci de cea morală. Cu 
totul altul e climatul artistic, fie creație, fie interpretare, cînd 
simți alături publicul respectiv. Și cu totul alta e munca celui 
care a ascultat cu o seară înainte muzică simfonică sau 
operă decît dacă i-a cîntat țambalagiul la bufet, de inimă 
albastră".

Creșterea viitorului public
Red.: Am ține să amintim că fiecare oraș are publicul 

pe care îl fac instituțiile de artă respective.
I. Pavalache : In materie de formare a publicului viitor 

sînt de rezolvat probleme în legătură cu tineretul.
M. Cozmei: Poate că e prea puternică influența muzicii 

ușoare în rîndurile acestui tineret Am observat că și la

Spre un spor de prestigiu
A. Stoia: La ora actuală, lașul ca centru muzical a înre

gistrat realizări de prestigiu național și chiar cu răsunet 
peste hotare. E timpul să începem a da măsura posibilităților 
noastre, mai ales că avem o generație tînără de compozitori, 
dirijori și interpreți de certă valoare.

I. Baciu : Dacă în stagiunea trecută nu am reușit decît 
înregistrări pentru radio București, ne propunem să realizăm 
în acest an patru înregistrări de disc. Astfel corul .Gavriil 
Musicescu" pregătește o antologie a compozitorilor moldoveni 
special pentru un disc, De asemenea orchestra simfonică.

L Pavalache: Opera își propune realizarea a patru premiere 
de cel mai înalt nivel: .Don Carlos' de Verdi, baletul .Romeo 
și Julieta" de Prokofiev, opereta.Văduva veselă" de Lehar și 
.Elixirul dragostei" de Donizetti.

I. Cozmei: Așa cum sublinia și maestrul Achim Stoia, în 
ultimii 3—4 ani, lașul are o ținută artistică privind muzica 
dintre cele mai notabile. Aceasta și în ceea ce privește Con
servatorul, care va continua și în acest an organizarea cu for
mațiile sale studențești a unor microstagiuni la Cluj și Bucu
rești. Ceea ce ne lipsește încă e înmănunchierea tuturor aces
tor forțe pentru a realiza manifestații de anvergură. Acestea 
ne-ar ridica prestigiul pe plan național și ar contribui la 
atractivitate.

I. Baciu : Și în scrisoarea pe care Filarmonica a adresat-o 
la început de stagiune abonaților săi (cărora le sosește înce- 
pînd de azi abonamentul acasă), am arătat că ,nu se poate 
face la lași acea mișcare artistică demnă de tradiții șî dorită 
de noi, toți, decît avînd calda adeziune a publicului. Nimeni 
nu face artă pentru cei patru pereți ai instituției, iar, cu pri
vire la calitatea muncii noastre un merit sau o vină o are și 
publicul nostru.

M. Cozmei: Profitînd de ancheta revistei .Cronica" lansăm 
apelul către Comitetul județean lași pentru cultură și artă, 
dar mai ales către filiala Uniunii scriitorilor și filiala Artiș
tilor Plastici să trecem la conjugarea eforturilor noastre în 
manifestații artistice comune. De ce un festival la lași numai 
al poeziei și nu unul de poo’ie, muzică și pictură, de pildă ?

Red.: Făcîndu-ne cu plăcere ecoul acestor deziderate, 
pornite din donnta ca prestirdul lașului artistic să fîe la ni
velul posibilităților sale reale și la exigența contemporană, 
pe plan mondial, mulțumim participanților.

din partea redacției AUREL LEON



LASCAR VOREL : „Cabină"

de ia Fritz Lan 
ia Harald Reinl

TINERII
V

Un film despre Mabuse ne aduce aminte de Fritz 
Lang, inventatorul acestui personaj diabolic impus 
de trei pelicule remarcabile („Dr.‘ Mabuse, jucătorul” 
1922, „Testamentul doctorului Mabuse” 1933 și „Cei 
1000 de ochi ai doctorului Mabuse” 1960) din care 
ultimele două au fost reluate recent pe ecranele 
noastre.

Urmaș al lui Frederic Murnau, Fritz Lang se afir
mase încă în anii ’20 ca cineast de mare valoare. 
Era epoca de glorie a expresionismului german și el 
se număra printre promotorii acestui curent impus 
mai ales de filmele „Cabinetul doctorului Caligari”, 
„Moartea obosită" și „Nibelungii". Caracteristica prin
cipală a acestor pelicule este ținuta plastică desă- 
vîrșită. Frumusețea „Nibelungilor”, de pildă, se da- 
torește în întregime admirabilului simț plastic al lui 
Fritz Lang, acest mare arhitect al cinematografului 
cum îi numea Sadoul.

După ce, în perioada filmului mut, și-a ales su
biecte mai ales din trecut sau dintr-un viitor prezum
tiv, Lang încearcă apoi, cu primul film vorbitor, să 
facă investigații în lumea contemporană. Era epoca 
în care Hitler se pregătea pentru alegeri.

Filmul inspirat din crimele răsunătoare ale 
Vampirului de la Diisseldorf, purta titlul „Asasinii sînt 
printre noi". Socotit însă injurios la adresa germanilor, 
titlul a fost schimbct cu o simplă inițială, „M”. In 
fond filmul lui Lang rămînea foarte străin oricărei 
intenții politice ; el înfățișa crima ca o psihoză pur 
individuală.

Remarcabil în filmul „M” era arta ireproșabilă de 
a conjuga în contrapunct imaginile, sunetele și a- 
mănuntele simbolice. încă o dată, Lang se dovedea 

estetul rafinat, amatorul de fotografie frumoasă și de 
decoruri grandioase cum se arătase a fi în ooerele 
sale precedente.

w In filmul următor - „Testamentul doctorului Ma
buse”, lumea interlopă, cu pretenții justițiare în „M", 
devine criminală. Mult mai tîrziu, în timpul celui de 
dl doilea război mondial, ’ cînd se afla in Statele U- 
nite, Fritz Lang a declarat că această poveste a u- 
nui bandit dement și corupător stigmatizează „tero
rismul hitlerist, lozincile și doctrinele celui de al 
treilea Reich”. George Sadoul este însă de părere că 
această declarație tardivă a lui Lang este contesta
bilă, cu toate că filmul fusese interzis în Germania.

Doctorul Mabuse, l-a preocupat pe cineast încă din 
epoca filmului mut. In 1922 „Doctorul Mabuse, ju
cătorul” impunea un personaj straniu, asemănător 
mai cunoscutului Fantomas. In intenția regizorului, 
el voia să fie un simbol al depravării din timpul in
flației germane postbelice.

Lang reia acest personaj peste 11 ani, în 1933 în 
„Testamentul Dr. Mabuse”, iar în 1960 revine la el 
realizînd un nou film — „Cei 1000 de ochi ai docto- 

■ rului Mabuse". Sînt filme polițiste în care rafinamen- 
| tul stilistic se împletește cu o debordantă inventi- 
| vitrate, cu o imaginație puțin stranie. Lang crează 

suspens-uri chiar din primele scene și are desăvîr- 
șita capacitate de a trece din unul în altul cu abili
tate și cu un real simț al necesității. In jurul lui 
Mabuse este creată o întreagă rețea pe piste care 
pot fi greu identificate. Spectatorul e pus astfel să 
caute, să contribuie la clarificarea misterului, clari
ficare ce are loc treptat prin limpeziri lente, prin re
ducerea zonei din jurul personajului central pînă la 
identificarea lui. Și abia atunci izbucnește ciocnirea 
scurtă, urmărirea și deznodămîntul. După care asis
tăm la un relaxant happy-end, necesar pentru relu
area respirației normale a spectatorului.

Intîlnirea cu Fritz Lang este, așadar, plăcută. Mai 
ales în „Cei 1000 de ochi ai doctorului Mabuse” 
poate fi urmărit un mare maestru în una din- ultime
le sale creații în care se poate vedea lucrul rafinat, 
meșteșugul desăvîrșit.

Și ictă acum un urmaș, Harald Reinl, care îndrăz
nește să-l continue pe maestru. Să continue adică a 
investiga și, într-un fel, a îmbogăți mitul acestui per
sonaj straniu, adevărat geniu al răului. E vorba deci 
de o continuare care se menține doar în planul te
matic, căci nu poate fi vorba și de o continuare a 
artei desăvîrșite a maestrului. Deși Reinl este un 
bun meseriaș și cunoaște regulile pretențiosului gen 
polițist, arta lui se menține într-o zonă de modestie, 
care ne este cunoscută din filmele sale anterioare 
(toate peliculele din seria Winetou, „Comoara din 
Lacul de argint”, „O noapte pe Mont Blanc” și al
tele). Și actorii pe care i-a ales sînt prea puțin am
bițioși și prea puțini talentați. Excepție face Gert 
Frobe (inspectorul Lohmann) care a lucrat cu Fritz 
Lang la ultimele două filme despre Mabuse și care 
a păstrat ceva din ținuta impusă de maestru.

Filmul se termină deschis. Nu știu exact dacă Ma
buse a murit Ne putem deci aștepta la continuarea 
seriei de filme inspirate din acest mit

NICI CHIAR AȘA
Despre entuziasmul cu care 

e sprijinită și încurajată la 
noi arta amatorilor, conside
ram că nu e cazul a mai in
sista, mai ales cind e vorba 
de plastică. In afara cenacle- 
lor, casele județene de crea
ție populară desfășoară o ac
țiune susținută, patronînd cele 
mai variate forme de ieșire 
în public a talentelor promi
țătoare.

Nu există lună cin acest 
an in care să nu fi aflat ia 
Suceava, Botoșani, Bacău, P. 
Neamț, Vaslui, Birlad, Galati, 
dar mai ales la Iași,, expo
ziții plastice prezentate în 
condiții cît mai civilizate și 
susținut popularizate. Au fost 
cazuri cînd o expoziție, ca 
cea a lui Mzhai și Grigore 
Bejenaru, să circule pe ruta 
^asi — Pașcani — Suceava — 
București, iar unele lucrări 
din ea să plece chiar peste 
hotare.

«Cronica" și-a acut o da
torie din a se ocupa de ex
pozițiile artiștilor amatori, a- 
cordîndu-le circumstanțe de ri- 
Qoare și salutînd căldura cu 
care au fost găzduite în di
ferite săli din orașele mol
dovene (la Iași de pildă • 
Casa universitarilor, Casa de 
cultură a sindicatelor, Policli
nica specială. Casa armatei și 
cJîiar wsa,a Victoria). Aceasta 
fiindcă am considerat că e 

.vorba de o activitate artisti
că onestă și încîntătoare, care 
mergînd în paralel cu efortul 
maior al profesioniștilor, con
tribuie la crearea unui labo
rios cl'mat spiritual în cen
trele respective.

Avem impresia însă că și 
în materie de- amatorism se 
impune discernămînt și mal 
ales măsură atunci cînd se 
titularizează o manifestare publică. .
Aurora Ristea ar fi expus 
doar un șfert din ceea ce 
ne oferă și într-o sală dis
cretă, acordată la posibili
tățile artei sale, ar fi fost 
cu totul altceva. Amatorismul, 
e cuceritor tocmai prin mo
destie și simtămîntul propor
țiilor. Est modus in rebus. 
. Altminteri ar putea fi 
suspectat de intenții lătural
nice și ar fi păcat.

S-au deschis școlile și au început 
sa se deschidă și teatrele; E drept, 
acestea din urmă nu sînt legate de 
o dată fixă, însă oricum, începutul 
de an școlar și începutul stagiunii 
teatrale sînt momente' care se con
jugă. Și — ar fi bine — nu numai 
calendaristic să' se conjuge, 'căci mă
car odată pe an e cazul să-și amin
tească și cei care-și permit' să uite, 
că teatrul, pe undeva, fără lecții, fă
ră dirigenție și obligativitate rigidă, 
tot un fel de școală este pentru 
că, — direct sau indirect — contri
buie la formarea, la plămădirea o-, 
mului, la perfecționarea sa ca ființă 
mînată de idealuri superioare.

Niciodată publicul de teatru nu a 
fost și nu poate fi absolut" omogen, 
nici • în ce privește -pregătirea, nici 
predispozițiile și gustul artistic. Ti
neretul constituie o parte importantă 
a publicului, și încă o parte care, în 
mod firesc, ar trebui să fie mult 
mai numeroasă în clipa de față. Prin 
urmare, nu izolăm tineretul de restul 
publicului, nu-i situăm în afara to
talității spectatorilor, ci îl privim în 
chip legitim înțr-un context dat, însă 
ținînd seama de gradul de pregătire 
intelectuală și artistică, de preferințe, 
gusturi, interese.

Discutarea tot mai insistentă a a- 
cestei relații dintre scenă și publicul 
tînăr dovedește, de altfel, că pe un
deva își fac loc anumite dificultăți, 
anumite nepotriviri, Care ar fi a- 
cestea ?

Trebuie să recunoaștem că nu 
există încă, în toate cazurile, o con- 
juqare fericită între dorințele spec
tatorilor tineri și ceea ce teatrele le 
oferă. Și totuși, nu ar trebui să se 
uite că tinerii de azi formează con
tingentele mari ale publicului format, 
educat, de mîine și Că deprinderile 
formate în copilărie și adolescentă 
constituie temeiul interesului conști
ent și rafinat de mai tîrziii pentru 
arta scenică.

Or, pe de o parte, programa șco
lară și obligațiile extrașcolare lașă 
prea puțin timp dezvoltării curiozi
tății pentru teatru și. oferă prea pu
ține și anemice prilejuri în acest 
scop.! Dacă teatrul nu. se predă la 
școală, așa cum se predă muzica sau 
desenul, ar trebui ca tot acești pro
fesori să se ocupe cumva, împreună 
cu dirigintele, de formarea discer- 
nămîntului și a gustului și pentru 
teatru. In definitv maiștri de gim
nastică pot fi mai persuasivi atunci 
cînd e vorba să-i facă inai populari 
pe așii balonului rotund sau oval? 
De ce ? Mai notez că teatrul școlar 
a devenit aproape o amintire și re- 
comandîndu-1 aș putea fi învinuit de 
... paseism.

In al doilea rînd, nici teatrele nu 
au în vedere ,sau ru au cînd să ai

bă în vedere sarcinile ce le revin 
în chip firesc în asigurarea viitoa
rei generatin' de spectatori. Reperto
riul pentru copii a fost și este în 
continuare sărac, însă nici secreta
riatul literar, regizorii, directorii nu 
sînt prea convinși de utilitatea lui 
Evident; maturii' ■— și cei. care lu
crează în teatre sînt maturi — poate 
s-au plictisit de aceleași și aceleași 
basme cu Păcală,' de smei, domnițe 
și Feți-Frumoși. Și totuși, cît de ne
cesari sînt aceștia .... Oare învă
țătorul care predă 30 de ani alfabe
tul renunță la .o—i=ci și a—-c—ac 
numai pentru năduful de a le fi re
petat de atîtea ori ? Cu puțină aten
ție și tenacitate se pot găsi, însă, 
oricînd și texte valoroase pentru a- 
semenea spectacole. Iată, la întîm- 
plare, Rodia de aur, feerie de Adrian 
Maniu și Al. O. Teodoreanu, Mere
le de aur de VI. Tudor, Harap-AIb, 
de G. Vasilescu, nu mai vorbesc de 
Sînziana și Pepelea de Alecsandri, 
Inșir-te mărgărite de V. Eftimiu etc.
Șțim, montarea lor e costisitoare, 

dar.... utilitatea acestora este încă 
de necontestat.

Mai departe, pentru elevii mai 
mari și studențf, se impune măcar 
cîte o piesă din autorii clasici pre- 
văzuți în manualele de literatură. 
Regizorii, însă cu puține excepții, îi 
consideră pe Moliere sau Racine de
modați, pe Delavrancea retoric, pe 
Alecsandri naiv și idilic, pe Cara- 
giale prea mare, ca să-l putem re
prezenta în fiecare an... Asemenea 
autori sînt mult prea rar și mai mult 
festiv programați și atunci într-o 

optică și în cîte o versiune care-i 
lasă derutați pe tinerii spectatori. 
Pe de altă parte, numeroase piese 
cu tineri și despre tineri, unele fals- 
idilice, altele mizînd pe poante destul 
de ieftine (Moartea ultimului golan) 
mimînd un argou la a cărui răspîndire 
contribuie, dezamăgesc. Am avut și 
de - acestea destule și se mai anunță 
și altele. In sfîrșit, ajungem la o ul
timă categorie, poate cea mai pre
tențioasă, aceea a spectacolelor cu 
caracter de experiment, a spectaco
lelor laborioase de multe ori, încîl- 
cite, pe care tinerii fie că nu sînt 
pregătiți să le recepteze, fie că nu 
doresc să depună efort pentru a le 
afla sensurile. Și atunci, iată atîtea 
condiții de natură să creeze un 
hiatus între spectatorii tineri și tea
tre. Noroc că mai există și pasiuni 
înăscute și familii în care părinții 
dispun și de' timp și de competență 
necesară orientării artistice a copi
ilor. Dar pasiunile înnăscute și culti
vate din proprie ' inițiativă rămîn 
„rara avis*. ,

RADU ' MIHAIL

CUVINTELE...
...Intr-o bună zi Papanico- 

lau a sărit 540 m. Era ° 
performantă, firește, dar, în 
sine, deoarece acest lucru nu 
mat impresionează decît pe 
moment. Toate performantele 
îst au rostul în a fi depă
șite. Ceea ce s-a imprimat 
însă durabil pe retină, ceea 
ce. s-a încrustat în memo
rie, sensibilizând, qestul at
letului, a fost imaginea o- 
ferită de televiziune, o ima
gine bidimensională, în care 
realitatea stadionului bucures- 
,enn era reconstituită într-o 
stilizare de linii drepte ori 
unduitoare, nu lipsite de for
ță sugestivă și efect estetic. 
Atletismul îsi dezvăluia ast
fel o coordonată inedită, des
cifrabilă îri încîntătoarea co
regrafie grafică, exnrimînd o- 
mui în efortul magic de de
pășire a nroprlei sale con
diții terestre. Si, poate. în
tre această plutire de cîteva 
secunde și zborul circumte- 
restru de zile și nopți nu 
*ste o atît de mare deose
bire, cît s-ar părea la prima 
vedere; si poate, iarăși, că 
apropierea între aceste două 
gesturi, înscriind simbolic o 
superbă propensiune a uma
nității spre absolut, între a- 
ceste două gesturi temerar 
antiqravitaționale, ne-a fost 
sugerată tocmai de stilizarea 
operată de imaqinea T. V., 
imagine în care au fost pa 
rînd catapultate evenimentele 
— cosmice și atletice

C.e-ar fi să căutăm tocmai 
aici specificul T.V.? Nu 
doar în stilizarea operată pe 
micul ecran, ci mai ales în 
posibilitățile de cuprindere 
ale acestuia. Pentru că sti
lizarea este o condiție cu 
determinări tehnice, deci ine
vitabile. Posibilitățile de cu
prindere implică însă subiec
tivitatea redacțiilor T. V. 
care selecționează. Si, trebuie 
s-o recunoaștem. în ultimul 
timp o fac cu o sporită afi
nitate pentru elevația faptu-i 
lui de cultură. Intr-atît încît 
afirmația lui Tudor Vornicu 
potrivit căreia în emisiunea 
^Studioul N“ a trebuit să se 
introducă muzică ușoară de
oarece ea era deficitară în 
ansamblul proaramului acelei 
zile ne-a surprins. Inutil. Pen- 
ru că pînă la urmă propria jus
tă* și bunul qust și-au spus cu- 
vîntul. Si toate au intrat' în 
ordinea lor firească. Trecuse 
destul timp de cînd după a- 
miezile duminicale erau delec
tate T.V. cu hipopotami căs- 
cînd în canicula africană, iar 
telespectatorii — în somno
lența iradiată de micul e

ȘTEFAN OPREA

n
cran. Ceva s-a schimbat în 
bine si chiar dacă nimeni nu 
poate să-ți spună ce înseam
nă „Studioul N", el există 
și-și respectă promisiunile.

Important este însă faptul 
că un sporit indice de cul- 
turalitate îi este propriu nu 
numai acestei emisiuni, ci 
întreqului proqram, de la 
cărți și idei pînă la teatru 
și film. Adică tocmai în 
domeniile în care se caută 
cu stăruință specificul T.V., 
mergîndu-se, e drept, uneori 
pe cărări qreșite, ca în ca
zul teatrului, din cînd în cînd 
desfigurat în studiou printr-o 
scenografie excesivă și un a- 
buziv joc de planuri. Se uită 
în atari împrejurări că piesa 
își are structura și ritmul ei, 
în afara cărora cuvintele ră
mîn banale ca într-o poezie 
demontată în care nu-si mai 
răspund unele altora, pierzîn- 
du-se în haosul inexpresivi- 
tății precum planetele scăpa
te de sub leqile atracției u- 
niversale.

Desigur, cînd putem vedea 
pe ecran partea nevăzută a 
lunii, de ce n-am vedea și 
partea ’nevăzută a repertoriu
lui teatral și cinematografic, 
așadar acea parte promisă 
solemn îrt fiecare stagiune de 
către teatre si cinematogra
fe, dar , abandonată în ulti
mul moment din rațiuni de \ 
plan sau altele mai obscure? | z

Așadar, vorbind despre un 
sporit indice de culturalitate 
al emisiunilor T.V., nu pu
tem ianora totuși problema 
cuvintelor. Școlărește aliniate 
în discuții, gospodărește îm
buteliate în cronici, cam ne
glijent risipite în prezentări.

AL. I. FRJDTIS

BRÂNCUȘI IA BUZĂU
Ziarul județean „Viața Bu- 

zăuiui" a realizat pentru luna 
august un bogat supliment be
letristic, oglindind prin cele 
mai variate modalități publi
cistice viața .cui tur ară și prin
cipalele realizări buzoiene din 
diferite domenii.

Ni se pare interesantă sem
nalarea că în cimitirul orașu
lui* se ailă si o operă de 
Brăncuși. E vorba de bustul 
unui avocat numit Petre Stă- 
nescu si de o statuie „Ru
găciune", care întregește 
grupul funerar. In timp ce 
„Rugăciune" a fost achizițio
nată de către Muzeul de artă 
din București și înlocuită cu 
o copie, bustul oriqinal a 
rămas. Lucrarea ar fi fost e- 
xecutată de sculptor în peri
oada 1907—1914, ea fiind cea 
la care se referă în jurnalul 
său scriitoarea Otil.a Cosmu- 
țiu—Bolloni, atunci cînd no
tează la 27 aprilie . 1907 :

„Ieri m-a vizitat Brăncuși. 
E un băiat norocos, nu glu
mă. A primit să execute un 
monument funerar în valoare 
de 7.000 franci. A primit un 
aconto de 500 de franci și a 
închiriat în acest scop un 
atelier".

După opinia prof. N. Io- 
nescu, semnatarul prezentării, 
„această lucrare marchează o 
etapă importantă în creația lui 
Brăncuși, portretul lui Stânes- 
cu aducînd elemente noi ; 
forma ovală a capului, alun- 
gir ea exaqeiată a altului, în- . 
clinarea în față și felul în 
care suprafața primește si re
flectă lumina".

Ceea ce e sigur. „Buzău! se 
mîndrește cu acest Brăncuși, 
fie chiar dacă e vorba, de o 
comandă de circumstanță.

Pt DEASUPRA
In articolul «Dramaturgul, 

întîiul spectator al proprii
lor lor piese" (..România Li
terară nr. 36—1970), Radu 
Dumitru se ocupă de cei care 
se interpun între dramaturg 
și public, autorul începînd 
prin a sublinia că „fiecare 
sfîrșit. de stagiune aduce după 
sine un fel de bilanț, care 
mînuit cu abilitate poate 
crea un tablou fericit și, de
sigur, destulă mulțumire pen
tru cei care-1 întocmesc. A- 
tîtea premiere propuse, atî
tea realizate, atîtea turnee, a- 
tîtea succese, etc., etc. Ar
gumentele se găsesc ușor si, 
mai ușor, ele pot fi folosite. 
Punctul forte al oricărei sta
tistici este însă numărul de 
spectatori*4...

Pentru acești spectatort 
(„Măria sa publicul") se răz
boiește Radu Dumitru, cerîud 
să nu se facă unele concesii 
dăunătoare, întrucît î

„Teatrul este o școală. El 
trebuie să-și pregătească cu 
atentie si perseverentă pu
blicul său, să-i ridice aces
tuia pretențiile estetice*.

Toate bune, dar pentru â- 
ceasta trebuie ca în primul 
rînd dramaturgii să fie con
vinși, alături de Radu Dumi
tru, că „literaturizarea este o 
falsă literatură și pentru dra
maturgie cît și pentru proză. 
Replicile sună dogit. Si ori- 
cîte efecte scenice oferă ast
fel de texte, dialogul■ îl tră
dează pe meșteșugarul me
diocru".

Că nu este așa o dovedeș
te exigenta acelei dramaturgii 
incriminate și din care Radu 
Dumitru extrage chiar „anu
mite retete verificate", citate 
în acest articol.

Că nu-i așa ne-o confirmă 
concesia pe care chiar- auto
rul o face în final, punînd la 
zid doar pe „meșteșugarii me
diocri". Dar cu ceilalți mește
șugari cum rămîne ??



SEMNIFICAȚIILE
(urmare din pag. 1)

de moduri, de tehnică este repudiată. Este o replică pe care 
o dă autorul operei brute artistului consacrat, replică în 
care opera nu justifică nici trecutul, nici prezentul și nici nu 
legitimează inegalitățile care o constituie părerile lui Dudiffet 
și ale amicilor săi se opun radical concepției conform căreia 
arta ar fi apanajul unei elite restrînse.

Posibilitatea de a crea' frumosul este, pentru teoreticienii 
artei brute, lucrul cel mai echitabil distribuit în toată lumea, 
numai că actul într-adevăr creator de frumos este un act rar, 
datorită constrîngerilor și conveniențelor care ne parali
zează sau ne falsifică gesturile, spun ei.

Autodidactii artei brute, departe de a fi .analfabeti ar
tistici", sînt partizanii mistici ai unei spontaneități necontro
late, ai unor îndelungi preparative, adeseori mult mai ordo
nate decît cele premergătoare artei tradiționale. In acest 
sens pledează fluiditățile savante ale lui Guillaume, un vechi 
sculptor în abanos, planurile orașelor fantastice trasate de 
Wolfli într-un stil minuțios, arabescurile savante ale lui 
Emanuel Caligraful și ale atîtor altora.

Gîndirea sălbatică — despre care Levi—Strauss, afirmă 
că «departe de a reprezenta gindirea omenirii In stare de pri
mitivism, exprimă o gîndire deosebită de cea cultivată numai 
în ceea ce privește obținerea randamentului* — stranie și 
logică, brutală și complexă, folosind opoziția și distincția, pe 
rînd, cînd aproape cind departe de cea științifică, își gă
sește în arta brută un excelent domeniu de aplicație.

In acest sens arta brută nu vrea să ne spună nimic în 
mod special, și nici să ni se adreseze decît la modul cel mai 
general posibil, prezentînd interes doar pentru cei ce cultivă 
Subtilitatea unei gîndiri necu?..’. a.e

Aspectul cel mai delicat 11 prezintă Insă scendalul inte
lectual provocat de faptul că autorii operelor de artă brută 
sînt internați în cea mai mare parte In spitale de psihiatrie. 
Aici hu există decît un singur amendament. Cu toate că sînt 
rezultatul activității unor astfel de oameni, creațiile aces
tora nu se disting cu nimic de cele care, fiind de același 
gen, aparțin unor oameni obișnuiți. normali, buni părinți, 
soți muncitori etc. Așsdar, în ceea ce o privește, arta brută 
nu presupune o separație a raționalului de irațional fn pro
cesul de creație și totuși esențialul ei se situează la nivelul 
unei astfel de posibile rupturi, fn sensul instaurării unei dis
continuități radicale Intre o operă și cea precedentă. In spri
jinirea și explicarea acestei supoziții. Lascaut n citează pe 
Malraux care afirmă că .adevăratul rebun. pentru că — «e 
joacă, posedă la modul cel mai autentic un domeniu comtm 
cu artistul, acel al rupturii*.

Astfel stînd lucrurile, arta brută contestă radical nofton-

ARTEI BRUTE
nea de obiect artistic ca o incarnație conștientă de ea însăși 
și ca mod privilegiat de cunoaștere. Universul acestei arte, 
ieșit din mîna și din mintea unor oameni nespecialiști, im
plică .în sine șocuri care vizează esteticul și fată de care ori 
reacționăm Ia modul obișnuit, ori împărtășim, o dată in
tra ti în acest domeniu, nebunia specifică multor curente des
chise de manifestele suprarealiste. . ; >

Așadar, în fața acestei arte care ne pare derizorie sau 
entuzlasmantă se impune reflexia, o reflexie care să prezerve 
scandalul și în același timp să o situeze în cîmpul esteticii 
într-o nouă regiune pe care ea însăși și-o impune.

O reflexie mai adîncă însă ne-ar putea duce și la con- , 
duzii contradictorii. Pentru aceasta să mai examinăm încă 
o dată fenomenul artei brute și considerațiile critice făcute 
pe marginea lui. Imaginea este concepută deci de acești crea
tori ca un factor ivit din haos dar în același timp și ordo- 
nator al lui. Ne întrebăm însă atunci cum poate ieși «ceva* , 
structurat și structurant din .altceva" nestructurat și he- 
structurant (elemente definitorii pentru haos), pe .care apoi, 
să-l ordoneze structural, în conformitate cu niște principii , 
sau structuri care în acel moment nici nu există.

De la entici și pînă azi, există părerea că arta este un 
proces re-creativ potrivit unor canoane ale frumosului, adică 
potrivit acelor cauze finale care au menirea de a trezi' în 
noi emoția artistică. Or, luată în acest sens, arta brută' Im
plică și ea în sine o seamă de procese re-creative, dar re
creații după canoane și legi interioare proprii unor domenii 
In care stăpînesc alte tonalități afective decît trăirea frumo
sului. Orice s-sr spune, acești oameni, creatori ai acestui gen, 
nu urmăresc prin re-creatia lor trezirea emoției estetice ci > 
cu totul altceva, în primul rînd realizarea dorinței de mani-i > 
festare demiurgică, manifestare impusă de o, condiție în cane , 
lipsa ei ar fi însemnat anularea insului chiar ca individualitate. , 
A nu se uita că majoritatea acestor creatori au fost și sțnt 
clientii ospiciilor, închisorilor sau ai altor medii și, circum- , 
stante menite șă depersonalizeze sau chiar să dezindividvali- 
zeze omul. El creează așadar în primul rînd, ca să se rede- 
finească existențial. Or, redefinirea existențială exclude în , 
primul rînd atitudini extatice, ea fiind în sine proces, miș
care. Excluzînd extaticul se înțelege de la sine că. exclude și , 
emoț:a estetică. Dacă noi ne .emoționăm" totuși, în sensul 
că vibrăm în fața acestor produse, vibrăm nu în fata frumo
sului lor. ci în fața unui act tragic de redefinire ontologică 
a autcruluL

Socotind Insă că, dacă uneori s-ar putea totuși vorbi > 
chiar și la astfel de opere de o contingență cu frumoșul în 
ceea ce privește expresia, nu putem accepta că acest ele
ment Intîmulftor este îndeajuns de definitoriu pentru tot 
procesul. Incit să-l putem numi artă. Credem că aici se face 
confuzia: cind se vorbește de .arta brută*, se pune semn de

1 egalitate între ceea ce declanșează ea In sufletul, spectatorului 
« și ceea ce declanșează arta tradițională, asta pe de o parte, 

adică din punct de vedere al efectului emoțional, pe de altă 
î parte, din punct de vedere structural Este o obiecție care 1
Ț se poate aduce, și pe bună dreptate i se și aduce, structura

lismului și anume că pune accentul pe cum ie prezintă opera 
de artă ca structură și nu pe ce declanșează ea în cel căruia 
i se adresează și pe ce este ea în sine. In general, oricît de

• noi și oricît de îndrăznețe ar părea analizele structuraliste 
și structuralismul în sine, faptul de a pune semn de egalitate 
Intre cultura papuașă și cea greacă (exemplele sînt arbitrar 
alese) pe baza faptului că ar avea aceleași structuri, ni se

1 pare extrem de temerar și mai ales extrem de ciudat. Cam 
i același lucru se întîmplă și aici, căci a investi aceste produse 
i cu epitetul de artă, chiar dacă acestei arte 1 se aplică corec- 
j tivul de .brută*, epitet cu care sînt investite și produsele 

tradiționale artistice, înseamnă a goli noțiunile de frumos și
■ de artă de conținutul lor definitoriu. \

Mai explicit, așa cum în fața unor icoane sau picturi bi
zantine nu putem vorbi, la sufletele religios structurate, decît 

i în cazuri anormale, de emoții estetice, ci de un fior religios, 
extatic, sacru, care este altceva decît emoția estetică, tot 

| așa și în fața obiectelor de artă brută nu putem vorbi de 
I emoții estetice decît la suflete incapabile să participe la fri- 
i soanele tragice ale unor inși chinuiți ontologic de o condiție 
! improprie ființei omenești, sau la snobi care-și fac o profe- 
’ sie din a afirma lucruri pe care nici nu le simt și nici nu le 
; percep. A afirma că ai emoții estetice, la perceperea structu- 
i rilor e ca și cum ai spune că ai emoții în fața unor tratate 
; de mecanică și chimie care ar explica la nivelul domeniilor 
j lor, în ce constă catedrala Notre-Dame și ce este ea de_fapt 
! ca alcătuire.

însuși gîndul de a genera asemenea emoții este mai străin 
j ca orice de majoritatea creatorilor de „artă brută". Nu ve

dem cum ar putea fi acuzat de intenția de a prezenta struc
turi Josef G., asasinul soției sale, care în închisoarea de la

■ Băle, își reproduce obsesional chipul mutilat de cine știe ce 
chinuri interioare, sau Miguel Hernandez, anarhistul care 
și-a pictat neîntrerupt, timp de zece ani, chipul femeii sale.

Că operele lor pot fi interpretate ca atari structuri, e 
posibil, dar ca din aceste structuri să se deducă esențialitatea 
operei lor de artă, ni se pare un act similar cu acela de care 
am amintit mai sus, adică de a substitui esența printr-un mod 

; al ei de a fi. Esența operelor acestor oameni este ceva ce 
; transcende arta, este consecința unui tragism ontologic, a 
| onticului care se vede dezontologicizat, cum ar spune Hei

degger într-un limbaj propriu, consecința unei transcendente 
' în care neantul, esență a ei, în neputința de a fi suportat așa 
i cum este, tinde să fie înlocuit sau îmbrăcat,-teu o formă 
• care, și ea dimensionată la rîndul ei pe măsura obiectului, 
j devine haotică și bizară. Or, situîndu-se dincolo de domeniul 

frumosului, activitatea acestor oameni nu mai poate fi- soco- 
j tită ca artă decît dacă, cum am mai-spus, se schimbă conți- 
I nutu] noțiunii de frumos, conținut care s-a conturat destul 
j de bine în istoria omenirii, atît în bunul simț nepervertit, cit 

și în teoretizările esteților, începînd cu Platon, Aristotel și 
sfîrșind cu Volkelt.
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RESTITUIRE
Amintire estivală. Din flori de romaniță și 

glicină, din frunzele aspre de mentă, banii se 
adunau cu greu. Plicul subțire trimis, pe la 
începutul veacului, studentului subțiratic de la 
Munchen mirosea a tonte florile. Odată deschis 
se împărțea pe la prietenii de breaslă.

La Piatra Neamț, vara, verdele era crud 
și aerul tare, dar nimeni nu se interesa de 
pictură. Doar nepoții de iconari și cioplitori se 
adunau în jurul șevaletului, priveau îndelung și 
oftau admirativ ca în fața pereților de basm 
de la Agapia. In restul anului, cu două ano
timpuri reci, liniștite. In liniștea aceasta a 
murit de tînăr pictorul Aurel Băieșu. A rămîne, 
însemna a muri în tine, înțr-o pîlpîire de lu
minare cu flacăra mică.

A p'eca nu înseamnă uitare. Căutînd mereu 
cărările către înalt, la întîlnirea cu marile fur
tuni — Kandinsky, Klee, Marc Ernest, — picto
rul nemțean și-a adus mereu aminte de peisa
gistica infinitelor prisme ale Ceahlăului, de 
plutași, pădurari și leagăne păzite de torcătoare. 
De aici a împrumutat lumina și căldura cu
lorii. Ceea ce a realizat monumental Camil 
Ressu, tăind în culoare ca în lemn un univers 
pitoresc si exact al țăranului român, a încercat 
Lascăr Vorel pentru mediul urban al provin
ciei, pînă la primul război mondial. însingu
rarea, tristețea șî suferința fizică l-au înăsnrit. 
Plutirea romanrică din crimele oortrete fa-e Ine 
trăsăturilor tăioase din peniță în „gravurile 
cenușii", dulceața culorilor în stil „nazarenian* 
este uitată șî dizolvată în contrastul dintre 
negru și roz. Duoă anul 1°13, rlnțen") devine 
nervos, culoarea ca un reflex stîns de flăcă :

multicolore, imaginea sarcastică a lumii ii o- 
parține lui Lascăr Vorel, scenele de interior, 
de fast sau de bilei avind sens simbolic, ge
neralizator. Va face școală, fără a fi recu
noscut. Ființa și planșele in care se aispersa 
treptat au dispărut, s-au împrăștiat pe trei 
continente în haosul de la sfirșitul războiului.

Petru Comarnescu are marele merit de a :> 
restituit, acum un deceniu, culturii plastice ro
mânești, figura tăiată aspru din puritatea re
nunțării de sine a pictorului multă vreme ui
tat: „Vorel și-a căutat cu stăruință, dar și cu 
îndoieli drumul în artă. Pictorul și graficianul 
dintr-însul aveau aspirațiile și exigențele celor 
care vor să se exprime autentic și substanțial, 
să fie ei înșiși, cît mai puțin tributari altora. 
Din gîndurile unor asemenea creatori se ivesc 
de obicei deschizători de drumuri*. Multe din 
fizionomiile sentimentele, sau din compozițiile 
lasciv-renoiriene „După o noapte de dragos
te", concepute între 1906-1910, au fost rupte 
de mîna artistului. S-a întors la o asprime col
țuroasă și adevărată) în judecarea lumii și în 
analiza de sine, chiar în autoportrete".

însingurarea de acum 50 de ani are acum 
ecou într-o cetate nouă cu muzee șî școli de 
artă, într-o țară de' munți și de ape unde a 
reînviat fresca și se descifrează plastic mito
logia veche și nouă. Distanțarea și renunțarea 
de sine s-a convertit în valoare autentică, punct 
de reper și îndemn pentru artiștii de azi veniți 
la primul festival „Lascăr Vorel". Numele pic
torului este cel al unei prime bienale moldo
vene de artă. Sînt în timp însingurări înalte, 
care creează perspective pe cît de necuprinse 
pe atît de adîncî. De pe înaltul Ceahlăului vi
brează mai profund și mai aproape întreaga 
adîncime a lacului.

RADU NEGRU

Un eveniment artistic deo
sebit atit prin modalitatea de 
organizare. prin amploare cit 
Si prin scopurile propuse — 
își Înscrie configurația aparte 
Intre manifestările culturale 
din țari: este vorbe de prunul 
festival de crid plcsticd .Lcs- 
cir V orei* desfășurat m de,

Fiind o Întrunire necompetf-. 
tivi. creatorii prezenți In ca- 
drul festn-alufui au trimis tu- 
cririe pe care le-au considerat 
cc fiind cele mai reprezenta
tive pentru act ivita: ea lor 
plasticd. In felul acesta s-au 
organizai 21 de expoziții per
sonale; publicul c luat con
tact cu 21 de personalități 
artistice distincte. reprezen- 
Und. clteva din direcțiile pe 
care ie urmează plastica noa
stră contemporani. Subliniem 
meritul organizatorilor aces
tui prim festival plastic, acela* 
de a oieri 21 de expoziții pa
ralele. frecare artist benefici
ind de o said proprie, fiindcă, 
trec îrxl peste afinități și școli 
peste diferențe și idectki, * 
o expoziție colectivă oricare^ 
cr fi principiile dscă cere ea 
este organizară poete avanta
ja anuaute personalități artis
tice. In pofida altora.

Desfășura: pe parcursul' a’ 
două săpcimini, festivalul plas
tic de la Piatra Neamț s-a 
deschis cu vernisajul expozi
ției retrospective Lascăr Vo
rel. arvlntul omagial fiind 
rostit de criticul Radu Negru.

Redescoperit de Petru Co- 
marr.escu. pictorul din Pia
tra Neamț a fost una din 
ocele personalități cere a mi
litat prin întreaga sa creație 
pentru o artă angajată. con
temporană. adine românească.

Dintre gazde, au răspuns in
vitației festivalului lulfa Hă- 
lăucescu. Zenaida si Mi hal 
Mădescu. Nicolae Milord. Pe- ’ 
tru Petrescu. Clement Pom- 
piliu. cel din urmă cu un 
frumos bust in marmură re- 
prezentînd pe sărbătorit.

Iulia Hălăucescu ne impre
sionează prin sensibilitatea și 
adînca Înțelegere a versurilor 
lui Lucian Blaga — în ciclul 
de acuarelă dedicat creației 
poetului. Zenaida Mădescu re
compune In alb-negru, eu ele
mente de basm și mitologie 
(„Adam și Eva", .Copacul ie
lelor*), scene din viața satu
lui (.Nunta*). Este o lume a 
sa, transfigurată in simboluri 
numai aparent exterioare,- 
fiindcă artista poate ii și mi

reasa amintită și călătoare pe 
corabia stranie, plutind spre 
o lume a fantasticului; rein- 
terpretare modernă a unor 
mituri și legende cunoscute, 
Cărora le conferă prin arta 
sa sensuri noi, între noi o- 
rizonturi.

Mihai Mădescu — mai con
torsionat. obține prin ponde
rea tușului un plus de tra
gism, In compozițiile sale, in
teresante, cu rezolvări inedi
te. se simte omul de teatru 
— decorativismul său >însă, 
este unul de bună calitate. 
Titlurile, generalizatoare sint 
metafore și simbol!; .Suferin
ța* tuturora, in timp, și „Fan
tasmele* care ne-au bîntuit și 
ne mai Întunecă somnul și 
„Lumina* și puterea (..Prome- 
teu*), care ne tace stăpîni pe de
stinele noastre („Urisitoarele").

Dintre bucureșteni se de
tașează net Nicolae Săitoiu. 
Compozițiile sale cu foarte 
rrialte personaje fac să defi
leze prin fața ochilor zeci de 
expresii: oameni, oameni, oa
meni — plnă cind te cuprin
de neliniștea, privind în fața 
afltor semeni; cel care a tre
cut pe lingă tine ieri, cunos
cutul de astăzi și cel posibil 
și mai ales milioanele pe care 
nu le vei recunoaște nicio- 
<fctă și numai le bănuieștl 
prezența — iți apar deodată 
In față și te privesc cu mii 
de ochi — ochii disperării 
(Jjigăt*). ochii Întrebării și 
panicii („Hoarda"), ochii neli- 
ntșiei și neîntoarcerii („V li
tra rea*). Ciclul „împotriva 
distrugerii* face din Săitoiu 
un artist angajat, incisiv și 
lucid care nu uită nici un 
moment de marile probleme 
de epocii sale.

Ieșenii — al treilea mare 
grup alături de plasticienii din 
Piatra Neamț și București — 
sint nume cunoscute deși fac 
parte din tînâra generație de 
artiști: este vorba de Dan 
Hatmanu. Nicolae Constantin. 
Dimitrie Gavrilean și loan 
Gânju.

Dan Hatmanu reține atenția 
cu seria de portrete pe care 
am avut nu demult ocazia să 
a admirăm la Galeriile de 
artă din Iași.

Mergînd pe augmentări ale 
trăsăturilor figurii subiectului, 
artistul amintește — in sensul 
bun al cuvintului — de Mo
digliani, dar și de elementele 
votive ale frescelor noastre 
românești. Citabile sînt „Auto
portret", „Portretul unei tine

re", „Pictorul Maltei", — lu
crări în care (și afirmația 
este valabilă pentru întregul 
ciclu) este surprins universul 
sufletesc și intelectual, preo
cupările și gîndurile și triste
țea și amărăciunea și calmul.

Nicolae Constantin este ob
sedat de mișcare, de linia ni
ciodată aceeași, de trepidația 
și veșnica schimbare a forme
lor, culorilor. Tocmai pentru 
a surprinde această mișcare 
creează și de cele mai multe 
ori rezolvă cu succes com
poziții cinetice a căror teh
nică pictorul o stăpînește în
deajuns pentru a izbuti lu
crări cum sînt: „Duminică. la 
stadion", „Rugby", „Vagonul 
de clasa a doua*.

Elev al maestrului Corneliu 
Baba, Dimitrie Gavrilean, mol
dovean ca origine, aduce in 
plastica tînără o personalitate 
aparte, cu o configurație deo
sebită și cu o indiscutabilă 
maturitate artistică. Dacă am 
încerca să-l apropiem unui 
plasțician cunoscut, acela ar 
fi poate Chagall — pentru 
misterul și puterea de fabu
lație, pentru felul în care re
ușește să aducă acel „acașă" 
atit de al fiecăruia — și să-l 
facă al tuturor. Dintre lucrări 
amintim „Dealul lui Dobrin", 
„Basm vechi*, „Noaptea îndră
gostit ilor*.

loan Gânju prezintă în com
pozițiile sale o lume aparte, 
stranie și contorsionată, bîn- 
tuită de neliniști. Ursitoare, 
iele, personaje de bilei ori 
ale teatrului popular apar în 
atitudini aparent încremenite, 
statice. Este numai o impre
sie. Fiindcă dacă privești din
colo de simbol și-l interpre
tezi, și dincolo de masca în 
spatele căreia este un iundal 
gri-vinețiu, ai impresia că toa
te personajele acelea, în ati
tudini grotești, vor să-ți vor
bească. să ți se confeseze.

Deschis cu o expoziție re
trospectivă, continuînd cu cele 
21 de expoziții paralele — 
dintre care am amintit doar 
citeva — și prilejuind schim
buri interesante de opinii între 
artiști, critici, ziariști, conti
nuînd cu diverse manifestări 
artistice pe parcursul a două 
săptămîni, primul festival de 
artă plastică „Lascăr Vorel" 
constituie un Început de bun 
augur. Așteptăm cu încredere 
cea de-a doua ediție, anunța
tă pentru 1972.

ADA TEODORESCU-FARTAIȘ
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ELEGIA
UMILĂ

E mort orașul blind ca o lagună, 
cu crinii fără umbră in putrid.
Lemn bun de ars in rugul tău avid 
prin carne-mi, doamne, melancolic sună.

Crepusculare linii lungi de vară 
marele fruct il leagănă in vad 
și cu efort de arme trase cad 
reptile zburătoare-n vene iară.

Parfume vechi albine-naintează 
tristeții numele s-ascundă, pur ; 
e semn de urmărire în azur, 
răspuns cine va da, prin plins și rază ?

C-un somn erotic frigul împresoară 
obsesii și hemoragii-n adine ; 
obscur mi-i rîsul și cenușa string 
pindind din vadul cu hipnoza rară.

O stea călăuzește in orbită 
cu gesturi de mister, al ierbii fum ; 
eu sînt o parte-a nopții ei acum, 
timpan suav și fapta părăsită.

Ce cauză o-mpinge în durere ? 
M-atîrn de clopote, în limba lor, 
și lent colonizat de rupții nori 
îmi țin ostila mea întemeiere.

II

Pe-un tărim cu piei de apă 
ca o lacrimă bolnavă 
stinsă sub mireasa-pleoapă, 
turnul bate o octavă

și memoria dezgroapă 
și memoria dezgroapă.

Morții in genunchi in mine 
pe oglinzi cu duh de singe 
scot surghiunul de lumine 
din infernul care plinge,

in armure feminine, 
in armure feminine.

Paznicii la vechi tenebre 
bat cu tirsul greu de moarte, 
de pe tronuri, prin vertebre 
sculind fluturii departe

strinși în coamă-n flori deșarte, 
strinși în coamă-n flori deșarte.

Muzici-lebezi înconjoară 
un mormînt in înălțime ;
îngerii pe dulcea scară 
ca la bal, în limpezime,

în grădini de ser coboară, 
în grădini de ser coboară.

Dintre Doamne cea mai clarâ-n 
fresca de zmaragde sfinte 
(dintr-o iarnă funerară 
și atit de pală-n minte)

stă-n tablou votiv, fierbinte 
dintre Doamne cea mai dară

III

Intr-un amvon de smirnă sclavul doarme 
— un cosmic trup pe vocile de aur — 
și-nnecul duce foile de laur, 
vicleana miere și-n asceză arme.

Țestoase-așteaptâ-n rugă împietrite, 
în fantezie bizantină-ntoarse 
și țin ca-ntr-un muzeu de roci nearse 
cina de tainâ-a nunții părăsite.

• ! I

A răgușit și locul unde-o dată 
el s-a născut sâ-i spună amintire ; 
jignirea-ntotdeauna doare, mire 
ce ți-i urit să-ți fii o jertfă beată î

Cu lampa rozei va pleca și orbul, 
pe gura-nchisâ alt limbaj să-nvie ; 
cu violență-l trage in pustie, 
printre uneltele rușinii, corbul.

Și candele scăzute in surdină 
ah I corzi vocale-or viola pe creste. 
Ce desfătare vine, în poveste, 
vâdită-adinc și vană in lumină î

IV
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Intr-un amvon de smirnă sclavul doarme 
— un cosmic trup pe vocile de aur — 
șt-nnecul duce foile de laur, 
vicleana miere și-n asceză arme...

Iată, îmi zic, mă voi ridica din așternutul umed de boa
rea răsuflărilor noastre; la atingerea hainelor întotdea
una reci și străine aruncate pe spătarul scaunului fri
gul îmi va înfiora carnea, mă voi ridica deci și, tiptil, 
voi părăsi încăperea, lăsîndu-te acolo, lîngă forma încă 

vizibilă a trupului meu scuturat de dorința repetatelor ple
cări.

Gîndul mă liniștește, mă las chiar urmărit de emoția bine
cunoscută dinaintea fiecărei evadări spre ținuturile acelea 
închipuite, și-mi spun că niaicînd n-am fost mai hotărît ca 
acum cînd am chibzuit cu răbdare tot ce mi-a mai rămas de 
făcut. Și, fiindcă nu mi-a mai rămas decît șansa ultimei ple
cări, știu că acum va trebui să fug noaptea, pe furiș, întocmai 
unui răufăcător; umblu în vîrful degetelor, să răsucesc 
cheia în broasca neunsă de multă vreme și să mă strecor 
prin gerul de afară înspre locurile acelea »iciodată călcate 
de picioarele oamenilor.

Dimineața, descoperindu-mi lipsa, vei zice că totul e o 
glumă și vei dormi liniștit în continuare, mai apoi te vei 
îngrijora și probabil îți vei blestema somnul adînc cu care 
te-ai obișnuit în ultima vreme; vei gîndi anapoda despre mine 
și mă vei urî chiar ; dar, crede-mă, în ceea ce te privește eu 
am renunțat de mult la asemenea sentimente; nici măcar nu 
mai pot spune că nu te suport — dovadă că împart patul 
cu tine fără să țin seamă de duhoa
rea blănii tale. Și, dacă prezenta 
ta nu mi-ar ține trează amintirea 
Ramayanei, află că mi-ai fi indife
rent; în rest, te-am iertat pentru tot 
răul pe care mi l-ai făcut. Și mai 
știu că o dată... dar ce însemnătate 
ar mai avea pentru mine de vreme 
ce am încurcat socoteala zilelor, cînd 
însumi aș zice că totul s-a petrecut 
ca ieri, cu toate că scurgerea timpu
lui ți-a șters amintirile ce pe mine 
nu mă vor părăsi — drept care a- 
cum dormi, visezi, fără spaima că 
te-aș mai putea alunga vreodată — 
da, ce însemnătate ar mai avea, 
mă-ntreb, mai ales că nici nu pot 
zice: uite, în ziua cutare, într-o încăpere pînă atunci necu
noscută, stăm la masă alături de Ramayana: vreau să spun, 
mă gîndesc la inutilitatea acestor amintiri, cu dinți mărunți 
și ascutiti ca pentru o tortură veșnică. Dar, fiindcă singura 
mîngîiere stă tocmai în aceste aduceri aminte, iată, amice, 
că aici, fără să vreau, încep să te trag pe sfoară : tu crezi că 
știi totul, crezi că ai văzut totul, dormi, mîrîi și te bucuri 
în liniște de un vis frumos, dar află că, de ce nu ți-aș spune!? 
— de azi înainte mă voi gîndi numai la ceasurile petrecute 
în lipsa ta, la lucrurile pe care nici n-ai reușit să le bănuiești 
și, dacă închid ochii, mă regăsesc într-o încăpere pînă atunci 
necunoscută, stau la masă alături de Ramayana, tacîmurile 
sînt orînduite ca pentru sărbătoare, paharele pe mijloc și 
vasele aburind îmbietor. Ei, ce zici? Este că așa ceva nu ți-ar 
fi trecut prin minte ?!

Da, uite, stau alături de Ramayana, în jur e atîta pace, 
ciocnim, sîntem fericiți de singurătate, chipurile ne sînt des
tinse, în ochi ni se citește lipsa oricărei griji, dar asta numai 
în aparentă ; oricum, noi tot la tine ne gîndim : picătură cu 
picătură ai reușit, frățioare, să ne strecori teama că oricînd 
ne-ai putea adulmeca urma; așa că, sub masca nepăsării și 
în pofida soarelui ce ne încălzește prin transparentul cu per
delele trase în lături, inima ni se strînge umbrită de bleste
mul aruncat asupra noastră. Ciocnim și aud glasul femeii, 
încet, ca o melodie de despărțire:

— Mă întrebi, de ce sînt trist ?, îi răspund ocolindu-i 
într-adins privirile dar îmi dau seama că ea mă întrebase cu 
totul altceva, ce anume îmi scapă, și că răspunsul meu s-a 
formulat în urma unui gînd pe care aș fi dorit să nu-1 rostesc 
niciodată.

Ramayana mă privește întrebător, încearcă să pară liniș
tită — îi prind zîmbetul crispat și știu că acum, imediat, va 
trebui să-mi duc gîndul mai departe și, fiindcă nu se cade 
să-i dezvălui adevărul, mă văd nevoit să continui cu vorbe 
lipsite de însemnătate. Dar iată că nu mă pot ascunde ; repet:

— De ce sînt trist ? Am avut aseară tin vis. Știi doar că 
visez rar și că nu sînt obișnuit să rețin întîmplările din 
timpul somnului; așa că am uitat și acum, ca de obicei. Nu 
pentru asta sînt supărat. Chiar mă bucur, aș putea zice, că 
nu-1 mai rețin; știu eu I? din pricina lui ar fi putut să-mi 
dispară zîmbetul! De ce sînt trist atunci ? Iți spun că nu e 
nevoie neapărat să visezi ceva urit ca să fii trist. E ca și cum 
ai închide ochii, ai ațipi pentru o clipă și, imediat, te-ai 
trezi cu gust amar în cerul gurii, speriat dintr-o dată că nu-tl 
mai poți aduce aminte; e ca și cum ai visa pentru a mia 
oară închisoarea aceea medievală pe care ai ajuns s-o cunoști 
ca pe propria-ti locuință ; e ca și cum ai visa moarte ; e cal 
și cum, de ce n-aș recunoaște ? aș visa că te-am luat de ne
vastă, că sîntem singuri și fericiți, aruncați undeva departe 
de lume, chiar în coliba de la marginea lacului cu orăcăit 
de broaște despre care-mi vorbeai; e ca și cum în calea 
noastră nu s-ar mai ivi nici un obstacol; e ca și cum dimi
neața, cînd mă trezesc din nou singur, să-mi vină să-mi atîrn 
latul de gît, să uit că se mai poate și altfel.

— Nici în glumă să nu-mi mai vorbești așa, îmi spune 
Ramayana. Credeam că adueîndu-te aici, cel puțin pentru 
astăzi...

Mîncăm în tăcere, prefăcîndu-ne înfometați.
.Doamne, am stricat și ziua asta!” îmi spun; simt că și 

el tot la fel i-a pierit cheful, că tot ce face nu e decît din- 
tr-o dorință disperată de a-mi fi pe plac.

— lartă-mă, îi zic, pînă strîngi, ies să fumez o țigară.
Abia după ce mă ridic, observ că ne aflăm într-o încă

pere spațioasă unde în afară de masa cu cele două scaune și 
bufetul din dreapta intrării nu se mai află nimic ; aș vrea să 
întreb cui poate aparține această sufragerie cu tavanul boltit 
și cu fereastră pe toată lungimea peretelui din fată, dar îmi 
dau seama că acum ar fi inutil, întrebarea ar fi în măsură 
să deranjeze; îmi aprind țigara și ies pe ușa îngustă ce sa 
deschide în peretele opus glasvandului.

Fac doi pași și întunericul mă năpădește brusc. II simt 
ca o apăsare îngreunîndu-mă, strivindu-mă de pardoseala pe 
care mă trezesc aruncat. Gînd îmi revin, mă gîndesc cu groa
ză că mă aflu prins într-o. capcană din care nu voi mai scăpa. 
Vreau să mă ridic, să caut o ieșire; desigur, mă aflu într-o 
încăpere fără ferestre, în spate e camera pe care am pără
sit-o, pe Ramayana am lăsat-o să strîngă și acum mă așteaptă- 
nu-mi rămîne decît să caut zidul, să-1 urmez pe bîjbîite pînă 
voi descoperi ieșirea, dar îmi amintesc că nu o dată mi-a fost 
dat să aud de asemenea capcane unde numai printr-o singură 
mișcare poți declanșa automatul unei trape, ca apoi să te 
rostogolești pentru totdeauna, și spaima de moarte mă face 
de plumb. întind brațul, apăs, încep să mă tîrăsc cu precauție 
pe dușumelele lustruite, mîna mi se lovește de zid, mă ridic, 
cu pași mărunți pornesc spre dreapta, într-acolo unde bănui 
că s-ar afla ieșirea, mai bine-zis intrarea în camera din care 
plecasem și, spre marea mea bucurie, mult mai degrabă de
cît m-aș fi așteptat întîlnesc clanța, încăperea se lumineaz 
în fața ochilor uimiți mi se descifde imensitatea unui ocean 
fără sțîrșit; apele clipocesc spăiînd agale malul pe care-1 
pot atinge cu piciorul; în dreapta un golf, o corabie legată 
cu odgoane puternice de stîlpii pontonului și pînă la el o 
punte înverzită cu alge aruncate de valuri. îmi amintesc că 
sînt așteptat; la întoarcere, bezna mă înconjoară cu aceeași 
îndărătnică apăsare. Pășesc de-a lungul zidului, în căutarea: 

camerei pe care o părăsisem, pipăindu-1 cu vîrfurile degete
lor și, fiindcă pînă la clanța ușii nu descopăr nici un unghi, 
îmi dau seama că mă învîrt în jurul unui perete circular. 
Deschid și mă trezesc învăluit în parfumul miilor de tran
dafiri cățărători, împletiți în boschete înalte, ascunzînd co
loanele cu capiteluri de piatră ce străjuiesc o alee triunghiu
lară; pe partea interioară a aleii dale de beton coborînd în
tr-o piscină cu apă transparentă; la celelalte două vîrfuri 
opuse unghiului din capul scărilor pe treptele cărora mă 
aflu, două chioșcuri de vară, de asemenea acoperite cu multi
colorul covor de trandafiri.

Ei, vezi, frățioare, că n-am greșit și că prezența ta îmi 
tine trează amintirea întîmplărilor petrecute în preajma 
Ramayanei ? Dovadă vremea în care i-am strigat în circiuma 
cu pretenții de restaurant:
Cardinalul tău e un mincinos, un impostor !
Nu trebuie, îmi șoptește ea.
Chelnerul ne aduce pahare, afară e noapte și gerul niciodată 
mai mușcător. Dimineață circiuma am găsit-o aproape goală. 
Știu de ce ne-ai chemat aici.
Am mai cerut un rînd, ostașii chicoteau, își dădeau coate și 
mă arătau cu degetul. Mă puteam aștepta la orice și n-aș fi 
reușit să opun rezistență nici chiar dacă în fata mea ar fi 
apărut un copil și mi-ar fi spus : Vino cu mine. Astăzi ți s-a

ÎJI CON VINE-BINE, 
NII-JI CONVINE - BINE.

fragment din romanul „Ramayana" de MIRCEA COJOCARII
hotărît condamnarea la moarte. Vino I Piața vuiește de oa
meni — toți sînt nerăbdători să-ți vadă sfîrșitul I Dar străzile 
erau întortochiate, casele păreau ascunse în spatele garduri
lor înalte, înăuntru se făcuse cald, aș fi vrut să dorm, însă 
zgomotul și mormanele de zăpadă pe care urcau și coborau 
șenilele mă trezeau ori de cîte ori încercam să închid ochii. 
Bănuiam că ai să fii adus în turela acestui tanc. Ești palid. 
In afară de Duk nu mai am pe nimeni, 
îmi pare rău că ești aici și mă iubești!
Ar fi foarte posibil ca vorbele femeii să fie adevărate.
Duk e vesel și aleargă prin cameră, de parcă nu I s-ar fi 
întîmplat nimic. Vom fi nevoiti să ne reorganizăm viata.
Ramayana înfășoară balotul de mătase și-i face vînt sub și
fonier.
Presimt că n-o să mi se tragă nimic bun din asta.

, In cameră plutește miros de cline plouat. Chelnerul bănuie 
că de astă dată nu voi consuma nimic, de aceea nici nu mă 

\ întreabă.
i Ramayana descalecă și-mi spune rîzînd:

Pe mine mă aștepți?
Mă ridic și încerc să-i sărut mîna cu degete lungi. 
Aș vrea să verific teoria nevoii de autoflagelare.

4 Te-ai speriat? și cînd o privesc îi descopăr chipul mai neted 
și mai curat ca oricînd.
Dacă vrei vino la mine, îmi spune ea, dar cîinele se repede, 
îmi smulge receptorul din mînă, cu labele și colții încearcă să 
sfarme învelișul din bachelită.
Ora de închidere vă rugăm I Puteți rămîne, îngînă el. Noi 
mai avem treburi, și cînd se îndepărtează îl bănui făcîndu-mi 
gesturi obscene.
Totul era verde ? mă întreb înspăimîntat la gîndul că vreo
dată chiar așa ar fi să se întîmple. De ce am început să-i 
vorbesc despre frig, zăpadă și băutură, cînd noi înșine sîntem 
înconjurați de toate aceste lucruri ? De sus de deasupra capu
lui meu, răzbat hohote de rîs.
Vezi ? îi spun Ramayanei, te-ai înspăimîntat de pomană. Să 
mergem.
Prezenta cîinelui mă sîcîie. Simt că nervii femeii încep să 
cedeze.



Acum că ie simt alături, îmi zic că totul n-a fost decît un vis. 
Intr-un tirziu a apărut un om cu găleți și a început să mă
ture. Afară întunericul se lăsase de nepătruns.
Dreptatea este de partea ta, aș vrea să-i spun, dar îmi dau 
seama cit de nelalocul lor ar suna vorbele meie.

Cînd mă reîntorc ametit de căutări și uimit încă de cele 
descoperite, îi povestesc Ramayanei, cu sufletul la gură :

— Alături se află o încăpere circulară, în care o dată 
intrat, din pricina întunericului, nu poți găsi drumul decît 
pe bîjbîite. In afară de ușa prin care-am ieșit, se mai ailă 
două, toate trei așezate la distanțe egale. Prin ușa din dreap
ta, ajungi în fața unui ocean fără sfîrșit, ale cărui ape le 
poți atinge cu p.ciorul; un golf și o corabie gata de plecare 
legată cu odgoane puternice de stîlpii pontonului, așteptîn- 
du-și pasagerii; prin cealaltă dai peste o plantație de tran
dafiri, mărginind o piscină, cu apă străvezie, înscrisă într-o 
alee triunghiulară, avînd cîte un chioșc de vară la fiecare 
din cele două unghiuri opuse celui din capul scărilor.

In loc să se bucure, Ramayana pare surprinsă și, treptat, 
chipul i se întunecă. încet, ca un automat obosit, cu unghia 
arătătorului trasează pe albul feței de masă conturul unui 
triunghi cu laturi egale.

Nu pricep, dar nici să tulbur liniștea femeii cu o altă 
întrebare nu se cuvine ; mă revăd în vîrful scărilor de unde 
mi se oferă priveliștea piscinei înconjurate de triunghiul aleii 
și-a celor două chioșcuri acoperite de trandafiri multico
lori, și-mi zic că la mijloc nu poate fi vorba decît de-o nouă 
și neînțeleasă invenție a cardinalului.
Domnule, cuvintele dumneavoastră mi-au produs o mare înăl
țare sufletească, sau : domnule, sînt trist ca un paricid — am 
să le spun dacă voi fi întrebat —, în noaptea asta am visat că 
mi-am ucis tatăl.
Bătrînul e mitoman, da’ fumează cît șapte. Are un caiet pe 
care se tot preface că-1 studiază, dar ce, crezi că scrie ceva 
acolo? Da de unde? E plin cu desene pornografice. 
Ești un bătrîn nerecunoscător.
Tac, ascult și mă prefac că nu-nțeleg n'mic.
Lîii spun că poate vrei și dumneata să te odihnești ca tot 
OTnul sau, în sfîrșit, să-ți continui cheful întrerupt înainte 
de vreme, dar asta-1 treaba dumneatale, nu mă privește.
Bătrîn nerecunoscător șl hoț ce ești! Nu ți-am poruncit eu 
oare să ne aduci imediat două cafele?
Da, cu totul altceva doream să vorbesc cu dumneata. Scle
roza ! Ei da’ acum nu mai are nici o importanță. Ți-am spus 
eu, scleroza I Și una peste alta, mai auzi că din cînd in cînd. 
fiica ta este vizitată de un bărbat tînăr, cum ai fi dumneata 
bunăoară, și atunci chiar îți vine să ucizi, să-i udzi pe amin- 
doi și să pui capăt poveștii.
Dau colțul clădirii și alerg pe străzile scăldate în lumina să
racă a amurgului de iarnă. Dar, ca să poți înțelege mai bine, 
află că de cîteva săptămîni, deasupra orașului nu mai plutise 
nici un nor aducător de ploaie; m-am apropiat de fîntînă ca 
să-mi potolesc setea, am izbucnit în plîns și lacrimile mi se 
Izbeau cu clipocit abia auzit de suprafața apei. Acum e tir
ziu, în curînd va trebui să mă ridic și să pornesc prin ger. 
omul din fața ușii o fi crăpat de mult, tu dormi și visezi un 
spațiu verde aruncat în mijlocul deșertului, o fîntînă a căre; 
apă nu o poți atinge, plîngi, dar în curînd la căpătîiul tău va 
apare un bărbat prelung, încărunțit și cu veșminte albe 
care-ți va explica misterul acelui izvor intangibil, vei rămîne 
cu el, pe mine să mă ierți, dar trebuie să mă grăbesc spre 
casă. Sînt ostenit. In sfîrșit, de ce să nu recunosc ? dar în 
dimineața următoare, trezindu-mă, stăm cu fața în sus st de 
la adîncimea aceea de șapte metri, urmăream trecerea femei
lor, dintr-o parte în cealaltă, pe scîndurile înguste aruncate 
deasupra săpăturilor, le priveam picioarele dezgolite și. pînă 
să mă dumiresc unde mă aflu, totul s-a petrecut ca într-un vis 
din adolescență. Vezi cît de singur sînt ?!
Orașul e plin de soldați. I-am văzut coborind cu schiurile spre 
strada principală. Crede-mă ! De ce nu mă crezi?
Sînt ca o corabie, îmi răspunde Ramayana. Cuvintele femeii 
mă trezesc din amorțeală.
Fumam și mă întrebam ce ți-aș putea spune dacă te-as avea 
alături, mai precis, ce cuvînt ți s-ar putea găsi pe potrivă ? 
Mi-am amintit de statornicia și strălucirea zăpezilor fără sfîr
șit din lungile zile polare, șl atunci am știut că nu te pot 
asemui decît cu nemărginirea lor. Și, dacă nimic a’tceva nn 
reprezinți pentru mine, cum aș mat răspunde îndoielii ta!e 
decît cu un singur cuvînt ? Iată, îți zic. nemărginit; cobs - 
deră că e pentru prima oară cînd îndrăznesc să rostesc o 
astfel de vorbă.
Să fugim., izbucnesc pe neașteptate.

h Da, chiar așa: să fug m!, li strigasem. Dar acum. cînd 
arm rămas ca un gladiator muribund și părăsit în arenă, cînd 
amintirea eșecului mă năpădește prin gesturi, cuvinte si fante, 
la ce bun, mă întreb, unde și față de cine voi fi nevoit să-uri 
port păcatul nouitării? Și, de m-ar întreba, ce-em să Ie sn — 
oare ? Voi rătăci zile de-a rîndul în căutarea unei așezări în 
care să nu mă știe nimeni; o ploaie măruntă poleiește străzi 
copaci șî acoperișuri; chiar șl hainele ml s-au făcut ca stir’»- 
gerul și vîntul tăios mă sufocă, lovesc într-o ușă uitată des

chisă și intru. Doamnă așa și așa. Te cred îmi răspunde bă- 
trîna. Faci deparazitarea, te primesc. N-o faci, nu te pri
mesc. La noi așa se obișnuiește. Atîta și atîta chiria. In rest 
te interesează! Nevastă ți-ai adus? Nu, îi spun; am un cîine! 
Cline zici? face hîrca bucuroasă. E tocmai ce-mi lipsește. Să-l 
văd repede. Să-1 văd repede! Păi, tocmai de el am fugit. De
parazitarea, urlă baba înfuriată.

Ei, cîine, așa nu mai merge. Intr-un fel sau altul, tre
buie să ne căutăm de drumurile noastre. Eu las totul, fug și, 
cum-necum, tot tu plutești la suprafață ?!
Dumneavoastră credeți că aici se poate intra cu cîini ?! Dacă 
nu-1 dați afară nu vă servim !
Bem și paharele goale se adună pe mijlocul mesei.
Tu ar fi trebuit să fii preot sau călău. Te înduioșezi de po
mană. O soartă mai bună decît aceea a călăului nu ți-ai fi 
putut dori niciodată. Vezi semnul acesta? Adu-țî aminte, e 
foarte mult de atunci — tocmai de aceea nu-ți mai știu decît 
plinsnl și statura îngenunchiată la picioarele mele.
îmi pare rău, adio Si regretele mele, amice. Te-am pr’mit în 
casă, te-am căutat și te-am îngrijit cu dragoste. Pe onoarea 
mea că așa un dine ca tine nu mi-a fost dat să văd de cînd 
sînt! Iți spun, eu voi pindi din spatele perdelelor și voi 
hohoti pe seama acelui nemernic care, orișicît de puțin va 
trăi pentru un liwiCMt W—că mă trage pe sfoară. Pe mine 
lasă-mă în plata Domnului, du-te și caută-ți norocul aiurea. 
Mă las purtat pe străzile înghețate și-mi spun că în curînd 
aici nu va mai fi decît cn imens cîmp de cheată.
înăuntru vom fi feriți de primejdia care amenință străzile. 
CardinalnL ar st ea să spună, dar plînsul o îneacă cu și mai 
multă putere. Să nn crezi că Duk este s’noura mea spaimă. 
Ieri, doi tineri îsi duceau copilul tntr-un sicriu învelit în hîrtie 
albastră. Femeia purta o rochie de stambă înflorată șl m-a 
apucat desnădejdea. în fiecare zi moare dte un om. Mie cînd 
îmi s-a veni riadul ?
Vițelul e vesel — se vede treaba că abia mîncase —, din 
botul umed i se prri_ng picături albe și camera se umple de 
mirosul laptelui crud.
Și adevărul 1 Adevărul e greu de suportat. Dintr-atita spaimă 
și atitea neînțelegeri, ce se va alege oare, domnule?

Ră'ăcesc zile de-a rîndul. lovesc într-o ușă deschisă și 
intru. Nevastă ti-a: adus ? Nu îi răspund. Nici cîine, nici ne
vastă I Ești însurat ? Da si nu li spun și mai lasă-mă-n plata 
Domnului, nu mă tr* isecxfi. că si-asa nu afli n’mic. Depara
zitarea. urlă baba. ASta și afli* chiria. Restul te privește. La 
mine nu se art—i'e mtrcs de potaie.

Vezi dine?!
Nn le-ai găsit niciodată, repetă bătrînul cocoțat pe măsuța 
acoperită cu postav verde să toată noaptea visez avioane, 
uruit de motoare sfredelindo-tni creierii.
De ciad le cant. îmi T*rtjB pBotM. Bdtăte I E ttape! să mer
gem. si emul ride Ea urc și demarez, tu
mă-mpingi ca să pornească b?e riem itul ăsta, te ian in spate 
si-u citeva minute sistem acolo. împinge !
Iată sflrșitul! mai apuc să-mi zic. și adorm acoperit de întu
nericul care se Iasă. Am mare nevoie de tine si ea —-a as
cultat. In absentă. Raravana să va socoti mincinos și tră
dător. Totul e atlt de obișnuit tncft nici nu ai mai surprinde 
faptul că sîntem o familie fericită.
Ar fi timpul să mergem Cardinala', ne asteantă cn masa. 
Tu impingt eu demarez și In citeva m inte sîntem acolo.

Lovesc Intr-o ușă deschisă și intru. Nevastă ti-ai adus ? 
Asta și asta. Ii spun. Cardinalul a dat ortul popiL Toarnă-ți 
In cap cenușă, se isterizează bătrlna.
Cobor: a sosit vremea să ne dezmorțim și începem să ne rotim 
In jurul mesei.
Isaia dănțuiește, cîntă preotul; amin, răspund vocile; la ie
șire sîntem puși să ne sărutăm, se aud trîmbițe și toboșarii 
spărgîndu-și tobele; încerc o revenire dar nevoia de-a fi 
alături de Ramayana mă atrage Intr-o negură, unde, in afară 
de frig. întuneric și cădere, nu mai există nimic.
Domnule, strig pe unde ai venit dumneata ? Pe unde se des
chide drumul cel mai drept către acolo ? dar nu-mi răspunde 
decît ecoul ce se prăvălește peste valurile de zăpadă. îna
intez fără nici o socoteală si iată că din Înălțimea ultimei ridi
cători. In fata ochilor zni se desfășoară ca imens ciznp de 
gheată, neted si străhxntor.

Rătăcesc zile de-a rladuL lovesc Intr-o csă uitată des
chisă si intru. Nevastă ti-ai adus? Da si nu ti spun. La noi 
asa si asa. atîta si atîta. Iii cocviae—bine, nu-ti convine — 
b’ne. nevas*ă—bine, dine—-bine, restul te privește, aia si aia 
și aia. Cardinalul a dat oriei pecii, cenușă In cap—bine, de
parazitarea—bine.

Dormi dine și sforăi și te becuri?? Chiar acum voi pă
răsi încăperea lăsfndu-te acolo. Unaă ferma încă vizibilă a 
trupului meu scuturat de dorința repetatelor plecări-.

Zorii pătrund ca triste rfrpe murdare prin ferestrele în
ghețate: vin Încă o dată să-mi întărească sentimentul nepu
tinței și zădărniciei tuturcr locrurCcr.

MIHAIL

SABIN

PIETRE Șl

CORĂBII

PIANISTUL

Spuneți-mi, spuneți-mi unde-i ace! bar 
in care cintă abulic pianistul distins, 
e un domn minunat și născut în zadar 
care-aleargă pe clape cu zîmbetul stins.

Spuneți-mi,. spuneți-mi încotro să mă-ndrept 
spre-a găsi acel domn inutil și cărunt, 
peste tot l-am căutat ți mereu il aștept, 
zoi nu știți, dragii mei, ce localuri mai sunt ?

Spuneți-mi, spuneți-mi, poate nu a murit 
ci doar și-a schimbat lustruitul veston 
pentru dreptul de-a fi într-o zi fericit 
și puțin cabotin ți puțin fanfaron.

Spuneți tot, vă implor, n-ați văzut un bărbat 
intr-un bar repetind cind lumina s-a stins, 
inutil repetind un concert intirziat, 
n-ați văzut pe pianistul acela distins ?

DISCURS LA MOARTEA
PRINȚULUI

Eu aș putea să fiu Horațio, printre gene 
mi s-ar dezvălui bucatele sleite 
spre slava adulterului regesc, 
din mine însumi aș putea deschid» 
drum fantomei ucisului ți mina mea 
ar face să alunece pumnalul 
Gngă perdea, o, cit era de blondă 
prințesa îndoielii, nu e adevărat 
că a iubit-o Hamlet El iubea 
cărțile franțuzești și-avea in singe 
nevinovatul chip al lui Laertes.
Eu aș putea să fiu Horațio, să alin 
aceste suferințe mai devreme, spada mea 
a salutat pe morți, o lege fără capăt 
voia să moarâ-ntregul Elsinore.
Era prea tinăr prințul spre-a rosti 
celebrul monolog și-apoi să scape 
și-ntregul joc aprins de el pe scenă 
chema această moarte, n-ați văzut 
craniul lui Yorrik ca o prevestire ? 
Astfel lama a pătruns în sîngele veșnic 
strigindu-l pe nume, trîmbiți ou sunat 
pentru cel ce putea să devină 
regele vostru. Generalii cărunți 
purtară trupul mezinului. Un anotimp 
de erori grandioase spinzura in arbori.

IIVIII CĂLIN:

IDENTITATE
Nu plecăm ce la o idee precon

cepută, afirmînd că activitatea da 
editor și, în qenere, erudiția uma
nistă a imprimat poeziei lui Liviu 
Călin o nuanță intelectuală destul 
de vizibilă. A scrie versuri oca
zional (dar nu .ocazionale-) în pau
zele unei lecturi, a foiosi deci cu
vintele printre alte cuvinte înseam
nă inevitabil, o staționare la ace
lași nivel. In consecință, linia poe
ziei lui L. Călin va fi paraielă cu 
mersul cotidian al autorului: „în 
scoarța mea scrijilată/simt numele 
trecătorilor,/simt și dinții ferestrău- 
lui cu sînqe,/și seva albă, curată,/ 
arcă pînă în creștet4* (.Mitoloqie da 
fiecare zi"). Mai rare decît ne-am 
aștepta sînt temele de proveniență 
livrescă, dar ele rămîn un arqument 
In favoarea celor afirmate de noi. 
Si nu .ternă" în sine, cit mai ales 
tratarea ei : „Uitati-vă cît ce înalt 
s-nt, / puneti-vă ochelari de soare 
dacă vreți,/de puține ori mă puteti 
vedea în lumină/tinînd pe qenunchi 
.Cum vă place“/și pe Shakespeare 
•cri iad pe qenunchiî mei/Sonetele cu 
■ =:a efemeră, androaină" (.Remem
ber-). Chiar • impresie oarecare, 
;.*.n modul distanțat în care e poe- 
-ri’.i, servește atributul pomenit mai 

Imaqinea, uneori căutată, arti- 
priozii. este departe de „eul* in- 
wacat de poet: «Pe oqlinzi./dacă sînt

- cu adevărat,/e un joc de 
- z si cifre Jun fel ce cuburi răs

turnatei și ungh-un'. (J**ewdozod.aca). 
Cit privește forma a versu
lui, ea servește cum na se ixxte 
mai b-ne un asemenea context na 
idei. Și ar fi trecută ca vederea 
(așa cum astăzi. *a celi-A-t pai al 
unei binecunoscute teoru. se vor
bește foarte Dutm de calitate fav- 
mală a poeziei), dacă stri
dente nu s-ar cere .evMfteatîale*. 
ExempliLcăm doar o citeva ruea 
.qăsite**, cum se strune, unele nea
părat prezente si Ia dictMMral ia 
neologisme : olooii — botașu. Jusu- 
nă — androgină, vitralii — em* 
talii, călător — meteor s a_ Presu
punem că. scrisă așa. poezia iui
L. Călin nu tine să te clasată si 
rămîne indiferentă la curentele lite
rare mai vechi si mai not Am făcut 
aceste observații care, proceeteaL 
sînt desiour depășite de vecHBfl» 
reușite ale vohneuhsL Ne patern 
cita prea mu!! a ci, dar retmerw • 
.E dintr-o datlfleaa/fea paharJeted 
soarele mal batefca selftl peste w- 
măr/și ceasul a dsat/eoele^Bi nu 
mai număr^zvîcnirea hii crăbită 'Firi 
să stiu/din eună/tpce» să sort li
coarea astrului feels r/alba rtrl, vine
ție, rece...* („După o ne ji una 
da nopți*). Si chiar dacă volumul 
nu ar fi avut 100 de paami. noi 
am fi renunțat la versurile ultimu
lui capitol .Adolescentă", mai vechi, 
dar și mai puțin realizate; uneori 
chiar desuete: .Sub firul alb da 
promoroacă/Așterne visul mugurii în 
prun./Nu scutur creanqa. intrebin- 
d-o dacă/în toamnă roadele am să-i 
adun". („Calendar"*). Dar cine sa 
poate împotrivi .draaostilor" auto
rului î

EMIL NICOLA*

-

CI. Utili:

FOLCLORUL 
(obiect, princip], 
metodă, categorii)

Imbrdrislhd cx^ecfe.’e ruadcmeaîale 
cle lileraîufU dnoenrufai, noca car
ie a proievoruiai Gbeorghe Vrabia 
contribuie, oArarl de celelalte lu- 
crdri ale Mie Bi.ada populari 
română (19661 și Folcloristica români 

ia TO:c:ifKvea multilaterală 
c creurir.'or poxdare roodnești. U»* 
tr-un culm -s-*». ecropeoa".

O exponere sardaM s aee?e.as/ 
P'ob.’eme c Nmn-p tot Gbeorgbe 
Vrabie Ia iue.-ureu ea același titlu. 
cpiruîR In Fdrl a încerca »
adlncire pe etaoe a problexei. ac
torul realiza atunci o ecurtA intro
ducere în istoria disciplinei; ntaJ 
precis o .prefață* la alte lucrări 
care urmau să fie scrise oe această 
temă. Acest început l-a servit ca 
punct de plecare pentru actuala »o- 
noarafle care, spre deosebire de 
sumara trecere în revistă a cîtor- 
va .concepții" prezentate în acea 
^schiță*, constituie un remarcabil ma
nual de folclor, destinat prin ex
celentă profesorilor si studenților 91- 
îoloal.

Materialul, foarte dens, este siste
matizat si compartimentat în părți 
si capitole fudlcios proportionate.

In prima parte, printr-o Informa
ție temeinică, adusă Ia zi. autorul 
prezintă, după o amplă introducere 
fn folcloristică, multitudinea de idei, 
scoli si curente din folcloristica eu
ropeană. In continuare. Gheorghe 
Vrabie abordează sintetic, dintr-un 
nnahl de vedere critic, probleme pri
vitoare Ia : .procesul venetic 9i cir
culator* în folclor, relațiile dintre

esuo^rerie. etnologie si 11- 
eeeeaen eased, universul creației 

«î iaovafie In 1** 
eeaeaet eetisoe popvdar etc^ coa* 
cXzIad as Mrciaile ae perspectivă 
c.e ^resrei aiscrpune la noi.

Resize ca aceste deliberate să nu 
r&rr: nd doar de domeniul erudiției 
tniorszazrve, amorul elaborează un 
CMKCpC propriu, o serie de prin- 
dpff la lepiftîril cu structura fol- 
c-oru:^.- aces:ea Hind privite ca 
PMliatti romănesti.

Avînd na caracter explicativ, ui- 
L'ma parte a lucrării constituie 
«erochia metodic', privind culegerea 
loteioadKi si metodologia interpre
tării acestuia.

Rubliniem ca meritorie strădania 
autorului, care adoptind studiul me- 
tod:c al distingerii straturilor poe
ziei lirice, altul decît cel al poe
tice, tircumsciie un sistem propriu 
fiecărei categorii în parte al poe
tici obiceiurilor traditionale.

Referitor la folclorul datinilor si 
obiceiurilor, Gheorghe Vrabie distin
ct roiul pe care-I au straturile et- 
uoaraflce si etnologice în structura 
acestuia, fără sd Înnoreze „valoarea 
e^’e'ică de artă naivă' a creațiilor 
respective.

Studiate prin prizma mediului so
cial din care s-au născut, autorul 
prezintă printr-o metodă complexă a 
analizei literare creațiile noastre 
folclorice în totalitatea lor.

Duod modul in care este glndltă 
9i realizată, lucrarea se adresează 
tznut ma-e număr de cititori. 91 
fiind tnfîia sinteză a literaturii do
meniului. ca amploare, cartea se În
scrie în bibliografia sneciallștilor.

Organizarea metodică a materia
lului, claritatea si cursivitatea ex
presiei, o exhaustivă bibliogratie, 
indici de autori, dau lucrării cali
tăți sporite, extinzlnd aria intere
sului și către cadrele didactice și 
elevii din învătămlntul liceal.

Publicarea unei astfel d*e lucrări
reprezintă 0 contribuție științifică
valoroasă la larga acțiune de va-
loriiicare a patrimoniului tolcloric
românesc.

DUMITRU LAZAR

DOAMNE, CIT ERAM

DE PLANTE...

Doamne, cit eram de plante și de pietre
și ce departe era pămîntul, doamne, cit eram de corăbii 
ți cum pluteam pe mări de fum sub nori,
era în noi o priveliște - cerul plin de ruine sau 
gol de ruine ți mai era un pescar, 
un ins răsturnat in singurătate și noi urlam, 
doamne, cit eram de cîini ți cum mai urlam, 
in pragul celui mai mare delir, apa pină la glezne, 
apa pină la brîu, apa pînă la frunte, 
noi eram innecații din marea viscoasă, nedemnii 
și doamne cit eram de țărmuri pustii, 
nici un fir de lumină numai grozăvia priveliștii — 
cerul plin de ruine sau gol de ruine 
ți mai era cu noi o femeie cu țițele limpezi 
și blestema pe-un bărbat azvirlit intre scoici 
ți-un copil verde la față crescut din algele mării, 
vai, ți cimpia era deal, dealul era munte, 
muntele era prăpastie, prăpastia era cer 
și jos in cer era marea, ne cutreierau peștii 
și era cu noi un bătrin, tatăl nostru era, 
apoi pescarul a străbătut femeia cu țițele limpezi 
într-o lungă călătorie cu capul in jos 
ți copilul verde la față a rămas intre alge, 
nemărginirea cu noi ți iertarea păcatelor, 

doamne, cit eram de plante ți de pietre.



ÎNDREPTĂRI Și COMPLETĂRI LA
STUDIILE DESPRE MILESCU

I s-a făcuit venerabilului pionier al cer
cetării literare românești care a fost pro
fesorul P. V. Haneș prostul serviciu de a 
i se include, în recent apăruta culegere 
Studii de istorie literară, cîteva articole de 
amurg, din perioada cînd virsta înaintată 
nu-i mai permitea nici stăpînfrea deplină n 
materiei și nici ascuțimea iscoditoare a 
mintii căreia îi datorăm atîtea prețioase 
contribuții la progresul istoriografiei noastre 
literare. Ne referim la cele 4 studii despre 
Nicolae Milescu Spătarul, care ocupă aproa
pe jumătate din volum, studii ce sint depar
te de a ne da măsura valorii de odinioară 
a semnatarului lor. Oricît de mare ar fi res
pectul nostru pentru cei duși, care nu se 
mai pot apăra, sîntem obligati să prevenim 
pe cititor asupra unor erori capabile să trea
că în circulația curentă fiindcă sint semnate 
de nume cu autoritate.

Primul studiu, intitulat Cercetări vechi sl 
noi despre Nicolae Milescu Spătarul, apărut 
în 1964, vrea să traseze istoria interesului 
pentru personalitatea și opera lui Nicola® 
Milescu la noi și peste hotare (se citează 
Picot) descoperindu-se trei perioade distinc
te : I. 1866—1898; II. 1898—1958; III. din 
1958 pînă în prezent. «Interesul primei peri
oade a primit, de la început, un puternii! 
impuls prin cercetările continue și savante 
ale lui B. P. Hasdeu și s-a accentuai an a» 
an pînă în 1898. După acea da'.ă, daiorita 
unor cercetări pornite pe alt plan, se așter
ne o penumbră asupra acțiunii de cunoaș
te și popularizare a operei lui. Zilele noas 
tre au înlăturat penumbra și din nou strălu
cește în lumină". Am zice: datorită cărui 
fapt ? Evident, studiilor publicate de P. V 
Haneș în «Glasul bisericii* și numărului o- 
magial din «Ortodoxia*.

Periodizarea și perspectiva acestui studii» 
sînt totalmente false, iar falsitatea se expli
că prin ignorarea bibliografiei lui M.lescu 
redusă voluntar sau involuntar la datele ce 
puteau susține o idee preconcepută. Mai In- 
tîi, dacă este adevărat că B. P. Hasdeu. « 
descoperit primul personalitatea fascinantă 
a lui Milescu și că Emile Picot a tradus d® 
fapt pe Hasdeu. nu e mai puțin adevărat că 
o serie de contribuții fundamentale au venit 
din afara științei românești, ■ unele chiar în 
perioada a doua, cînd se consideră că Mi
lescu intră în umbră: sînt marile studii și 
ediții apărute în Rusia, unde Milescu și-a 
găsit primul cercetător și editor în L N. Ar
seniev, (1882, 1896, 1906), apoi monumentala 
operă a englezului J. F. Baddeley, Russia 
Mongolia, China, Londra, 1919, care traduc® 
într-o limbă de mare circulație, ca engleza 
principala operă a lui Milescu, Jurnalul de 
călătorie in China, făcindu-1 pe autor cel® 
bru atît în Occident cit și la el acasă, unde 
totuși eruditul stolnic Cantacuzino, așa de

molestat de P. V. Haneș, îl citise în versiu

nea greacă obținută la Moscova de Hrisant 
Notaras 1 Prin Baddeley mai ales, compatrio- 
ții lui Milescu au descoperit ce interesanta 
figură a dat lumii poporul lor. Nu e unicul 
caz 1

Sinteza tuturor acestor progrese în cerce
tarea operei lui Milescu a fost dată încă 
din 1925 de monografia lui P. P. Panaitescu, 
expediată în trei rînduri de P. V. Haneș. De 
fapt, după Hasdeu, este al doilea moment 
esențial în cunoașterea și popularizarea In» 
Milescu la români. Prin acest studiu, și apoi 
prin contribuția importantă a prof. Const. 
C Giurescu, istoriografia românească s-a sin
cronizat cu cercetările de peste hotare. In 
ceea ce privește cunoașterea operei, să ci
tăm traducerea din grecește a «Jurnalului 
de călătorie în China" făcută de G. Sion în 
1888 și despre care nu se amintește nimic, 
apoi ediția din 1926, de popularizare, a lui 
Em. Grigoraș. Milescu apare perfect inte
grat conștiinței noastre științifice așa cum re
iese din capitolul lui N. Cartojan în Istoria 
literaturii române, vol. II, iar marelui public 
i s-a oferit, de către scriitorul Radu Boureanu, 
o biografie romanțată, Viața Spătarului Miles
cu, ajunsă în 1942 la a treia ediție. De ce «in
trare în umbră" poate fi vorba ?

După 1944 a apărut o altă biografie a lui 
Milescu de scriitorul și istoricul Dumitru Al- 
maș și anume în 1954. Curînd după aceea 
a început să se ocupe de Milescu Comeliu 
Bărbulescu, după Hașdeu și Panaitescu cel 
de al treilea cercetător căruia soarta lui Mi
lescu în cultura română îi datorește cel mai 
mult, dar despre care nu se spune nimic în 
retrospectiva lui P. V. Haneș. Comeliu Băr
bulescu a publicat în 1956 prima ediție a 
Jurnalului de călătorie în China tradus după 
Baddeley, ediție însoțită de versiunea Sion 
și de un amplu studiu introductiv oare mar
chează de fapt începutul asimilării lui Mi
lescu. într-o lumină nouă, de cultura epocii 
noastre. A doua ediție a apărut în 1958, con
comitent cu traducerea, de către același au
tor, a Descrierii Chinei. Această a doua edi
ție conține și versiunea română a «Docu
mentului de stat", prima oară tiDărită în 
românește. Asta înseamnă că întreaga operă 
maioră a lui Milescu devenea accesibilă pu
blicului românesc în 1958 (o ediție înjumă
tățită în BPT e din 1962). de cînd P. V. Ha
nes datează noua epocă pe baza numărului 
închinat lui Milescu de... Ortodoxia. Fără 
a minimaliza contribuția acestei publicații, 
prima care a editat la noi inteqral în foto
copie, trascriere și traducere, textul latin al 
Fnchiridionului, nu ea deschide însă etana 
a treia fixată de P. V. Haneș.

Primul studiu fundamental despre Milescu 
traducător al Bibliei a apărut în 1963, 
în «Limbă și literatură" nr. 7 și e semnat de 
Virgil Cândea. Nu este nici citat nici folosit 

de P. V. Haneș. Desigur, sînt în articolul 
regretatului cercetător și observații juste ca
re trebuiesc reținute, dar totul trebuie con
trolat șii nimic acceptat pe nevăzute.

Al doilea studiu, Nicolae Milescu, autor 
al „Istoriei Țării Românești" publicat tot în 
1964 este în întregime greșit în premizele și 
concluziile sale. Este o vastă încercare de 
a pune pe numele lui Milescu, în bloc, în
treaga operă a stolnicului Cantacuzino. Has
deu îi atribuise numai «Istoria". P. V. Haneș 
face din el autorul prefețelor tuturor tipă
riturilor lui Șerban Cantacuzino, îl aduce din 
Rusia la Veneția să supravegheze Biblia 
areacă din 1687 (p. 25) și îl consideră tra
ducătorul Mărgăritarelor lui loan Gură de 
aur, al Apostolului și Evangheliei tipărite la 
București de Șerban Cantacuzino (p. 33). 
După P. V. Haneș, stolnicul nu știa latineș
te și nu a făcut niciodată studii regulate 
la Padova, deși biblioteca lui reconstituită 
de Corneliu Dima Dragam e plină de cărți 
latinești adnotate de stolnic, iar în ultimii 
ani — ghinion! — cercetătoarea Lucia Ro- 
setti a descoperit matricola de student la 
Padova a stolnicului. După P. V. Haneș, Mi
lescu și-a scris „Istoria" în timpul cit a stat 
în Țara Românească (1660—1671 după dîn- 
sul) cum spune la p. 17, dar nimic din at 
mosfera politică și culturală a vremii nu 
consună cu conținutul acestei istorii, pe cînd 
ea se integrează perfect sfîrsitulu.i sec. XVII 
și consună cu toate acele prefețe atribuit ? 
lui Milescu. dar care sînt evident ale Stol
nicului. De altfel, analiza internă a cronici’ 
a dus la concluz'a că ea a folosit edițiile 
de scriitori bizantini tipărite la Paris si pro 
curate de Brîncoveanu pentru biblioteca de 
la Hurez. Dar cel puțin unul din acești scrii
tori folosiți sigur, Zonaras, a fost editat mult 
după data plecării lui Milescu în Rusia: a 

ISTORIA LITERARA ÎN IMAGINI

Lucian Blaga, Ștetan Aug. Doinaș și I. Negoițescu, la București în 1955 (Comu
nicată de I. Negoițescu)

apărut în 1686 (cf. Comeliu Dima-Drăqan et 
Mihail Garatașu, Les ouvrages d'histoire bv- 
zantine de la bibliotheque du prince Con
stantin Brancovan în „ Revue des etudes sud- 
est europeennes", torn. V, 1967, nr. 3—41 
N-are rost să ne întindem aici asupra tutu
ror efectelor unor raționamente ce surprind 
prin logica lor inversă, dar este bine ca, ti- 
nîndu-se seama de posibilitatea apariției u- 
nor asemenea năstrușnice opinii, cercetăto
rii vieții și operei lui Constantin Cantacu- 
zino să acorde o atenție mai vie argumentă
rii paternității stolnicului asupra Istoriei. Sur
prizele sînt, cum vedem, oricînd posibilei

Al treilea studiu N. Milescu, traducător 
necunoscut a opt cărți cunoscute, apărut ca 
și cele precedente în aceeași revistă biseri
cească «Glasul bisericii" (căreia îi datorăm 
și o contribuție reală la cunoașterea operei 
Iui Milescu: ediția din 1962 a «Cărții cu 
multe întrebări" publicată tot de P. V. Ha
neș), este o completare... logică la absurda 
teorie expusă în studiul anterior. Milescu ar 
fi după P. V. Haneș, traducătorul: Litur
ghiei din 1680, aii Evangheliei din 1682, al 
Apostolului dn 1683, al Mărgăritarelor siîn- 
tului loan Gură de Aur din 1691. al Mărtu
risirii ortodoxe a lui Petru Movilă, din 1691, 
al Evangheliei greco-române de la 1693, al 
Mineiului de la 1699 (mai corect. Cel 12 mi 
nee) și — de data aceasta cu adevărat — al 
Bibliei de la 1688. Așadar și ceea ce au 
semnat frații Șerban și Radu Greceanu m- 
parține tot lui Milescu. Ar fi un caz umc 
de furt general, un singur autor furmizînd 
temeiul gloriei a trei-patru traducători și 
unui istoric. Argumentele sînt adesea peni
bile, și o mai atentă triere a «umărului 
fi putut lăsa în penumbra revistei aceste pagir^-

DAN ZAMFIRESCU

I. NEGOIȚESCU: ÎNSEMNĂRI critic
Critica lui I. Negoițescu (Editura Dacia, Cluj, 1970) este 

a unui poet care nu reluză să-și treacă în același moment 
al percepției estetice fluxul liric abundent și pur. Există 
In toate textele sale critice un inepuizabil și fascinant spa
țiu de poezie care distruge sistematic și efectiv monotonia 
și dogmatismul, rigoarea exagerată. Criticul merge la esențe 
și subtilități care 11 recomandă ca pe un autentic analist. El 
parcurge opera cu o sensibilitate vie, cu sentimentul că îi 
sporește dimensiunile, valoarea, că o re-crează. I. Negoițescu 
este un artist al criticii moderne și vocația sa adevărată 
creația critică, adică refacerea operei într-un text care res
piră secreta ei viață, o realitate a ei ce se consumă dra
matic căci criticul nu este un „estet*, ci un iluminist al vo
cației estetice, trăiește cu toată puterea, pină la exasperare, 
pînă la un consum deplin, eliberator, pustiitor, ceea ce e 
cu totul altceva. „Percepția densității estelice a operei re
prezintă, fn critica sa, o experiență traversată pînă la aban
donarea in cuvintul revelator, un act de existență salvator" 
(Lucian Raicu). Noutatea unei asemenea experiențe critice 
cu totul deschisă ccmparativismului și relațiilor valorice stă 
într-o percepție extrem de vie și productivă a tot ceea ce 
este valoare, compoziție cu structuri și semnificații deose
bite. Nu întilnim la l. Negoițescu ezitări în aprecierea unor 
scriitori sau ierarhizări hazardate. Studiul lui este un adevă
rat spectacol desfășurat într-un stil dus pină la rafinament 
și precizie ireproșabilă, un spectacol care își duce existența 
printr-o totală însumare a obiectului. Poezia lui Nicolae 
Breban din romanul In absența stăpînilor este un asemenea 
spectacol al noutății critice, al profunzimii analizei, al valo
rificării unei opere în toate sensurile posibile. I. Negoițescu 
realizează în acest text una din excelente'e sale analize. 
Romanul lui Nicolae Breban este interpretat cu o mare fi
nețe : nu i se caută teme, motive, probleme, ci structura 
reală, viața lui cea mai profundă, existența cea mai fasci
nantă, rațiunea lui de a fi valoare estetică, adică de a des
coperi și clasifica la scriitor vocația sa : psihologia estetică, 
noțiune pe care I. Negoițescu o explică, îi găsește o realitate 
In creația romanului. Analizat prin această psihologie este
tică, romanul tui Nicolae Breban comunică o misterioasă și 
imprevizibilă poezie care fertilizează pe mari suprafețe sem
nificațiile personajelor, sensurile fundamentale ale filozofiei 
romanului. I. Negoițescu își cristalizează această idee, cu 
totul originală, cu o voluptate integrală, cu o plăcere nemai- 
întîlnită aiurea. Este un act critic care angajează o comuni
care directă a celor două conștiințe, a celor două fluxuri 
de aiinități. Romancierul Nicolae Breban devine astfel o 
prezență vie, un artist al epicului analizat In toată profun
zimea narațiunii sale printr-o percepție modernă. Criticul are 
capacitatea de a descoperi în roman straturile ascunse, de a 
le restitui unei concluzii critice de o mare precizie. El ex
plică semnificațiile narative, emoțiile și biografia epică a 
personajelor printr-o radioscopie exactă. i

Romanul este, intr-un sens superior, verificabi', în con
cepția lui I. Negoițescu poem. Analiza criticului se aco
modează acestui regim estetic de existență fără ezitări și 
împotriviri. Textele scoase cu pricepere din roman spun și 
altceva: dincolo de edificiul romanesc mișună domol sau 
vulcanic un strat liric cu o reală putere de a alimenta in
genios viața personajelor căci ...„relevată rămîne tot psi
hologia estetică a romancierului, foamea lui de real imediat, 
pe care numai situarea în lirismul obiectiv i-o poate satis
face". Arta criticului se manifestă plenar: experiența critică 
o dată consumată urmează un timp al reflecției, al definiției 
critice care adună, selectează, generalizează ideile spre un 
teren al sedimentării definitive. Opera primește în final o 
durată valorică, o clasificare. Este rațiunea de a ii a percep
ției critice în contact cu creația analizată. I. Negoițescu re
alizează acest act cu o singuranță și precizie demnă de in-

cronica literară
vidiat; „Așadar, în primul episod (Bătrînii), psihologia este
tică a lui Nicolae Breban se manifestă prin simplitatea sa 
de obiectivare epică reală (în sensul structurii realului din 
romanul convențional-tradițional), cauzată chiar de bogăția 
substraturilor sale lirice, originare, ca sete formidabilă de 
real-ireal, adică de real pur". Concluzia merge mai departe 
tot în sensul definirii cuprinzătoare: „Psihologia personaje
lor e un simplu obiect între obiecte materiale pure, ca în 
manualele refractare vieții. Pentru ca o altă viață să răzbată, 
o altă psihologie decîl cea construită pe seama alterităților 
creatorului, și anume unica și copleșitoarea psihologie es
tetică a autorului, căruia intreg realul, direct sau inventat, 
sau compus din invenție și date concrete ale observației sale 
personale, ca ins social, să 1 se ofere sub formă de univers 
metaforic". Episodul Femei este și el clasificat exact: „roma
nul lui Nicolae Breban devine aparent un roman analitic- 
obiectiv, în genul proustian — camil-petrescian, cu observa
ții circumstanțiale, însoțite de analogii surprinzătoare, para
doxale și disparate, ca adevărate cortegii perifrastice, vi- 
zînd consemnarea unor adevăruri moral-psihologice de ordin 
general, sub un unghi mai mult sau mai puțin cazuistic." Și 
o ultimă concluzie : „Prozator și romancier autentic, ce nu-și 
poetizează, materialul, ci îl provoacă spre a-și declanșa creator 
psihologia estetică, Nicolae Breban aduce în noua noastră li
teratură o sensibilitate modernă asemănătoare celei din 
versurile unui Nichita Stănescu, unui Cezar Baltag, unul 
llie Constantin, unui Grigore Hagiu".

1. Negoițescu nu vulgarizează, nu denaturează sensurile 
și ideile operei analizate. El este într-o veșnică și obse
dantă conversație cu vocea ei, cu ceea ce este esențial. Gă
sesc justificată asemenea obsesie creatoare Intr-un en
tuziasm sincer, verificabil, care inundă amețitor opera, 
fapt, 1. Negoițescu scrie poeme ale existenței estetice 'cu 
conștiința că valorile odată clasificate, supuse unui trata
ment analitic nu mai sînt susceptibile de judecăți eronate, 
ci doar deschise unui regim al experienței actuale. 
Eonul dogmatic devine astiel „în sensul perfecțiunii, cea 
mai pură operă a spiritului românesc, așa cum e pură o tra
gedie de Racine, o fugă de Bach“. Și tot despre Lucian Blaga: 
„Atrăgătoare chiar prin splendidul umor morbid, de natură 
puternic magică, Tulburarea apelor e un fel de dramă ibse- 
niană, de idei (întîmplător, ele sînt aici religioase), dar a- 
ceste idei (întîmplător, ele apărind ca niște stihii ma
gice, ideograme magice, într-o încordare dramatică iritantă, 
demonică, pe care stratul gros de magie nu reușește să o 
înăbușe". Criticul reușește să clasifice un scriitor, să-l defi
nească în circuitul național prin raportare la literatura uni
versală. Judecata sa de valoare își comunică esența prin
tr-o difuzare de relații și semnificații estetice care ridică o- 
pera la modernitate. I. Negoițescu este un analist de poezie, 
aș zice, a realului poetic văzut „liric": „Mitropolitul Mol
dovei și-a însemnat lira la peste două sute de ani după 
psalmul lui Clement Marot și la mai bine de alți două sute 
înainte de cei ai Iui Tudor Arghezi, timpuri în golul cărora 
se pot măsura sensurile ancestrale, cîntări fermenții și 
dibui izvoarele lirismului românesc. Fără a ne fi lăsat o 
operă poetică adevărată, de arhitecturi valabili, 1 Dosoftei 
este, ca simplă semnificație istorică, singurul ce dă acestei 
semnificații o aură estetică și reprezintă deci, prin ciobu
rile sale umile, în care se răsfrîng importante elemente li
rice ulterioare, oglinda primă în care poezia română își 
poate iubi chipul". Orice pagini am sonda spre a scoate Ia 
suprafață concluzii și metafore critice, ea ne oferă din belșug. 
Merită un studiu special fragmentele de Jurnal (1948), confe
siuni care se citesc ca niște poeme. Două citate, unul despre 
o nouă poetică și altul despre geniu, din multe altele care 
pot fi date, demonstrează, cred, suficient, admirabila și ma
tura intuiție critică : „Aș putea porni, în practică, de la ur
mătoarea definiție: Poezia este o gîndire intensă și arză
toare, dar care nu gîndește. Gîndirea care nu gîndește ar fi 
condiția materială a poeziei, așa cum piatra e a sculpturii 
sau sunetul a muzicii". Geniul: „Geniul se caracterizează 
tocmai prin capacitatea sa de realizare în creație. Nu există 
geniu necunoscut, nerealizat. Geniul e acela care nu poate 
fi împiedicat în creația sa de nici o condiție exterioară. 
El asimilează condițiile chiar potrivnice creației sale și din 
negative le răstoarnă în pozitive. Divina Comedie a scris-o 
Dante în exil, copleșit de amarul celui fără patrie. Cred că 
tocmai sărăcia de geniu a unei epoci face posibilă înăspri
rea condițiilor. Peste o epocă bogată In genii plutește un 
suflet de genialitate."

ZAHARIA SANGEORZAN
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F.a.zlXl. J U R M A L
(fragmente)

Mă visez mergînd de-a lungul unui drum a- 
brupt și mi se pare că pămlntul de sub mine 
se înclină spre dreapta gata să se prăbușeas
că, in timp ce marginea stingă crește și se 
lnai{ă ca Un gard de nuiele.

Continui să merg pe pămlntul nesigur cînd, 
pe neașteptate, îmi iese în cale un om călare 
pe o tricicletă ciudată al cărei ghidon se în
dreaptă, parcă într-adins, spre mormanul de 
moloz din mijlocul drumului.

Omul fără priviri, cu găvanele ochilor scobiți 
și goi goneș'e pe fierul său nesigur într-o miș
care primejdioasă și dezordonată pe care nu 
i-o poți stăvili și al cărei zgomot se pierde 
treptat într-o tăcere, care mă inspăimintă. Nu 
izbutesc șă-1 opresc decît în ultima clipă și 
atunci îl apuc de piept cu atîta sete, de parcă 
ar ii fost un obiect oarecare, nu omul care 
gonește orb in drumul lui, înainte.

Voiam să-l prăbușesc în golul din care apă
ruse, cu tot trupul meu crescut deodată fără 
măsură, să-i paralizez orice mișcare. L-am a- 
runcat,.

Singur, ciudatul său vehicul rămas fără stă- 
pln cedează încetișor tirîndu-mă cu el pe pan
ta abruptă. Alunec pe lingă o mulțime de oa
meni îmbrăcați în negru din mijlocul cărora se 

^Usprinde un tinăr bizar, cu părul cărunt. A- 
^®tă ceva cu mîna întinsă Înainte. Deși nu 
sîntem aproape simt că-i aștept ajutorul, îi ca
ut privirile, dar el pare că nu mă vede și se 
amestecă printre ceilalți oameni.

înțepenit pe ghidonul tricicletei care con
tinuă să alunece, cu trupul îndoit și dureros 
simt că nu mă mai pot opri niciunde, că lotul 
piere odată cu mine, cînd cineva îmi întinde 
mîna.

E un om pe care nu izbutesc să-l disting și-n 
care am o nemărginită încredere, deși nu pri
cep pentru ce mi se ascunde, pentru ce se fu
rișează în spatele unui lințoliu negru și des, ca 
și cum mi-ar cere să Înțeleg și să cred neîn
țelesul lui incognito...

Sînt stăpînit de o idee care mi se pare pe cit 
de absurdă, pe atlt de atrăgătoare: ce s-ar In- 
tîmpla dacă gîndurile ne-ar muri noaptea, pen
tru ca în zori să se regăsească Întrupate intr-c 
altă lume î

.. .Cit de diferite sînt lucrurile concret-ome- 
nești de cele abstracte și cum par să se în
lănțuie totuși unele cu celelalte mereu mat 
mult, într-un univers străin Înțelegerii obiș
nuite 1

•ir

De un timp, nebunia a devenit pentru mine 
o obsesie. Mf-e frică. O descopăr pre’utindem. 
în fiecare sentiment, din care înseamnă mai 
bine de jumătate. Restul îl uit.

Ce înseamnă Ia urma urmelor echilibrul 1
Mă umilește îngrozitor logodna dintre ne

bunia genială și cea de ocazie.
Urăsc meticulozitatea analizei interioare cu 

toată gama ei de interpretări psihologice.
Cel mai bun lucru este să știi să te suporți 

de unul singur cu calm și cu răbdare, să în

LASCĂR VOREL : „In pauza la teatru” 1916

cerci să trăiești la fel de simplu ca ceilalți 
oameni și să nu cauți niciodată un ax In ju
rul căruia să te învlrți.

★
Destinul meu literar pare mai banal decît 

s-ar putea crede. înclinația către autoconfi- 
dență mi se conturează pe zi ce trece mai 
mult, răpindu-mi orice sensibilitate pentru ce
lelalte detalii.

Nimic nu mă mai mulțumește în afara ei ș: 
totuși mă surprind de multe ori Intrebindu-mă 
dacă o mai am.

Oricum, viața pe care o duc nu-i poate o- 
feri nimic.

De aceea, simt în mine o imponderabilitate 
sfîșietoare, vreau să mă înalț mereu si nu 
izbutesc niciodată să mă ridic la lnăițimea 
elanurilor mele.

Poate nu sînt singurul; poate mai sînt ș: 
alții care îmi seamănă. Ii bănuiesc Insă. aăf 
cuminți, cu zborul limitat la lucruri mai te
restre, mai joase, cu energii mai concen
trate și mai stabile. Ei nu ascund fiorul a- 
lunecărilor în gol...

Singur eu, plutesc acolo sus. si nti mui 
mor niciodată, sortit să port de-a ptru-ea 
în mine veșnicul chin al lucrurilor tom
tom.

*
In siîrșit, scriu de clteva zile. Aș vrea si 

rezist. Azi nu mai sînt ca altădată. oteaB 
și searbăd. Mj-am găsit un temei, cm adus 
o scinteie de lumină unei vieți singuratice. 
Mă simt din nou în stare să-mi Încep so'i- 
locviul și nu mai cred că trebuie să-mi clin
tesc privirile in golul fără întoarceri. N_mcî 
așa am să-mi reciștig încrederea In m_ae.

b
M-am chinuit In zcdrr să Închei un ca

pitol. N-am reușit- Sini neaultuad de an 
altul, care mi se păruse la Început oesrul 
de bun. Nu mai am Încredere în tne- .Mă 
apasă singurătatea.

De fapt cine slnteț.7 îmi surprind re-t. 
Întrebarea pe buze.-.

*
De cite ori Îmi parcurg jurnalul. sd re

găsesc emoționat și singur. De ce oare I Să 
fie de vină nesiguranța In care plutesc de- 
atita timp ?

Orice observație străină, orice privire In- 
tîmplătoare răscolesc în mine o mulțime de 
amintiri, pe care nu le-am luat niciodată in 
seamă pînă acum.

Mă simt nesigur si copleșit de viață ca 
un animal rătăcit în Întunericul unor st Inc i 
străine.

E îngrozitor să te simți atlt de nevolnic 
și să nu găsești în tine nici cei puțin pute
rea celor care se lamentează în goL..

Tfoducere de 
MICHAEL* D1ACONU

Antonije Marinkovic

Intre două frunze
Dacă spun noapte 
in decorul curorii 
este pentru că ea »a fi rr.etafo-a 
iubirii mele nemărginite 
înoată
<£n luminile ochitor mei iugoslavi 
coef.cient al amiezi mele, 
dacă spun pasăre 
esta pentru că ea va fi sofia scăpată 
<£n miezul ființei mele 
după cortegiul meu, 
dccă spun 
reg-e sentei 
insearv-ă că nu ca nra un prrn'eg’u 
intre două frwze
de soarelui

Miomir Ristovic

NOAPTEA

Eu nu sînt curcubeul apelor adormite, 
murii mei urlă împreună cu oboseala. 
Am ucis toți spionii zilelor de marmură, , 
estuarele duioșiei.
Nu mai ascult ■'>
țipetele indienilor de plumb.
Lăsați-mă, apostoli firavi, 
vreau să smulg 
tocte buchetele de șuvițe îndrăgostite 
din sălcii, din amintiri.

Trad. GEORGE POPA

FASCINAȚIA LOGOSULUI

As* se ex36eî «createle pa- 
teticct a voîu-
tai* deterTănaU de citate 
exres-.-e. de comentarii Inde- 
îsjm] efeberate și a’air.bicate, 
de ere' ratfi si mărturisiri ob- 
sesve. Sînt pasaje în careau- 
tcral «s-și poate stăpîni pro- 

e e*trrruni lirice și atunci 
culm! ere din nou prilejul 
să se coBvinqă de adevăratul 
S"e al cărți: si anume acela 
că Be-guîn. cum a și recunos- 
ent-a n-a încercat să facă alt
ceva <J---~ît să se definească pe 
e£ însuși.

Intr-adevăr, se pare că Al
bert JMgain a inversat ierar
hia proNeatelor cu o îndrăz- 
■eaH rar tatîlnită la alti au- 

deși mulți dintre ei fac 
mare caz cin aceasta: și a- 
■nme. pe d l-a interesat doar 

; z - • : r i î sale cer
cetarea si caracterizarea con- 
Stlim hiasă a unor autori ca' 
UtMemberg. Friedrich Holder- 
Ba. Lodwig Tieck, Arnim, Bren- 
lano. Hoffman. In primul rînd 
ei si-a pus o întrebare de in
teres strict subiectiv și anu- 
*ne dacă facultățile sale spi- 
" ' = ‘ să însușească da- 
tele filozofice, psihologice, po
etice etc. oferite de filozofii 
naturii și de marii romantici, 
în așa fel îneît personalitatea 
autorului să poată substitui 
succesiv (ori simultani pe fie
care dintre aceștia. Se înțe- 
leqe că este în fond o între
prindere de mare speculație 
Imaginativă dar ca se echiva
lează în ultimă analiză cu ges
tul suprem și tipic de cu
noaștere si de dominare. Fe
brilitatea lui Albert Beguin din 
cursul itinerariului atît de greu 
abordabil se transmite și ci
titorului, ceea ce presupune o' 
serie de substitute (de la o- 
biect la autor și de la acesta 
la receptor), din care cauză 
voluml însuși se multiplică 
permanent în semnificații, de
terminate de fluiditatea textu
lui în primul rînd, ca discurs 
sensibil și cu valențe intui
tive, și apoi ca expozeu de 
date strict referențiale.

Pretextul propriu-zis al căr

ții ar fi demonstrarea filiații
lor unor poeți moderni, de la 
Baudelaire la Paul Eluard, cu 
giadi*. arii și poeții germani din 
secolul al XVHI-lea. de unde 
si necesra'ea uaor investigații 
compara tiviste intr-o vreme 
ciad metec* de lucru se a- 
fia «bea la începuturile con- 
Stitnirii sale. Semnul de re
cto casiere a raporturilor din
tre acești scrutări îl coosti- 
txue nodal în care ei 
*3 prrrtt vtsuL fie noc
turn. fie c_a timpul veghei, ca 
eesent pozne r a. <1 în cunoaș
terea fiîaței c—ane sau in 
creata poetică. Unii autori pe 
care B tratează, ca He.nrich 
vea Schubert. Carl Gustav 
Cares. Trexler. Ludwig Tieck. 
stat filosofi ai naturii, medici. 
poetL romancieri, specialiști în 
ștzinte oculte și pun în c.rcu- 
iarie teze pe care Albert

Be. despre autocunoaștere prin 
tevesrigatiile în inconștient, dar 
tetr-o maBieră care diferă sen
sibil de experiențele clinice ale 
treodiștrer. Unii dintre ei pro
voacă stări de .somnambulism” 
ca să inventeze visuri și apoi 
să le publice. La Amim, Bren- 
tano si Hoffman asemenea tex
te se amplifică cu pasaje din 
stările de veghe la fel de irea
le (pentru că ei. preluînd o 
teză mai veche a lui Jean 
PauL revărsau visul în realita
te) și capătă denumirea de po
vestiri fantastice sau de bas
me. După modelul nașterii vi
sului formulează și teorii în 
legătură cu originea basmului, 
însuși Herder a fost autorul 
unei asemenea teze.

Ceea ce dă un credit apre
ciabil demonstrațiilor lui Al
bert Beguin este că el se ba
zează pe un sistem al analo
giilor între romanticii de tipul 
lui Novalis și moderni. Că u- 
nii dintre romantici sînt în- 
tr-adevăr precursori, este un 
adevăr bine cunoscut și nu 
întîmplător Novalis era prefe
rat de Baudelaire. Dar ana
logiile lui Beguin nu ajung 
prea departe căci visul ro
mantic este altceva decît cel 
din perioada lui Mallarme sau 
a lui Paul Eluard. In această 
privință se pare că Hugo Frie- 
derich a găsit o caracterizare 
destul de potrivită, vorbind 
despre poezia modernă ca des
pre un „romantism deromanti- 
zat". Remarcabil sub raport in
telectual în volumul Sufletul 
romantic și visul, este marele 
volum de probleme care în 
forma lor inițială au o logică 
perfectă. Dar autorul nu le-a 
intuit avatariile peste vreme, 
ci le-a pus direct și netransfi
gurat în sarcinile modernilor. 
De pildă, el a observat la ro
mantici un fond psinoiogic co
mun, prezent încă de la 
Lichtenberg și an”mo noljpîs- 
tile interioare, dorința de în
seninare lăuntrică, împăcarea 
cu noaptea, cu iubirea și cu 
moartea. Dar la ei era o ac
ceptare calmă (Novalis), un fel 
de autocunoaștere în sensul 
stabilirii unei armonii univer
sale, pe cînd modernii se gă
sesc sub obsesia unor sem
ne înfrigurate de întreba
re rostite disperat în fața 
neantului. Bucuria renașterii în 
transcendentul înțeles ca o lu
me viitoare este imposibilă la 
moderni pentru că ei operea
ză altfel cu datele imaginației 
și ale visului, ale mitului și 
ale misterului. Ei nu mai pot 
improviza raporturi creaioile cu

macrocosmosul sau cu marele 
Tot pentru că lumea fenome
nală și cea suprasensibilă se 
află în totală discontinuitate. 
De aceea, pentru dînșii doar 
lumea plăsmuită de eul origi
nar al poetului are reălă sem
nificație, pentru că nu a fost 
creată după nici un model, așa 
cum se întîmplă la Msliarm6 
sau la liricii interbelici. Gît 
privește tehnica dicteului; ea 
are origini foarte- îndepărtate 
și nici pe departe nu este o- 
inițiativă romantică. Grecii, de 
pildă, prin oracole și mai' a- 
poi arabii prin marii lor vi
zionari o practicau destul- de 
intens, incit suprarealiștii își 
pot găsi în acest- sens pre
cursori foarte vechi. Se poate 
vorbi, mai curînd, de perma
nenta unui procedeu tehnic 
cultivat de diverse categorii 
de profesioniști, preoți, profeți, 
ocultiști, apoi de. marii -vizio
nari romantici și filozofi ai na
turii. Pe de altă parte, meta
forele romanticilor se desoli
darizează deseori de intențiile 
lui Albert Beguin de a de
monstra succesiunea moderni
lor. Vîrsta mitică de aur, de 
pildă, sau vremea cînd Orfeu 
vrăjea pietrele cu cîntecele 
sale sînt simple metafore și nu 
realități concrete. Prin urma
re, romanticii eșuează în for
mule poetice. Și acestea nu 
sînt metafore relevante, adică 
nu intuiesc o realitate, ci o 
ascund substituind-o cu cea 
a mitului și a fenomenului o- 
riginar. Acesta este deja un 
cerc vicios, de aceea, proba
bil, autorul face eforturi pen
tru reîntoarcere, astfel că ten-' 
tativa sa adiacentă de cunoaș
tere, nu numai a visului, ci a 
unui mod de gîndire extrem 
de difuz și arborescent, rămî
ne o simplă aventură perso
nală.

Mai rezistentă în sensul u- 
nei comunități de idei cu mo
dernii mi se pare teoria pri
vitoare la rostul evocator al 
cuvintelor. Cultul limbajului a 
fost o permanență la roman
tici, după cum și modernii sînt 
fascinați de vocația cuvintelor 
în poezie. Romanticii se stră
duiau să refacă limbajul origi
nar pe care îl regăseau în mo
mentele rare de reverie noc
turnă. Stările poetice, verita
bile mituri primare; erau tra
duse prin aglomerări verbale 
Inteligibile. Introspecțiile mo
dernilor nu urmăresc scopuri 
divinatorii, ci pretextul pentru 
imaginarea unor raporturi între 
cuvinte. Este și acesta un semn 
de separație între cele două 
mari epoci de cultură. Dar a- 
cest amănunt de natură teh
nică împreună cu altele simi
lare dovedește paradoxal per
manența unui sistem de gîndire 
care a căpătat structurări di
ferite pentru că a fost conce
put din alte perspective de la 
o epocă la alta. Dacă Rimbaud 
spunea eu sunt altul, primul 
sens al expresiei nu era a- 
cela al dedublării, cum ar fi 
crezut Schubert, neliniștit și el 
de obsesia eului, ci al alie
nării, realitate nouă și drama
tică pentru poeții blestemați. 
Autorul a sesizat inflexiunea 
unor principii teoretice însă nu 
a ținut să le corecteze cu pri
lejul redactărilor ulterioare. 
Problematizarea lor pe planul 
conștiinței umane i s-a pă
rut suficientă pentru ca lu
crarea să se recomande sin
gură, încă multă vreme, utilă.

PETRU URSACHE



CONDUCEREA: ȘTIINȚĂ SOCIAL-UMANISTICĂ
Chiar și cea mai sumară cunoaștere a ge

nezei și evoluției științelor atestă că nici o 
disciplină aparte nu poate ii „îniiințată" sau 
„desființată" în mod arbitrar, după bunul plac 
ai cuiva, pentru simplul motiv că constituirea 
unei mase de cunoștințe în corpusul unei ști
ințe anumite este rezultatul unei duble și si
multane determinări: social-istorice și gno
seologice. rezultatul unui imens efort de cu
noaștere și experimentare realizat de un nu
măr mare de oameni dedicați acelei științe. 
Tot astfel, o dată pornită pe făgașul dezvol
tării pe baza propriilor ei legi interne, nici o 
știință nu mai poate fi împiedicată să existe, 
să-și păstreze „locul sub soare".

Este iarăși un adevăr elementar — care 
trebuie insă repetat — că orice știință își 
justifică existența numai și numai in măsura 
în care dispune de un obiect specific. Știința 
conducerii nu face excepție de la această re
gulă.

Se știe că e cîteodată mai ușor să se com
plice lucruri simple, decît să se simplifice lu
cruri complicate. Neîndoielnic, știința condu
cerii este un lucru complicat. Dar, simplificind 
intenționat, se poate spune, în primă instanță, 
că obiectul științei îl constituie fenomenul, 
actul, sau mai precis acțiunea de conducere. 
Natura însăși a științei conducerii este in 
funcție directă de natura și rolul specific 
al fenomenului (acțiunii) conducerii. Iată de 
ce trebuie, după părerea mea, zăbovit asu
pra naturii interne — de ordin subiectiv și 
obiectiv — a conducerii sociale.

Conducerea este un raport, o relație soci
ală, o necesitate obiectiv determinată de 
structura ierarhică a societății, în special a 
celor dezvoltate, moderne. Organizarea și 
activitățile sociale de orice natură — înce- 
plnd de Ia cele fundamentale, economice și 
termlnînd cu cele spirituale, culturale care 
asigură perpetuarea vieții sociale — sînt 
de neconceput în afara legăturilor organiza- 
ționale, ierarhice, care includ inevitabil re
lațiile de conducere, statusuri și roluri di
ferite.

La rîndul ei, natura și specificul condu
cerii sînt în funcție de tipul formației social- 
economice, de forma concret-istorică a rapor- 
turi.or sociale, de clasă, de stadiu de evolu
ție al respectivului sistem social, de gradul 
de civilizație și cultură atins de societatea da
tă. Toți acești factori determină particulari
tățile, finalitățile social-umane ale acțiunii de 
conducere socială și, evident, beneficiul aces
teia.

Ideea principală, de bază, asupra căreia do
resc să insist este următoarea: conducerea 
reprezintă un raport între oameni socialmente 
reglementat, instituționalizat și nu un raport 
între lucruri. Mai mult, conducerea nu este 
un raport impersonal, ci o relație interperso- 
rtală și pluripersonală. De aici decurg con
cluzii extrem de importante.

In primul rind, luind în considerare fap
tul fundamental că atît cei conduși cît și 
subiectul conducerii sînt oameni, trebuie 
cunoscute exact elementele sistemului spe
ciile în care aceștia acționează, tipurile de 
raporturi și acțiuni în care ei sînt angajați. 
Iată de ce, așa cum relevă mulți cercetători, 
o parte inseparabilă, o condiție a creării con
ducerii o reprezintă teoria sistemului social.

Dar oamenii sînt cuprinși nu numai în 
structuri social-obiective, parte create prin 
propria lor activitate, ci sînt cuprinși și în 
structuri mentale specifice, de asemenea 
parte moștenite, parte formate în cadrul vie
ții sociale actuale. De aici rezultă cred ro
lul decisiv al factorului uman în toate do

meniile acțiunii sociale de ordin (social-co- 
lectiv) cit și de ordin strict individual, per
sonal. Acțiunea de conducere angajează în 
cel mai înalt grad acești factori, în mai 
multe sensuri.

Activitățile sociale de toate tipurile fie 
elementare, fie complexe, cer cooperare, deci 
coordonare, control, apreciere, decizie, op
țiune, selecție. Activitățile și raporturile so
ciale de toate tipurile sînt reglementate de 
norme și valori socio-culturale, sînt înso
țite de ienomene psihosociale (consens, con
flicte, identitate sau deosebire de interese 
ș.a.m.d.). Socotesc că știința conducerii este, 
datorită naturii însăși a obiectului ei — 
care constă în cunoașterea constantelor și va
riabilelor procesului conducerii (văzut ca ra
port și instituție socială) — o știință social- 
umanistică.

Evident că în iuncție de natura acestei ști
ințe se definesc și sarcinile pe care ea le 
poate Îndeplini în mod obiectiv: să so
luționeze diverse tipuri de contradicții, să 
prevină apariția altora sau agravarea lor, să 
accelereze ritmurile de dezvoltare, să ia în 
considerație atît legile obiective ale dezvol
tării sociale cit și posibilitățile concret-isto- 
rice, inclusiv de ordin social-uman. Nu îm
părtășesc punctul de vedere potrivit căruia 
știința conducerii vieții sociale nu ar întru
ni condițiile unei ședințe cu caracter de sin
teză și cu caracter interdisciplinar. Dimpo
trivă, socotesc că prin sistemul de cunoș
tințe care presupune a ii recoltat și constru
it din foarte numeroase ramuri și subramuri 
ale științelor sociale și ale naturii, știința 
conducerii va reprezenta una dintre știin
țele cu cel mai pronunțat caracter de sin
teză. Firește, prin acest caracter de sinteză nu 
vom înțelege o însumare a cunoștințelor din alte 
ramuri, ci efectiv o sinteză originală, spe
cifică atît structural, cît și funcțional.

De asemenea, este mai mult decît proba
bil că atît prin conținut, cit și prin modul 
de constituire, cu concursul specialiștilor din 
foarte numeroase domenii de cunoaștere, 
știința conducerii va purta un pronunțat ca
racter interdisciplinar.

Aș vrea să insist asupra unei condiții fun
damentale a cărei Îndeplinire va face po
sibilă elaborarea pe baze temeinice a știin
ței conducerii și îi va conieri o valoare 
praxeologică ioarte mare. Mă reier la fap
tul că există o bogată experiență în condu
cerea vieții sociale. La toate nivelele există 
o practică destul de îndelungată a acestei 
conduceri. Consider că numai studiindu-se 
foarte aprofundat laturile pozitive și nega
tive ale acestei practici și experiențe se 
vor puitea elabora principii cu valoare prac
tică, aplicartivă. Ar ii posibil și de dorit să 
se inițieze un program de contacte între cei 
ce urmează să-și dea contribuția la elabora
rea științei conducerii cu cei ce dețin o bo
gată experiență în practica conducerii, astiel 
Incit, printr-un schimb de păreri să se poa
tă generaliza științific experiența acumulată 
și să se poată contura noi teme de cercetare.

In sfirșit, doresc să atrag atenția, în con
sens cu ideea aiirmată la Început, asupra 
colaborării necesare dintre cei ce urmează 
să-și dea contribuția la elaborarea științei 
conducerii și cunoștințele, metodele elaborate 
în sfera psihologiei sociale.

Conducerea, ca acțiune și raport social 
angajează și se desfășoară nu numai lntr-un 
mediu social determinat, în cadrul unei anu
mite structuri obiective, ci și în cadrul unui 
mediu psihosocial, în cadrul unor structuri 
obiective, ci și în cadrul unul mediu psiho

social, în cadrul unor structuri mentale spe
cifice, care trebuiesc studiate și cunoscute, 
pentru ca actul conducerii să aibă eiiciență. 
Trebuiesc și pot fi studiate cu metode obiec
tive, experimentate în cadrul psihologiei și 
al sociologiei, mentalitățile, stările de spirit, 
climatul, ienomenele de influență, prestigiu 
etc.

O contribuție cu totul valoroasă la ela
borarea științei conducerii o pot aduce nu
meroasele cunoștințe și experimente făcute 
în cadrul psihologiei sociale cu privire la 
grupurile de conducere, la colectivele de con
ducere, la dinamica grupului ș.a.m.d. Cu ace
leași mijloace pot fi studiate și luate în con
siderație fenomenele de opinie publică, de 
care trebuie să țină seama conducerea atît 
în luarea deciziilor cit și în acțiunea de sus
ținere a lor prin mijloace ideologice și de 
propagandă.

Am criticat și criticăm, pe bună dreptate, 
teoria „relațiilor umane" ca o parte a orien
tării burghezo-reiormiste, a ideologiei și 
practicii paternaliste. Dar nu este oare cazul 
să dezvoltăm noi o teorie marxlst-'leninislă 
a relațiilor umane ? Nu este oare știința con
ducerii un teren propice pentru aceasta 
sau nu cumva știința conducerii va trebui 
să se bazeze, în concepția noastră, pe o 
teorie socialistă a relațiilor umane, teorie 

LASCAR VOREL : .BARUL*

care să reprezinte expresia concentrată și 
veridică a umanismului socialist ?

O caracteristică definitorie a științei con
ducerii privită ca acțiune și relație socială 
și nu ca o colecție de cunoștințe formali
zate, reguli sau tehnici, este aceea că ea își 
realizează menirea numai și numai prin in
termediul artei conducerii. In actul de con
ducere sînt angajate în cel mai Înalt grad 
elementele fundamentale ale personalității. 
In primul rînd, creativitatea, inventivitatea, 
îndrăzneala, măiestria, intr-un cuvînt, stilul 
personal. Din acest punct de vedere, știința 
conducerii este comparabilă cu științele me
dicale, întrucît practica medicală nu este a- 
plicarea mecanică a unor cunoștințe științi
fice diverse, ci este arta diagnosticului, arta 
tratamentului, arta profilaxiei, care, firește, 
în domeniul social iau alte proporții și cu
nosc o altă pondere.

Consider o dezbatere publică largă pe pro
blemele variate ale științei conducerii so
cietății socialiste, ca o necesitate stringentă 
atît pentru destinele generale ale științelor 
noastre sociaie cit și pentru perfecționarea 
ansamblului de activități sociale menite să 
asigure realizarea obiectivelor fundamentale 
trasate de Congresul al X-lea al partidului.

PETRU PANZARU

CONGRESUL 
UMANISMULUI 
LATIN

Intre 28 august și 2 septembrie 
197*0, a avut loc la București, 
Congresul Umanismului latin, —* 
primul Conventus patronat de 
către Academia Internațională de 
Studii latine, înființată la Roma 
in aprilie 1969.

A reieșit în evidentă că astăzi, 
cînd : „progresele științei și in
vențiile tehnice au luat o am
ploare uimitoare, devenind cea 
mai importantă pîrqhie a dezvol
tării societății omenești, valorile 
umanismului exprimate în opere
le literaturii și culturii latine 
continuă să prezinte un interes 
viu nu numai pentru specialiști..." 
(cin cuvîntarea tovarășului Ion 
Gheorghe Maurer).

Limba latină, în condițiile so
cietății contemporane, poate și~ 
trebuie sa servească drept limbă 
de comunicare intre învățați, de
oarece ea aduce o contribuție de 
seamă, atît prin fondul nesecat 
de idei al operelor literare, cit 
și prin îmboqătirea terminoloqiei 
moderne, în diferite domenii de 
activitate (acvanaut=aquanauticus, 
alocutie=aliocutio, umanitate = 
humdnitas, aeroport 33 aeroportus, 
dormitor = dormitorium, televi- 
viziune 33 televisio, student — 
studens, inqiner — machinator)...

Aproape toti vorbitorii au de
monstrat cu exemple că, în de
cursul veacurilor, limba latină a 
vehiculat peste tot qlobul cele 
mai înalte principii de umanitate, 
bine, dreptate și prin afirmații 
lapidare a stigmatizat răul, invi
dia, lașitatea, războiul ... (Deci- 
pimur specie recti= sîntem amă
giți de aparenta binelui (Horatiu), 
Nobis ad bellum non confugien 
dum est=nu trebuie să recurqem 
la război (Cicero), Ira initium in- 
saniae =* mînia este începutul 

pehuniei (Cicero), Invidia gioriae 
comes—invidia e tovarășul q.o- 
riei (C. Nepos) ...

Ei au reiieiat de asemenea că: 
.limba laună este limoa maruor 
civilizații tehnice și știinUfice ; 
fără cunoașterea ei nu poți de
veni un adevărat om de știință 
(Aiain Michei) și că : „. . . in 
procesul de cunoaștere a omului 
trebu.e să punem accentul pe 
dezvoltarea calităților sale mora
le, principiu sprijinit pe exem
plele luate din literatura latină 
(N. I. Barbu).

Cultura și civilizația romană a 
pus bazele umanismului; afirma
ția lui Cicero: „Litterae nos hu- 
maniores faciunt" *= literatura ne 
face mai umani ... a deschis un 
orizont larq tuturor epocilor ur
mătoare, deoarece s-a instituit un 
„climat propice spiritului rațiunii, 
bazat pe valoarea socială a omu
lui — principiu la care încă nu 
s-a putut renunța; el are rădă
cini înfipte adînc în umanismul 
latin, care a alimentat si alimen
tează dezvoltarea culturilor mo
de ne* (Karl Biichner),

De aceea, astăzi, oamenii caută 
să găsească o b'mbă comună, un 
limbai convenabil tuturor națiuni
lor (cu limbi atît de diferite) și 
„tocmai proqresul științelor de
monstrează necesitatea inelucta
bilă a unei limbi comune. Latina 
poate fi limba viitorului" (K. Ku- 
maniecki).

Interesante comunicări au pre
zentat: K. Kumaniecki — Polonia 
(Verailiu în literatura polonă) 
K. Buchner — R F.G. (Umanisn^il 
în Leqile lui Cicero). Victor 
Poschel — R.F.G. (Contribuția 
Germaniei la dezvoltarea și pro
movarea culturii latine), W. 
Schmidt — R.F.G. (Lucrețiu în li
teratura germană a sec. XVIII- 
XIX), Cic. Poqhirc — România 
(Umanismul latin la M. Eminescu),
M. Rambaud — Franța (Umanis
mul lui Cezar), Medicul Gustav 
Baader — R.D.G. (Cum s-a creat 
terminologia medicală latină în 
Evul mediu), J. Spirncl— Ceho
slovacia (învățarea limbii latine 
prin versuri plăcute) ...

Autorii acestor comunicări au 
insistat asupra valorilor umane, 
la interferența coordonatelor cul

turale în diferte epoci ale lite
raturii universale, qenerate de că
tre operele lui Verqiliu (Polonia, 
Franța, R.F.G., România ...). Ovi- 
diu (Franța, România), Horatiu 
(Italia, România) Lucrețiu (Ger
mania), ... au pus accent și asu
pra structurii gramaticale a unor 
limbi europene de proveniență la
tină.

In legătură cu qăsirea celor 
mai bune si mai moderne metode 
de predare a limbii si literaturii 
latine, în școlile de toate ara- 
dele. s-a accentuat de la tribu
na Conventus-ului că a sosit 
timnul să se renunțe def’nitiv la 
vechie mofode traditionale. care, 
prin ba’asfpt de reou’i <’ excen«i, 
încărcau memora si făceau .din- 
tr-o disc’ni’nă atractivă ... o 
«snoHetoare- pentru elevi și stu- 
denti**.

Modernizarea predării constă în 
expunerea unui minimum de qra- 
matică, strict necesar traducerii 
textelor. în interpretarea fondu
lui operei în perspectiva pre
zentului și viitorului. în folosirea 
de ușoare conversații (o latină 
vie, vorbită! în relațiile zilnice; 
să se introducă procedeele audio
vizuale, ca la lmbile modeme. 
Centrele experimentale audio vi
zuale din Paris, Avirmon. Ohio, 
Bonn, Roma ... au dovedit lim
pede aportul pedaqoqiei moderne 
în predarea Limbii si literaturii 
lat’ne. sprijinit ne tehnică si în
clinațiile nsihofizice ale elevilor 
«i studenților. O altă sugestie a 
fost aceea ca, din operele auto
rilor latini, să fie selectat un 
material (texte) în concordantă cu 
spiritul vremii noastre: știință, 
artă, economie, cultură, descrieri 
portrete, măiestrie artistică, co- 
loristică .... deoarece comoara de 
idei și sentimente profund umane 
aie antichxtații latine apare per
manent vie, autentică și veridică.

Participantii, străini și români, 
au plecat de la lucrările Congre
sului cu deplină mulțumire și cu 
dorința de a mai reveni în „dul
cea țară ospitalieră, Dacoromania 
delicatului Oviuiu .

N. V. BARAN

GEORGE

BA CO VIA

Șl 
GR. TĂBĂCARU

Recenta monografie Georqe Ba
covia a lui Mihail Petroveanu a 
slîrnit, cum era și firesc, un le
gitim interes atlt din partea cri
ticii cît și a iubitorilor poeziei 
bacoviene. Acoperit de existența 
unei bioqrafii a poetului, publi
cată de soția sa în 1962, M. Pe
troveanu a preferat — după cum 
ne previne în cuvînt înainte -- 
„prescurtarea itinerariului... în be
neficiul unui portret interior"

Totuși, în primul capitol inti
tulat .Un destin asumat", autorul 
monografiei încearcă o reconsti
tuire a datelor bioqrafice, prelu- 
îndu-le, cu destule incertitudini, 

; din surse mai mult sau mai puțin 
cunoscute. Nu mă voi referi de
cît la cea în leqătură cu Gri- 
ffore Tăbăcaru. pentru că atri
buirea profesiunii de avocat pre
supune ori o cunoaștere super- 

I ficială a relațiilor dintre el si 
G. Bacovia, ori o ignorare voită 
a acestor relații.

Oricum, ml se pare un act de 
nedreptate față de omul cel mai 
apropiat al poetului

De altfel, pentru evitarea e- 
rorii, era suficient să se deschi
dă cartea lui N. Iorqa, Oameni 
care au fost (vol. II, paq. 335). 
unde marele savant scria : .De 
multi ani l-am ciinoscut ne acest 
pedagog zelos...sau Dicționarul 
enciclopedic român (Vol. IV, paq. 
575), unde Griqore Tăbăcaru este 
amintit printre reprezentanții 
„școli active" care au avut^ o 
„orientare progresistă"; ca să nu 
mai vorbim de opera destul de 
bogată a profesorului Gr. Tăbă

caru. ce poate fi cunoscută cer- 
cetînd fișele Bibliotecii Acade
miei, ori de colecția Ateneului 
băcăuan di'n ultimii ani, unde 
au apărut suficiente date despre 
vechiul Ateneu cultural si di
rectorii săi.

Numele profesorului doctor do
cent Griqore Tăbăcaru se întîl- 
nește tipărit alături de numele 
lui George Bacovia pe frontis
piciul revistei Ateneul cultural 
(literar) de la apariția sa (mar
tie, 1925), ca directori ai revis
tei. De reținut că G. Bacovia 
n-a fost niciodată sinqur director 
al Ateneului cultural, cum se 
menționează în tabelul cronologic 
al volumului antologic din 1965 
P'umh, Bacovia. B.P.T paa. 
XXXVII), iar Griaore Tăbăcaru 
nu este numai inițiatorul revis
tei, ci conducătorul si sufletul el. 
fiind în același timo Si preșe
dintele societății cu același nume 
din Bacău.

Tot la inițiativa lui Gr. Tăbă
caru se oraanizează prima șeză
toare literară a Ateneului, la 15 
februarie 1925, cînd „a fost săr
bătorit poetul băcăuan Georae 
Vasiliu Bacovia". dună cum măr
turisește unul dintre participant! 
(C. Moscu : Activitatea culturală 
a profesorului Gr. Tăbăcaru. Ba
cău. 1937, pag. 54).

Gestul profesoiului pornea din- 
tr-un sentiment profund si sincer 
de prietenie încheaată încă de 
la „Școala domnească", unde fu
seseră colegi, fant consemnat cu 
vădită mîndrie în articolul în
chinat lui Bacovia (Ateneul lite
rar, nr. 6'1925). Se consideră 
chiar rudă cu el. ca descendenti 
ai cronicarului N. Muște. .La 
Boqdănești peste Șiret — scria 
Tăbăcaru — a petrecut Bacovia 
multe din vacantele școlare, la 
moșia lui Iorgu Muste“. Discu- 
tînd apoi despre poeziile din 
Plumb, el scria că „Bacovia pic
tează și cîntă în versuri", dînd 
posibilitate cititorului să recu
noască prin poeziile sale „gră
dina publică a orașului", „școa
la domnească, la care am învă
țat", „codrii de la Hemeiusi". 
„abatorul de pe malul Bistriței", 

ori „ploaia și toamnele Bacăului". 
In continuare. Gr. Tăbăcaru con
stata cu amărăciune că la 10 ani 
după apariția primului volum. 
„Bacovia a continuat să răminâ 
apreciat numai în cercul artiști
lor", înfruntind „indiferenta și dis
prețul contemporanilor', ca și Ma- 
cedonski si St. Petică, a căror 
poezie „este recunoscută ca pre- 
mergătoare poeziei noi"

„Pentru opera lui atît de va
loroasă — scria în încheiere Gr. 
Tăbăcaru — cît și pentru cea 
viitoare, poetul ar fi trebuit să 
fio pus la adăpost, încît Bă 
nu mai aibă nevoie să fie co
pist". Pentru ca ar>oi să exclame 
indiqnat : „cine să aprecieze o 
operă asa de mare și cum să se 
desmin tă contemporanii lui Emi
nescu si Petică 1"

Ocupindu-se de personalitatea 
poetului băcăuan, Gr, Tăbăcaru 
subliniază încă de atunci, din 
1925. că .opera lui Bacovia tră
iește și fără aceste note", care 
nici nu adauaă, ..nici nu expli
că — cel mult contribuie la bio
grafie'

Asemenea aprecieri onorează, 
desiaur. deopotrivă ne cei doi 
directori ai Ateneului. Dar dacă 
Bacovia este așezat astăzi pe 
treanta ce i se cuvine In ierar- 
h!a valorilor literare românești,, 
nu trebuie uitat că în urmă cu 1 
peste patru decenii, alături de 
atfl mari cărturari al vremii. Gr. 
Tăbăcaru întrevedea acest triumf 
al poeziei românești.

„Arta, scria el intr-un alt ar
ticol (In disprețul contemporanilor. 
A. C. nr. 5/1925, pag. 2—3) — 
este specificul oricărui popor. . . 
Valorăm cît ne valorează arta... 
Mii ne și după o mie de ani nu 
se va vorbi nici de valută, nici 
de aleqeri. dar se va vorbi de 
artă, căci ea singură trăiește pes
te secole" .

Pentru aceste motive șl pentru 
altele, credem noi, s-ar fi cuve
nit ca monografia recent apărută 
sd fi cuprins mai multe referiri la 
relațiile dintre G. Bacovia si co
directorul revistei Ateneul cultu
ral, de la cărei apariție au tre-- 
cut 45 de ani.

Prof. M. COSMESCU



c uceiirile științei pătrund; ‘ 
cu un ritm în’ continuă 
accelerare, în diferitele 
domenii de activitate u- 
maină. Decalajul existent 
progresul realizat în do-între 

meniul tehnic și progresul dis
ciplinelor în a căror sferă de 
cercetare ’se află omul, nu 
trebuie interpretat ca un as
pect de îngrijorare pentru vii
tor, în senstil unei posibil tați 
de înstrăinare a omului de el 
însuși. Tehnica actuală nu ex
primă, în funcționalitatea sa, 
o semnificație diferită de a 
primelor unelte născocite de 
om. Ea constituie o modali

’.P.i*'-

PROGRESUL SOCIAL
SI PROBLEMELE EDUCAȚIEI

J

l

geogra-

al realității exterioare, 
un non sens ca factorii, 
intermediul cărora ome- 
a subordonat lumea în-

de aser-

pregătiri

tate de ușurare a efortului u- 
man, de mărire a capacității 
de muncă a persoanei, de in- 
tetvenire în condițiile proce
sului de' adaptare sub forma 
apropierii realităților exterioa
re la1 necesitățile complexe și 
superioare ale Omului modern. 
Se poate spune că progresul 
tehnic, caracteristic epocii 
noastre, dar prezent de-a lun
gul veacurilor de civilizație 
umană, constituie un factor 
de umanizare a omului, în 
condiția în care însuși mediul 
de viață al acestuia, realita
tea imediată, înregistrează 
transformări în structura sa și 
capătă o coloratură specifică 
ființei umane.

• Omul este singura ființă 
calre și-a construit aproape 

‘fundamental un alt med.u de 
existență, dobîndind o inde
pendență accentuată in fața 
factorilor de mediu 
fie. Arta, știința, tehnica, re
prezintă condiții și, în același 
timp, aspecte ale acestei trans
formări imense. Prin interme
diul lor, omul s-a ridicat pe 
un alt plan al existenței, deo- 
sebindu-se funcțional de tota
litatea celorlalte ființe. Dar, 
arta, știința și tehnica, tre
buiesc asimilate, în situația 
în care se dorește ca persoa
na să rămînă cu valoarea ss 
<ie clement creator si domi
nator 
Ar fi 
prin 
nirea
conju’rătoare, să devină, în 
urw procesului de obiecti-, 
variX a valorilor respective, ei 
înșiși un element 
viro.

Necesitatea unei 
temeinice a individului pentru 
viată este exprimată cu strin
gență de însuși progresul so
cial. Analfabetismul, de exem
plu, reprezintă o problemă de 
importanță socială dependen
tă de posibilitatea de ridicare 
a nivelului general de viață 
al populației, considerată în 
totalitatea sa, căci, precum co
rect se exprimă Rene Maheu 
(.Civilizația Universului". Buc. 
1968), ,într-o epocă de nemai
întâlnit avînt al științei și teh
nicii milioane de bărbați și 
femei sînt condamnați să tră
iască la periferia civilizației 
moderne", iar omenirea să fie 
.lipsită de o parte importantă 
a potențialului ei intelectual". 
Cele 700 milioane de femei și 
bărbați analfabeți, existențe 
în lume în 1962, după un stu
diu UNESCO, nu reprezintă, 
deci, numai o problemă so
cială, ci și una individuală, 
căci fiecare din aceste persoa
ne posedă o capacitate limi
tată de integrare în condițiile 
complexe ale realității de azi. 
Caracteristicile formelor actua
te de activitate socială, soli
cită persoanei altă capacitate 
de cuprindere și un alt fond 
informațional, mult mai extins 
și mult mai complex. Aceas
tă realitate ridică problema 
pregătirii temeinice a genera
ției tinere, spre a se putea 
asigura fiecărui adolescent po- 
s’bilitatea de orientare și rea
lizare în valorile lumii con
temporane. Trecerea succesi
vă, 
la 
de
10 

în ultimii 30 de ani, de 
un învățămînt obligatoriu 
4, 7, 8, iar în prezent, de 
ani, trebuie considerată ca 

satisfacere a exigențelor 
formulate, la nivelul persoa
nei, de progresul social. Am- 
plificîndu-se nivelul solicitării 
în'' fiecare compartiment de

ăct^vitate umaijă. devine ne
cesar ca omul să poată răs
punde prin posibilități țriărite 
de a reacționa Educâțjp, Or
ganizată științific, constituie, 
pentru omul de azi, o pro
blemă de existență.

Dar ritmul Accelerat înre- 
gistrat în progțesul științei și 
al tehnic i ridică, pentru e- 
ducație, problema de a se a- 
sigura capacitatea de integra
re a tînărului, nu numai în 
condițiile vieții sociale carac
teristice momeiitului actual, 
ci și în acelea’care vor ex s- 
ta la data atingerii maturității 
acestuia. Pedagogia trebuie să

care

antici ■ 
contri- 
diferite 
umanii.

!
fie prospectiva și fundamen
tată pe cercetări ample de so
ciologie, spre |a putea orga
niza activ.tate® educativă în 
funcție de liniile de evoluție 
ale realităților î sociale. Carac
terul revoluționar al preface
rilor din interiorul societății 
sau acel al progresului știin
ței determină această extin
dere a perspectivei acțiunii 
educative. Materialismul isto
ric constituie jdoctrina 
oferă dos bilitatea de a dis
tinge, prin incursiuni în tre
cut, direcțiile ide desfășurare 
în viitor a anumitor realități 
sociale. Cu aplicație la o n- 
nitate socialădeterminată 
planurile de perspectivă (spe
cifice statelor socialiste) anti
cipează această evoluție și o 
conduc, intervenind, prin ac
țiuni de organ zare, în asigu
rarea echilibrului social, și, în 
același timp, în crearea con
diției optime de existență pen
tru om. Științele care se ocupă 
de societate, de fenomenele și 
caracter.sticile ei, devin pros
pective. Prin această 
pare, științele sociale 
buie la progresul în 
domenii de activitate 
Viitorul a devenit obiect de 
studiu în cele mai multe din
tre statele cu o cultură con
solidată. Institute pentru cer
cetarea acestor probleme au 
fost create în diferite (țări. 
Conferința internațională pen
tru cercetarea viitorului, care 
a avut loc recent (14—16 a 
prilie 1970) la Kyoto (Japo 
nia) a reprezentat o manifes
tare semnificativă pe această 
linie. Omenirea trebuie să-și 
organizeze cu grijă viitorul 
pentru a exclude posibiLta- 
tea unor catastrofe. sociale. 
Explozia demografică, accen
tuarea urbanizării, emancipa
rea politică a populațiilor din 
toate statele, ridică probleme 
importante pentru societatea 
umană și pentru om. Pe plan 
de educație, aceste transfor
mări impun modalități noi rte 
organizare.

Dacă realităților menționate 
li se adaugă salturile înre
gistrate în știință, problema 
informării capătă o semnifica
ție deosebită. Omul nu mai 
are capacitatea să stăpînească 
informația existentă într-un a- 
numit domeniu. Dorința de a 
fi la curent cu tot ce este 
nou devine din ce în ce mai 
greu de realizat, deși mij
loacele actuale de informare, 
de circulație a ideilor, cunosc 
o extensiune deosebită. Teh
nica intervine, însă, și în a- 
cest sector, ajutînd omul. In
stitute speciale, folosind mij
loace moderne de lucru, tri
ază și ordonează rezultatele 
obținute în munca de cerce
tare, pe plan mondial, 
pun la dispoziția celor 
au nevoie.

In aceste împrejurări, 
plozia școlară apare ca o 
secință a unui rnsamblu de 
factori sociali. Invățămîntul se 
extinde în toate zonele geo
grafice ale lumii. Obligativi
tatea de a urma școala de
vine din ce în ce mai puțin 
expresia unei impuneri legale, 
și tot mai mult rezultatul u- 
nei motivări interioare: ne
cesitatea de integrare în acti
vitatea socială, dorința de a 
trăi omenește. Durata învătă- 
mîntului este în creștere, iar 
conținutul său se amplifică ca 
urmare a măririi cantității de 
informație necesară satisface

si o 
care

ex-
con-

rii ..sarcinilor - profesionale. Ni
velul solicitării crescînd con
tinuu, persoane cate, în for- 

,biele de muncă existențe, an
terior (munca, manuală), reu
șeau să-ș'i organizeze viața 
într-un mod satisfăcător, as
tăzi? s^ș, văd , deposedate de, o 
muncă accesibilă lor. Școala 
trebuie să se ocupe de toate 
categoriile de oameni, să dez
volte la maximum posibilită
țile lor native și să asigure 
eficienta deplină a acestor po
sibilități prin formarea deprin
derilor și oferirea informației 
necesare. Expansiunea școlară 
are loc azi, în paralel cu dez- 
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modalitatea de or- 
vieții personale, 
formelor de soli- 
un fenomen în

voltarea mijloacelor de infor
mare și educație mass-media.

Introducerea tehnicii în toa
te sectoarele de activitate u- 
mană (de la cel casnic, la 
cercetarea științifică, sau mun
ca de birou) impune ca infor
mația tehnică să fie inclusă 
în sfera noțiunii de cultură 
generală. Cultura generală, im
plicit cultura tehnică, repre
zintă condiția de a putea răs
punde solicitărilor din cele 
mai variate domenii de acti
vitate, constituind un fond co
mun, implicat, tot mai accen
tuat, în rezolvarea temelor tu
turor profesiunilor. Dacă în 
urmă cu cîteva decade spe
cializarea aparținea cu precă
dere lucrătorului, astăzi ea se 
real.ze-ză la nivelul mașinii, 
în timp ce lucrătorul, care 
stăpînește, de exemplu, prin
cipiile automatizării, devine un 
specialist cu o capacitate lar
gă de cuprindere și cu posi
bilitatea de a trece în sec
toare diferențiate de produc
ție.

Schimbările înregistrate, ca 
urmare a progresului social, 
nu se referă însă numai la 
conținutul muncii. Evoluției 
lente, pe care caracteristicile 
activității umane au cunos
cut-o în trecut, i se substi
tuie, în prezent, transformării 
rapide și fundamentale. Acest 
aspect al evoluției afectează, 
astăzi, stabilitatea anterior e- 
xistentă în 
gan zare a 
Mobilitatea 
citare este 
continuă conturare. Uzura in
formației devine un fapt ca
racteristic momentului actual. 
Omul trebuie să-și împrospă
teze permanent fondul de cu
noștințe pentru a putea sat:s- 
face solicitarea pe care o im
pune schimbarea în modalită
țile sale de lucru. Dacă acum 
20—30 de ani, un tînăr putea 
cu informația obținută din 
școală să-și continue activita
tea profesională pe parcursul 
întregii sale vieți, această si
tuație nu mai este posibilă 
în condițiile actuale. S-ar pu
tea spune că între om si so
licitare se conturează, în epo
ca noastră, un decalaj perma
nent în favoarea solicitării. 
Educația trebuie să formeze 
omului posibilitatea de a se 
adapta schimbărilor, iar pentru 
evitarea stării de stress pre
zintă o deosebită valoare o- 
bișnuința de a judeca schim
barea (care afectează situa
ția proprie) prin perspectiva 
transformărilor sociale, căci 
ceea ce este înțeles devine 
mai puțin stressant. Procesul 
de adaptare a omului la acti
vitate se prelungește mult sau, 
poate, acoperă întreaga sa pe
rioadă activă. Școala trebuie 
să formeze tînărului capacita
tea de informare independen
tă, să-i formeze necesitatea u- 
nei acțiuni permanente de au- 
toeducație. Aceasta se impune 
cu atît mai mult, cu cît, în 
condiți'le ritmului în care știin
ța obține cuceriri noi, școala 
nu mai poate oferi o infor
mație eficientă de 
rată.

Pe același plan 
să fie menționat 
generalizarea tehnicii 
nizare, automatizare, 
tizare) schimbă caracteristicile 
formelor de activitate, accen- 
tuîndu-se procesul de intelec- 
tualizare a activității, de de
personalizare, de singularizare, 
concomitent Cu creșterea res- 

lungă du-

se cuvine 
faptul că 

(meca- 
ciberne-

PROTECȚIA NATUDil
internaționale 
au decis

Europa, avind ca obiectiv să arate omenirii peri-

al populației 
reducerea nu
de lucru. A- 
devin impor-

deprinderi struc- 
din anii școlari- 
conducă Ia men- 
sale de sănătate

Organizațiile 
protecția naturii, 
ocrotirii naturii in _ ____ ___________
colul ce o așteaptă pr.n poluarea aerului, apei și a solului. Pe baza 
unor discuți: care s-au desfășurat la Strassbourg, urmează să se 
ajunqâ la un acord intre țâri, pentru amenajarea naturii, ameliorarea 
zonelor distruse de om. pentru combaterea poluării aerului, apei etc- 
S-a constatat, de p Idă. că există mari deficiente în munca de edu
cație, pe care fiecare din cei ce sînt constienti de imoortanta ocro
tirii naturii, trebuie s-o facă cu cei din iurul lor. Astfel, zadarnic în 
industrie sînt montate filtre pentru a retine resturile toxice, zadarnic 
există stat:: de clorinare sau purificare, dacă cei ce sînt oblicați să 
le scuravecheze. le neckjează Asemenea necliiente provoacă daune 
adesea tirxiu observabile, dar de nebănuită amploare. Asa se expl că 
faotu! câ majoritatea a pe’or care trec prin zone industriale sînt 
poluate, adesea avind o via*? barteriană foarte redusă.

La no: la tară, fnnnu«eti1or naturii a determinat o
latre naturali?^. tar*sli ** ftsMfmtt j»**wrii. care s-a p**n- 

ere**zat oria crearea M'imwemte’or Naturii în a”"’ 1910.
Acea<*ă eo®*sie. rerultat a’ primului cowries al naturalistelor din 
Roaâaia taut la Oui. ia 1928. trece dn anul 1950 să funcționeze pe 
haoă Academe. nd ari ad astfel preocupările acesteia la rangul de 
problemă de stat.

In toate țările Eurooei se utilizează în agricultură prea mult $1 
adesea nestiintific pest:c cele Multe dintre ele sînt deosebit de no
cive. pentru toate formele de viată, deci nu prezintă selectivitate. 
De aceea. în toate țările, cu agricultură mai dezvoltată, s-a trecut și 
la utilizarea unor metode de luptă impotrisa dăunătorilor, pe cale 
b.ologică. pentru a restabili echilibrul in biotopul respectiv. Putem 
exemplifica prin utilizarea ciupercii Bouveria bassiana împotriva 
q: nd acului de Colorado (dăunător al cartofului), a viespei Prospaltella 
pernicios! contra păduchelui din Sau Jose, periculos al me
rilor. etc.

Aceste metode ce luptă pe cale biologică fac sâ se evite poluarea 
cu pesticide a solului, apei și chiar a aerului, deci să se evite o 
serie de boli, d ntre care unele incurabile. Gind ndu-ne că deasupra 
marilor bulevarde s-au qăsit pe m c. peste 575.000 microoraanisme. ne 
dăm seama cit de util este serviciul pe care ni-1 aduce veqetatia. 
De aceea, fiecare locuitor trebuie să lupte pentru o atmosferă pură, 
o apă ' ’ ‘
și noi

ponsabilitătfi. Lucrătorului de 
azi 1 se cere o anumită dis
ciplină a gîndirii și a acțiu
nii. Dacă lucrul în echipă 
conducea la exercitarea unui 
control permanent al grupului 
asupra individului, forma de 
muncă izolată, generalizată de 
automatizare, transferă aceas
tă responsabilitate aproape in
tegral pe umerii persoanei. 
Astăzi, incomparabil mai mult 
decît înainte, se pune Prr>- 
blema formării personalității 
lucrătorului în ansamblul său: 
canacitate, dar și caracter.

In același timp, automatiza
rea mărește productivitatea 
muncii, contribuie la ridicarea 
nivelului de trai 
și va determina 
mărului de ore 
ceste probleme 
tante pentru echilibrul vieții 
personale și al familiei lucră
torului; ele ridică problema 
timpului liber. Utilizarea ra
țională a timpului liber de
vine și ea o problemă de e- 
ducație. Omul trebuie să aibă 
posibilitatea de a aprecia, în 
această explozie a informa
țiilor și a solicitărilor, ceea 
ce este util, precum el tre
buie să aibă 
turate, încă 
tății, care să 
tinerea stării 
fizică și psihică, contracarînd 
solicitarea unilaterală sau u- 
nele efecte negative ale mun
cii profesionale.

Mobilitatea și complexita
tea. devenite caracteristici alo 
formelor de activitate moder
nă, accentuează, la nivelul 
persoanei, necesitatea unei pre
gătiri temeinice, organizată ast
fel, Incit să permită adaptarea 
cu ușurință la condiții noi. 
Structurarea procesului for
mativ pe elementele funda
mentale din constituția psiho
logică a persoanei constituie 
condiția dezvoltării optime a 
personalității și, totodată, ac
țiunea care asigură calitatea 
superioară și constantă a pro
cesului de integrare a persoa
nei în ansamblul realității, 
ceste fapte determină ca 
hologia și pedagogia să de
vină, în aplicațiile lor, 
cipline esențialiste. Ele trebuie 
să pornească, în acțiunile lor, 
de la persoana concretă, de la 
calitățile și deficientele sale, 
să distingă dominantele per
sonalității și să o conducă, 
în acest mod, pe linia unei 
realizări depline. Un om co
rect format este acela la care 
nivelul de realizare atins ex
primă satisfacerea capacități
lor pe care le posedă și care 
prezintă permanent posibilita
tea de a se integra în con
dițiile oferite de realitatea so
cială.

Statia

curată șî un sol nepoluat. Fără prea mult efort. putem acorda 
anului european pentru conservarea naturii atenția cuvenită.

VICTOR CIOCHIA
de Cercetări Biologice—Geografice «Stejarul*—Pingârați.

i. A-
psi-

dis-

A/Idm cd fct incinta Spitalului de urgenți, reînființai la lăți, va 
ti așezat un bronz care sd amintească de Eugen Lucinescu, organizatorul 
primurui serviciu de urgentă din cadrul insuiuțiiiot spitalicești ieșene. 
E bine să reactualizăm cu acest prilej iigura luminoasă și personali
tatea celui care in lașul interbelic era numai .doctorul Lucinescu*. 
răpit in plină activitate de un accident, stupid ca toate cele neaștep
tate (iulie 1939). Pentru aceasta, ar ii destul să cităm dintr-o carac
terizare semnată de Gr. T. Popa {Jnsemnări ieșene', august. 1939) :

.Cu un suilet larg și cu o minte deschisă, el săvirșea toate cite 
li cădeau in sarcină entuziast, neostenit și plin de sinceritate. Doc
torul Lucinescu era o mare promisiune a stifntei românești, promisiune 
care începuse a se realiza strălucit. Activitatea sa a fost prodigioasă. 
Șef al serviciului de urgentă Ia spitalul Si. Spiridon din lași, șef de 
lucrări la Institutul de Anatomie, profesor la Școala de infirmiere, 
secretar la Jnsemnări ieșene', acest om neobosit lucra continuu cite 
patrusprezece ore pe zi. Interesul pe care 11 punea in toate pe cile 
le atingea, distingea indată activitatea lui de oricare alta. Blind șl 
mereu Încurajator, prindea ușor tendințele- Înalte și se devota lor fără 
ezitare'.

Cu privire la calitățile doctorului Lucinescu, scrie in același În
doliat număr al .însemnărilor ieșene', N. 1. Popa:

.Nimic din cabotinajul și nici gesturile grandilocvente ale altora. 
Ba era foarte bucuros sd cedeze bisturiul tinerilor, formind in juru-i 
o echipă de voluntari, capabilă oricind să-1 Înlocuiască. Așa creiase 
în Întregime clinica de urgență chirurgicală, căreia ii imprimase un 
caracter aparte : era clinica lui. unde insă toii medicii lucrau fără 
vreo idele de .monopol" și unde tofl bolnavii erau primiți și îngrijiți 
fără glndul unui sens prohibitiv, fără zimbetul comercial pentru cel 
avuți, nici priviri de reproș pentru cei loviți de soartă. In atmosfera 
Înfrigurată a mult aglomeratei clinici de urgentă, patrona larga dăr
nicie morală a doctorului Lucinescu care, în disprețul linor imense 
greutăți, făcea misionarism social'.

Așa că, in atmosfera noului spital Ieșean, chipul doctorului Eugen 
Lucinescu va fi la el acasă, confirmind câ exemplele bune constituie 
totdeauna îndemnul de a le urma.

COLOCVIU
Intre 21—25 septembrie va avea loc, la Iași, cel de-al treilea 

„Colocviu Național de Geografia populației și așezărilor din R- S. 
România". Cu acest prilej, va fi deschisă expoziția intitulată 
„Geografia și amenajarea teritoriului" — organizată de D.S.A.P.C. 
Iași, in colaborare cu facultatea de bioloqie-qeoqrafie a Universită
ții „Al. I. Cuza". Sesiunea de comunicări se va desfășura pe par
cursul a trei zile, în patru secții de specialitate: qeoqrafia popu
lației, geografia orașului, geografia satului și metode de cercetare 
geoqrafică.

La colocviul oraanizat sub egida Uniunii Internaționale de Geo
grafie și-au anuntat participarea specialiști din 11 țări, dintre care 
R. P. Ungară, R.S. Cehoslovacă, R.P. Polonă. Italia, Suedia, Franța 
etc. Vor fi prezenti cunoscuti savanti, cercetători în domen:ul 
qeoqrafiei, ca prof. William Olson (Suedia). Stanislav Lescinski 
(Polonia) etc.

Avind în vedere problematica diversă și de mare actualitate care 
va fi dezbătută în cadrul acestei ses’uni. se poate afirma că cel 
de-al treilea Colocviu Național de Geoqrafie a populației reprezintă 
un moment științific de mare importantă pentru cercetătorii din 
acest domeniu.

ION HOLBAN

(Cronica publicitate)

anunță că>

și în perioada de toamnă sau iar
nă se poate călători cu trenul, cu 
preț redus, pentru vizitarea diferi
telor localități sau puncte turistice 
din țară, utilizînd biletele în circuit.

Adresați-vă cu încredere la A- 
genția de Voiaj din Iași strada Lă- 
pușneanu nr. 22, precum și la cele 
din Bacău, Suceava, Vaslui, Roman, 
Bîrlad, Piatra Neamț, care vă pot 
elibera imediat biletul solicitat. 
Prezentați o cerere în care indicați 
traseul dorit.



PLĂGILE OCCIDENTULUI: TOXICOMANIA <">
La simpozionul asupra stupefiantelor de la Ziirich, ținut între 15— 

16 ianuarie 1970, secretarul general al Interpolului, J, Nepote, arăta 
că în 1967 au fost descoperite 35 tone de opium, 500 xg. morfină, 
77 kg. cocaină și 1.400 tone de cannabis.

După datele OMS, în Statele Unite sînt 12 milioane de consuma
tori de cannabis indica. „In Europa numărul descoperirilor s-a tri
plat în decursul ultimilor trei ani" — declara J. Nepote, iar în Fran
ța se poate spune că ceea ce au descoperit serviciile specializate 
reprezintă doar 5—15% din traficul real. Printre cantitățile desco
perite, 150 kg. stupefiante au fost găsite în valiza unui ambasador !

Trafic și profituri
Traficul de stupefiante în care sînt angajate organizații de tipul 

Mafiei sau persoane particulare, aduce profituri uriașe. Prof Kielholtz 
de la Clinica de Psihiatrie din Bale arăta că, după aprecierile ONU 
traficul ilicit de opium reprezintă 800 tone față de 900 tone din 
traficul oficial efectuat în scopuri farmaceutice. Aceste cifre repre
zintă 18 miliarde doze de morfină și 38 miliarde doze de heroină, ceea 
ce ar însemna aproximativ cîte 6 doze de morfină și 10,8 doze he
roină pentru fiecare om din lume.

In Turcia, un kilogram de opium brut valorează 15 dolari, iar după 
rafinarea și transformarea sa în morfină ajunge la 500—600 dolari. 
Aceeași cantitate, după ce este transportată, atinge, în Europa, va
loare de 800—900 dolari. După ce opiumul este transformat în he
roină, valoarea unui kg. atinge cifra de 4000—5000 dolari.

Dar, așa cum arăta secretarul general al interpolului, aceste dro
guri nu sînt vîndute în stare pură, ci adăugate unor ingrediente, 
ceea ce face ca un kg. de stupefiant să ajungă la 25.000 dolari I

Statistică și stupefiante
Din datele pe care le-a furnizat comisarul Carrere de la Oficiul 

central al Stupefiantelor din Franța, se constată că în 1966 au fost 
înregistrate 101 intoxicații, iar în 1968 numărul lor era de 159. Se 
consideră că numărul celor drogați în Franța este de 5—6000. In 
opoziție cu datele oficiale dr. Ollvenstein a declarat că în Franța 
ar exista un număr de aproximativ 20.000 toxicomani. Pe de altă 
parte, între 1 ianuarie și 20 noiembrie 1969, au fost arestați, în Fran
ța. 835 traficanți, dintre care 678 intoxicați. După staticile oficiale 
ale Ministerului Sănătății Publice, ar exista în această țară 5.033 
toxicomani pe an în spitalele publice și peste 2000 în clin.cile pri
vate. In regiunea pariziană, numărul celor interpelați pentru utili
zare și traficul ilicit de stupefiante a urcat de la 108 în 1965, la 254 
în primele nouă luni ale anului 1969. Minorii erau în număr de 15 în 
1965 și 96 în primele două luni din 1969. Ei reprezintă deci 37% din 
totalul cazurilor. Un fapt semnificativ prin consecințele sale este 
că peste 88% din cazurile de toxicomanie sînt tineri sub vîrsta de 
30 ani.

La Conferința Internațională asupra abuzului de droguri, care a 
avut loc la New York, Zili Arustel a arătat că, la Ministerul Sănă
tății, au fost înregistrați un număr de 33.000 noi toxicomani la 
heroină. In 1966 vîrsta medie a toxicomanilor. în S.U.A., era între 
27 și 29. La aceeași Conferință. Milton Helpern arăta că decesele 
care se pot atribui supradozajului de stupefiante în perioada 1960— 
1968 au atins numărul de 3.354. Din aceleași relatări se constată că 
pentru vîrsta de 25 ani nivelul deceselor a crescut de la 25% la 33%, 
ceea ce reprezintă un procent cu mult superior deceselor prin omu
cidere, sinucidere și accidente de stradă pentru aceeași medie de 
vîrstă.

Torben Jersild remarca faptul că în Danemarca, dintr-un total 
de 3000 toxicomani citadini, 900 își administrează injectabil amfeta
mine, iar dintre ei 5% sînt elevi și 8% studenți.

Intr-o statistică raportată de profesorul Goldberg de la institu
tul Karolinska din Stockholm, rezultă că în Suedia, din 3000 drogați 
recenzați în cursul celui de-al doilea semestru al anului 1967, un pro
cent de 10% erau copii.

După unele date statistice, în Franța mor în fiecare zi prin intoxi
cație 4 persoane.

Datele de mai sus sînt suficiente pentru a sublinia pericolul pe 
care-1 reprezintă pentru omenire stupefiantele și în special pentru 
generația tînără, atît de fragilă din punct de vedere biologic și 
psihologic.

Implicații bio-psiho-sociale
Termenul de toxicomanie, care se întrebuințează astăzi, îl consi

derăm, împreună cu dr.P. Brânzei, nesatisfăcător, pentru simplul 
motiv că nimeni nu are fixat genetic în structurile sale biologice

nebunia toxicului. Animalul, după cum se știe nu face dependență 
față de toxic decît în mod cu totul excepțional și numai atunci cînd 
condiționarea sa este forțată de om. „Din punct de vedere biologic 
strict, cum constata M. Ralea, omul e primul animal absurd... 
singurul căruia i se întîmplă să meargă împotriva instinctului de 
conservare...“ „Omul știe perfect că opiumul, alcoolul, hașișul, 
morfina îl distrug... El oferă printr-o iluzie trecătoare o sinucidere 
deghizată". Această ,,iluzie trecătoare" pe care i-o oferă omului 
toxicul se referă la acțiunea inițial stimulatorie și narcotizantă pe 
care acesta o exercită asupa structurilor cerebrale, cu stare de eu
forie consecutivă și cu refugiul în starea de reverie și visare. Ca 
atare nici termenul de narcomanie nu este cel mai potrivit deoarece 
în cazurile la care ne referim toxicul se ia pentru detașare și refu
giu din lumea reală. De aceea dr. Brânzei utilizează termenul de 
onirofilie și oniromanie.

Oniricul, spre deosebire de normal, atunci cînd visează nu doar
me, ci asistă la desfășurarea halucinantă a unor scene ireale. A te 
refugia însă în domeniile oniricului prin intermediul substanțelor 
neurotoxice, este un act comportamental patologic, deoarece nici 
un om normal nu recurge la un asemenea mijloc de „consolare chi
mică" onirogenă. Propaganda pe care o face Timothy Leary, vechi 
profesor american care se află în fruntea mișcării pentru râspîndi- 
rea halucinogenelor din S.U.A., ni se pare absurdă. Leary declara 
că „numai ajungînd la nebunie vom deveni înțelepți", și conform 
opiniilor sale aceasta este singura cale de a ajunge la o mai bună 
ordine universală. Ordine fără rațiune. înțelepciune fără conștiință, 
iată „sublimul" absurd al unui psihism lipsit de inteligență specific 
umană.

A considera că prin intermediul halucinogenelor vom defrișa mai 
bine această vastă terra incognita a spiritului uman, ar reprezenta 
un act de sinucidere. A crede că stupefiantele reprezintă navele cu 
care putem pătrunde în universul interior este de la bun început 
un atentat irațional împotriva bazelor Taționale ale conștiinței umane. 
Mitologia drogurilor creează miturile expansiunii conștinței și dedu
blarea personalității de învelișul său material pe calea „dreptului 
la beție" promovat printre alții, de orientalistul R. Gelpke. Aces
ta declară că L.S.D. este ,.laleaua neagră a dervișului"', grație că
reia se poate ,,voma infernul care este în om, pentru a descoperi 
paradisul" și că prin intermediul drogului se poate afla cheia pen
tru descoperirea unei adevărate societăți unitare. Viziune stranie 
în naționalitatea sa. ca și propunerea ca fiecare să experimenteze 
drogul pentru a-1 cunoaște. Dar asemenea ,,deziderate", evident, 
nu pot fi ,,realizate" decît în cadrul alienării spiritului uman. Căci 
pe această cale conștiința și ceea ce urmează este .știința" Oare își 
îmbracă conținutul în haina confuziei mintale și în halucinațiile 
anxiogene culturale. Nouă ni se par absurde și deci ilogice astfel 
de argumente care sînt vehiculate în sprijinul legalizării difuziunii 
stupefiantelor. O asemenea argumentare găsește răsunet în rîndul 
unei minorități adulte blazate și debusolate sau în rîndul unor ado
lescenți naivi și neavizați în condițiile unor inducții negative psiho- 
social-vicioase.

S-au adus în sprijinul utilizării stupefiantelor argumente asupra 
utilizării acestora în domeniul stimulării creației artistice. Referin- 
du-se la aceasta, A. Koestler din Londra, care a luat experimental 
de două ori L.S.D., se întreba la simpozionul de la Ziirich. din ianua
rie 1970, asupra stupefiantelor, dacă poate fi L.S.D. de o oarecare 
utilitate în domeniul artistic ? ,,Eu sînt foarte sceptic... am aici un 
dosar de texte inedite, scrise de scriitori în cursul ,,voiajelor" lor. 
Nu este nimic convingător, ortografia și sintaxa se degradează... Tex
tele sînt inundate de false aluzii.. . nimic entuziasmanl în aceste 
fratasuri". L.S.D.-ul nu numai că nu stimulează talentul pictorilor, 
care nu ajung decît să construiască simboluri incomprehensibile, 
dar uneori le anulează însăși capacitatea de a picta". Pe scurt, iată 
esența artei psihedelice ca expresie a depersonalizării și a abando
nului din fața comandamentelor sociale ale adevăratei creații artistice.

La același simpozion de la Ziirich dinl970, un sociolog din Bruxe
lles, C. Somerhausen, arăta că în societatea occidentală părinții se 
află în situația de defazați în raport cu copii, care, izolați, devin 
o pradă facilă a diverselor influențe negative. In același timp, so
cietatea capitalistă creează condițiile economice și culturale în care 
grupuri de tineri trăiesc dramele unor ascuțite contradicții din
tre posibilitățile personale reale de dezvoltare și realitatea socială 
care le ucide idealurile; de aici — sentimen’ul dezorientat de ne
dreptate care favorizează refugiul în onirofilie. „Aceste grupe se 
dezangajează, se izolează într-o lume străină în căutarea visului..." 
și, în fine ajung la drog.

Studiile medicale arată că există anumite persoane expuse perico
lului onirofil. Acestea sînt structurile disarmonice de tip psihopatie, 
acele mens aberatio, la interferență cu nor-maEtatea „caracterizate 
prin funcții de cunoaștere relativ bine dezvoltate dar cu insuficiența 
capacității de frînare a pornirilor egofilice instinctivo-emoțipnale, ce 
pot fi pervertite pînă la agenezia sentimentelor moral-sociale" 
(P. Brânzei), în condiții sociale negative și de inducție psihologică 
vicioasă, aceste persoane cu dezechilibre biologice înnăscute, în mo
mentul cînd au făcut cunoștință cu acțiunea euforizantă a drogului, 
devin dependente față de el.

împotriva invalidizării conștiinței
Se acordă o mare atenție luptei împotriva stupefiantelor, deoarece 

acestea, chiar în cantități de milionimi de gram, provoacă psihoze 
grave ce invalidează personalitatea umană perturbîndu-i profund 
capacitățile intelectuale și afective, o dezinseră din ansamblul rela
țiilor sociale prin dezintegrarea aparatului critic de analiză și sinteză 
integrativă ideo-afectivă în raport cu exigențele modelatoare ale 
societății. Toate aceste fenomene de disoluție a personalității reflectă 
perturbările pe care stupefiantele le determină la nivelul mecanis
melor biologice de funcționalitate cerebrală.

Din acest punct de vedere halucinogenele reprezintă grupul de 
substanțe toxice cu cea mai mare capacitate de invalidare neuro- 
psihică. Toxicitatea crescută a halucinogenelor ține și de faptul că, 
fiind apropiate ca structură chimică de o serie de mediatori ai siste
mului nervos central, se substituie acestora, perturbînd activitatea 
nervoasă superioară și troficitatea celulelor cerebrale. Eliminarea 
toxicului și înlăturarea efectelor neurotoxice pe care le determină, 
reclamă din partea creierului și a organismului în general mobilizarea 
și punerea în tensiune maximă de lucru a unor sisteme metabolice 
de ordin molecular care presupun un mare consum de energie, în 
urma mobilizării acestor mecanisme de apărare, organismul, în 
funcție de capacitatea echipamentelor sale de reacție, se poate repara 
sau nu. Riscul este însă enorm, iar consecințele imprevizibile, cu 
atît mai mult dacă organismul este tînăr sau cu suferințe humorale, 
endocrine și nervoase, evidente sau nu.

Toate cercetările efectuate pînă în prezent demonstrează indubita
bil că halucinogenele și în special L.S.D. sînt substanțe toxice care 
acționează nefavorabil atît asupra substratului neuronal, cerebral, 
cît și asupra proceselor psihice superioare.

Pentru aceste motive problemele onirofiliei, complexe, cu profunde 
implicații de ordin biologic, psihologic și social angajează respon
sabilitatea exigentă a comunități umane.

Dr. M. ȘELARU

comentar

TENDINȚE NOI?
După reuniunea de anul trecut de 

la Vina del Mar, două evenimente 
deosebite au marcat încercările țări
lor latino-americane de a-și extinde 
relațiile comerciale pe principiile e- 
chității și ale 
Este vorba de 
Interamerican 
(C.I.E.S.), ținută 
nului 1970 
Comisiei 
coordonare 
desfășurat 
Buenos-Aires.

Ce elemente 
crările acestor 
tilnire, cea de 
cat să ajungă 
problemelor economice aflate în sus
pensie în cadrul relațiilor dintre 
S.U.A și America Latină. Cu toate 
dificultățile ivite pe parcursul în- 
tîlnirii, observatorii politici și di
plomatici apreciază că este pentru 
prima oară în istoria îndelungată a 
relațiilor comerciale dintre America 
Latină și S.U.A., cînd Washingtonul 
a fost nevoit să cedeze în fața 
tații manifestate de țările situak^^ 
sud de Rio Grande, promițlnd căja 
lua unele măsuri în direcția libera
lizării importurilor.

Bineînțeles, hotărîrile luate la 
Caracas nu înseamnă eliminarea tu
turor dificultăților actuale din rela
țiile economice și comerciale ale 
latino-americanilor cu Statele Unite. 
Se remarcă îndeosebi faptul că gu
vernul S.U.A. manifestă tot mai pu
țin entuziasm față de „strîngerea co
laborării în emisferă', unii experți 
iiind de părere că 1970 va fi „un an 
de stagnare în relațiile economice în 
America Latină. In cancelariile la
tino-americane nu se ascunde deza
măgirea pentru faptul că Washing
tonul lasă această zonă' pe ultimul 
loc al preocupărilor politicii externe 
nord-americane'.

In schimb, declarația dată publi
cității Ia Buenos-Aires, și 
referă Ia relațiile țărilor 
mericane cu Comunitatea 
Europeană este mai puțin 
toare decît aceea de Ia Vina del Mar. 
Motivul este foarte simplu: 
țiile Americii de Sud 
Occidentală sînt mult 
dezvoltate1

După cum relatează 
Belgique' „Statele latino-americane 
au tendința să considere că Piața 
comună europeană le neglijează. 
Ele îi reproșează relațiile privilegi
ate ce Ie-a stabilit cu fostele colo
nii africane, subliniind că preferin
țele tarifare acordate acestor țări 
privează America Latină de o parte 
a debușeelor ei și contribuie Ia de
teriorarea legăturilor 
existente între C.E.E. și 
tină. In aceste ultime 
tut vedea, de altfel, că 
tină adoptă poziții

avantajului reciproc, 
reuniunea Consiliului 
Economic și Social 
în prima parte a a- 

la Caracas, și de lucrările 
latino-americane 
(C.E.C.L.A.), care 

la siîrșitul lunii iulie

pentru 
s-au 

ia

lu- 
în-

noi au evidențiat 
organisme 1 Prima
Ia Caracas, a incer

ta un acord asupra

care se 
latino- a- 
Economică 
amenință-

rela- 
cu Europa 
mai pufin

,La Libre

tradiționale 
America La- 

luni s-a pu- 
America La- 

...™ hotărît^ în
organizațiile internaționale peniAi a 
condamna sistemele de preferințe 
de care beneficiază unele țări în 

curs de dezvoltare. In capitalele la
tino-americane se admite, desigur, 
că problema nu este simplă. Se știe 
că, în principiu, politica vest-euro- 
peana este provizorie și că ea a- 
cordă o asistență specială țărilor în 
cauză pentru ca ele să-și diversi
fice economiile... Dar se exprimă 
îndoieli că Piața Comună este foarte 
sinceră atunci cînd proclamă acest 
principiu. ~ ............ ..
vrea 
oferă

In
roase 
rile 

cane 
tărît pentru o .. . .
rile socialiste. Numai așa întrevăd 
posibilitatea stabilirii unor relații 
economice care să avantajeze țările 
care se află la sud de Rio Grande.

Ea fiind bănuită că ar 
să perpetueze un sistem ce li 
avantaje economice și politice', 
aceste condiții, tot mai nume- 

devin vocile, chiar în cercu- 
guvernamentale ldtino-ameri- 

care se pronunță he- 
deschidere' spre ță-
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