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UN POET MEDIOCRI M l IN STARE SĂ-ȘI CREEZE 
PROPRIILE SALE ȘABLOANE 

de vorbă cu prof univ. SOLOMON MARCUS
^Mărturisesc că mi-a iost greu, chiar 
fwie greu, să-niiripez o discuție cu 
profesorul Solomon Marcus, In marginea 
POETICEI sale MATEMATICE. sinteză 
temerară și unică deocamdată In lume, 
răspîntie de noi și generoase drumuri— 

De fapt, totul a început cu ani în 
urmă, de pe vremea cînd holărîsem, cu 
gîndul la viitoare voluptăți și investiții 
științifice, să urmăresc sfr'ematic, în di
verse reviste de specialitate din țară și 
din străinătate, acel ciclu de articole care-a 
furnizat nu numai ideea unei asemenea în
treprinderi, dar și centrul ei de greutate. 
Insă primele Întrebări s-au conturat de- 
abia la Iași, prin anotimpul teilor in floa
re... Numai că ele rătăceau pamă In uni
versul veșnic schimbător, de gînd și de 
cuvînt, și de nuanță. Așa c-a trebuit să 
aminăm lotul, au trecut săptămîni, iar eu 
am recitit Poetica lui Arisiolel: era so
coteala de-acasă...

Pentru că in liniștea și austeritatea bi
roului din Calea Grlviței, undeva, la eta
jul cel mal de sus al elegantului Insti
tut de Matematică, cele trei cicluri de 
Întrebări, chinuite și cumpănite din vre
me, s-au furișai intr-un fund de servietă, 
lăslnd loc primelor griji („de n-ar mai 
ii greșeli de tipar l“, spuneau degetele 
Înfrigurate și ochii, mai ales ochii veș
nic în neodihnă) și primelor impresii. Cu 
miros tare de cerneluri, de data asta. 

, cartea ne stătea In față...
— Putem vorbi de o nouă știință 7
Ce este de fapt poetica matematică 7
— Poetica matematică este o dezvol

tare a poeticii structurale șl o premisă a 
poeticii cibernetice. Tendințele recursive 
ale limbajului poetic pol li modelate ma
tematic și. In telul acesta, simulate pe un 
calculator electronic ; genul minor al pa
rodiei este astfel relual, aprofundat și 
transformat Intr-un instrument de cu
noaștere științifică. Dar ceea ce se ur
mărește aici nu este (cum, din păcate. 

k unii o cred) înlocuirea noeților-oarreni 
^prin poeți-mașini, ci înțelegerea mai pro- 
Ufundă a creației poetice și. indirect, ner- 
Fiectionarea tehnicilor prozodice 
k — într-o asemenea perspectivă, sem- 
^•rati o carte de critică a poeziei sau un 

volum de estetică matematică ?

— în măsura In care conrtpts este
tica literară cșa cum a preconrxat-o Pars 
Servien. ca o disciplină cvLnd drept o- 
biect limbajul liric. iar ca metalimbaj, 
limbajul științiiic. se poate saune că a- 
ceastă carte îți proatne să fie un volum 
de estetica literară. In măsura In care 
critca literară nu se bazează exclusiv pe 
intuiție, cartea lși propune să lie și un 
auxiliar al criticii literare. De al:iei. tre
buie să observ că demersul critic și o 
anumită intuiție a operei literare sînt 
nerescre chiar In etapa inițială a Deei 
cercetări de poetică matematică, deoare
ce trebuie să sesrzăm. d'n puzderia de 
categorii, figuri și procedee ce străbat a 
operă, pe acelea care, o dală intrate în 
raza modelării matematice, vor dezvălui 
ceva din .secretul el de fabricație'.

Poezia iui Arghezi stă de multe ori sub 
semnul încălcării așa numitelor condiții 
de proiectivitate sintactică, dar în zadar 
vom căuta același fenomen la Baudelaire, 
de pildă— Mai mult, fiecare text poetic 
îsi are categoriile sale semnificative, do
tate cu o anumită funcție explicativă. 
Găsirea lor este o chestiune de intuiție, 
e drept, dar o dală identificate. înțele
gerea profundă a mecanismului lor nu 
poate fl decît rezultatul unei aplicări mi
găloase a modelelor matematice cores
punzătoare.

— Se vorbește mult, și nu numai la 
noi, despre o anume frumusețe poetică a 
matematicilor. Pe care dintre matemati
cieni i-ati apropia mai nr.ult de poezie r

— Ion Barbu a tăcu', cîndva. cîteva 
observații esențiale asupra acestor ches
tiuni. De altfel, ele se găsesc renrod-^e 
in recenta ediție, datorată lui Dinu Pillat 
(publicată in Biblioteca pentru toți). Din
tre matematicienii români, a căror operă 
are afinități puternice cu creația Tried, 
eu l-aș menționa aici pe Dlmilrie Pom
peiu. Cu mijloace de o rară simplitate și 
eleganță, acest matematician a descope
rit, pe harta continen'ului matematic, cî
teva locuri de o ciudată frumusețe și 
profunzime, pe care, de multe ori, le-a 
indicat doar prinlr-o vagă sugestie I Dar, 
chiar și azi, numeroși matematicieni con
tinuă să le scruteze misterul nerisfpit,.. 
Opera lui Pompeiu este., prin excelență, 
o operă deschisă, care-l invită,..neîncetat 
și aproape direct, pe cititor la diferite 

: ~.::r.uări posibile. Nu cumva Raymond 
Queneau l-a citit pe Pompeiu, înainte 
de a fi terminat „Une conte â votre lo
gon' 1

— Sint iar tentat să ating zone de po- 
icâ _ Dumneavoastră ce vă spun poe

mele cibernetice 1
— Ele sînt deosebit de semn ’ficat tve I 

N.ci nu-țl închipui cu cită brutalitate ex- 
r.:eazd partea de șablon, adică singura 
parte aiectiv analizabilă a creației poe- 
: lin poet adevărat lși are propriile
sale obloane, iar acestea pot naște o 
menterd— Intr-un asemenea moment, noe- 

:reb:::e să-și schimbe șabloanele I 
Al:fel. devine o victimă a propriei sale 
maniere, cum I s-a și întîmnlat. de cu- 
r'.nd. unui talentat tînăr... Simularea ne 
calculator dă posibilitatea să se detec
teze. mai repede și mai precis, șabloanele 
unii poet, venind astlel In ajutor, nu 
numai poetului, dar și criticii literare, 
dar chiar și cititorilor. Un poet medio
cru nu-i în stare să-și creeze p'opriile 
sale șabloane, ci le adoptă ne ale altora.

— E oare întîmplător că poeții de mina 
a doua pot fi foarte '•reu Darndiati 7 .

— Poezia este o îmbinare organică de 
elemente iterative și elemente singulare i 
dar singularitatea nu poale fi pusă In 
valoare decît în contextul unor procese 
recursive, după cum reluările unor mo
tive și procedee nu degenerează în pro
zaism. atunci cînd se grefează pe ele
mente cu valoare de unicat.

— De ce sînt încă putini cititori de 
poezie 7

Dumneavoastră ce credeți 7 Dar mate
maticienii o citesc 7

— Fiind rezultatul unei concentrări 
neobișnuite a expres'el și reclamînd o 
atitudine foarte activă din partea citito
rului, înțelege-ea poeziei presupune un 
efort pe care nu mulți sînt antrenați să-l 
facă. De alttel, motive similare explică 
numărul redus al cititorilor de matema
tică—

— Bine dar...
— Nu, nul Hai să ne oprimi Ai citit 

gluma din .Contemporanul', spusă de 
profesorul Moisil ?

După Predeal, o să fiu alt om,,. Așa 
că mai lasă .din întrebări șl pentru omul 
acelal... ,!

GEORGE BOTEZ

INTELECTUAL Șl AFECTIV 
ÎN FILOZOFIA HEGELIANĂ

Expunerea ce urmează nu va fi nici sumară prezentare 
a doctr nei lui Hegel și nici încercarea de analiză a pozi
țiilor fundamentale pe care și-a ridicat acesta grandiosul 
si goticul edificiu al sistemului său. Considerațiile de rnai 
jos vor să f e numai simple și cuvenite cuvinte scrise cu 
prilejul bicentenarului nașterii omului a cărui minte — 
fără todoială printre cele mai cuprinzătoare din cîte au 
•i stat vreodată — a încercat, naiv și genial, să reflecte 
pretins obiectiv ex stența în toată întinderea și adîncimea 
ei si natura umană in toată inepuizabila (pentru el epuiza
bil) complexitate. Minte care, în această temerară între- 
prmdere, a plecat de la postulatul (pentru ea'-: evidență I) 
că lumea este rațională în toată esența ei, sau cum obiș
nuia Hegel să spună: este .rațiune", este .Idee".

.Naiv", fiindcă, oricum, e semn de naivitate să-ți în
chipui că prinzînd relativul, ai cuprins — chiar G. W. Fr. 
Hegel fiind — absolutul ,• .pretins obiectiv* (obiectiv în 
sens absolut), fiindcă, deși arătase, în variate și multe con
texte, că marile doctrine f.lozofice sînt creații afectate de 
relativitatea istorică, Hegel uita acest adevăr alît de he
gelian atunci cînd era vorba de propria sa filozofie, procla- 
mînd-o depozitară a adevărului absolut (deci implicit a ade
vărului absolut obiectiv) | .genial", fiindcă, grație extraor
dinarului său simț istoric (admirat, se știe, și de întemeie
torii marxismului), Hegel, în pofida pozițiilor sale filozofice 
oare, în efortul lui de înțelegere a faptelor istorice au ju
cat adesea rol de pre-judecăți, împinglndu-1 la construcții 
forțate, Hegel, deci, a umplut cadrele generale ale filozofiei 
istoriei elaborată de el cu considerații care vădesc la tot 
pasul o pătrundere atit de profundă a evenimentelor îneît 
geniul filozofului Hegel ni se înfățișează d.n cînd în cînd 
dublat de geniul istoricului Hegel.

Experiența lui atît de concretă și de adîncă și de vie 
despre natura contradictorie a tuturor formelor de existen
tă, inclusiv a formei de existență numită om, s-a sprijinit, 
firește, și pe o foarte frămîntată viață interioară, dar și pe 
o excepțional de întinsă cunoaștere și înțelegere a istoriei 
un'versale. Înțelegere de neconceput fără o mare putere de 
sesizare intuitivă a unor elemente ale condiției umane în 
lume, fără rodnicul simț al veșnicului, aș zice.

Astfel, legată mai strîns decît oricare altă filozofie mo
dernă de esențiale date a'.e timpului său, dar realizîndu-se 
și pe plan de adînc'.re a veșn cuhii, gîndirea filozofului 
Hegel a integrat aproape fără întrerupere în sfera cuprinză
toare a eternului datul concret pe care i l-a furnizat isto
ricul Hegel, conferind acestui dat valoare de simbol. Astfel 
se prezintă lucrurile nu numai în a sa Filozoiie a istoriei 
și-n Istoria filozofiei, ci și-n Estetica sa și-n Fenomenologia 
spiritului. Incît, dacă una din sare nile majore ale Științei 
logicii a fost să arate că faptul particular și finit include în 
el universalul și infinitul, în acum-menționatele scrieri, a- 
dică în vastui cîmp al istor ei culturii umane, faptul, eve
nimentul, a exprimat în ochii lui Hegel, ceea ce e profund 
și general și etern omenesc. Pe fundalul larg al acestui mod 
de a înțelege istoria s-a răsfrînt apoi ecoul puternic — in
telectual și afectiv — produs în sufletul lui de revoluția 
franceză, de contradicțiile manifestate de aceasta în desfă
șurarea ei, de reacți le contradictorii ale clasei sale față de 
revoluție ca atare și față de prefacerile dezlănțuite de ea.

Scrierile din tinerețe, elaborate îna’nte de anuu 1800, 
ne arată că filozofia teoretică a lui Hegel, și-n primul rînd 
dialectica lui, s-au plămădit în efortul stăruitor și lung fă
cut de el pentru a înțelege multiplele contradicții social- 
polițice în care se zbătea burghezia germană la sfîrșitu) 
veacului al XVIlI-lea. In conștiința lui s-au înfruntat cu 
putere aceste contradicții, dar și contradicțiile naturii uma
ne în genere, imaginile înălțătoare ca și cele înjositoare 
ale acesteia. Afirmațiile lui repetate că contradicțiile sociale 
și politice ale mediului înconjurător se răsfrîng în sfîșierile 
lăuntrice ale insului uman sortit să trăiască într-un astfel 
de mediu, țișnesr dintr-o foarte personală și adînc simțită 
experiență. Amoral profund în realitate, ca totdeauna de 
altfel, spiritul autorului acum-mentionatelor scrieri este cu
treierat de neliniști și apăsat de întrebări. întrebări care 
apoi, în mintea lui de filozof, și-au adînclt datele și și-au 
lărgii dimensiunile, integrate fiind în orizontul vast al con
cepției generale despre lume și viață numită filosofia lui He-
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jurnal

EXISTĂ...
Există un soi de oameni care se pricep Ia toate, care 

știu totul și au oricînd cite va îraze pregătite ca să răs
pundă. Și răspund, întrebați sau neintrebați, in presă 
sau în nu știu ce adunare. De obicei sînt oameni care 
arborează experiență, generozitate ș a.m.d., dar la care, 
dacă îi scormonești puțin, nu aiii decît o stupidă în- 
gîmiare.. Și să-i vezi cu cită convingere dan astiel de 
răspunsuri: .Pictura actuală i O, nu prea o cunosc, dar 
pot să afirm că nu prea există. Nu avem talente..Și 
tot așa despre poezie, despre proză și teatru. Aș greși 
dacă ie-aș nega orice fel de experiență. O nu, fără nici 
un merit, în afară de acela că au înibătrinit sau îmbă- 
trînesc inutil. Tot la fel n-aș putea să-i contrazic in pri
vința generozității cu care te bat pe umăr: „Ei, tine
re!... sau .Ce știi tu, omule"!..,, Generozitatea lor. 
cred, nu-i decît o strinsură de prin cărți, cu care vor 
să ne convingă de îaptul că sînt culți și, mai ales, că 
noi, ceilalți, mai avem încă multe de învățat. Sînt con
vinși că cei din jurul lor sint ignoranți și obraznici și 
că numai ei sînt chemați, sînt în stare să pună punc
tul pe i. De altfel, în ceea ce mă privește, îi consider 
atît de inofensivi incit nici n-ar trebui iuați în seamă. 
Numai cei care nu au credite și posturi. Cei ce le au. 
de obicei, sînt deosebit de periculoși și cumplit mai în
curcă treburile

★
M-am trezit dintr-o dată luat de guler și tirit in urmă 

cu mulți ani, intr-una din ședințele acelea absurde, or
ganizate de niște indivizi care își acopereau insuficiența 
de gîndire și acțiune cu bătutul pumnului în masă. Ul- 
tindu-mă mai bine Ia cel ce mă inșfâcase de guler, am 
recunoscut in el pe unul care îmi zimbise pînă atunci 
cu o dulceagă politețe și care mă bătuse protector pe 
umăr, spunînriu-ml că mă .crește". Deși mi-am dat sea
ma imediat că totul nu era decît vis, că lunecasem în- 
tr-un coșmar, din care aveam să mă trezesc, deși sim
țeam imboldul să tac șl să continui jocul, i-am spus 
totuși ■: .Iubitule, nu se mai poate, zadarnic bați cu pum
nul în masă și ridici tonul, nu reușești decit să mă faci 
să rîd. S-au schimbat multe, noi înșine ne-ăm schimbat. 
Nu mai este po-si-bil, nu se mai poa-te,' înțelegi ? Nu-ți 
place felul meu de-ă fi, comportarea mea,- cum spui tu. 
faptul că-mi bag nasul unde nu-mi fierbe oala ? O știu. 
Te jenează prezența mea, că nu pot să tac, că — ce 
naiba! — am șl eu cîteva idei, ale mele, care îți dau 
insomnii. Și numai rostirea numelui meu iți îngălbe
nește pentru cîteva zile Ochii. Te rog să mă crezi, îmi 
ești atît de indiferent, încit,' atunci cînd aud cite ceva 
despre tine, am sentimentul- -că se vorbește despre un 
mort. Te cunosc destul de bine ca să-mi dau seama că 
ești cumplit de mulțumit, că în- tine' nu se ciocnește nici 
măcar îngîmfa'rea cu nesiguranța în propria-ți forță. în- 
gimfarea a făcut vid, îți închipui că totul ți se cuvine, 
chiar și salutul meu. Doar uneori tremuri ca o javră în. 
ploaia rece de toamnă și ai angoase de chelner. Dar și 
acele momente sînt rare..L -Viața nu-i numai un aran
jament de moment iubitule,1 așa cum îți închipui tu si; 
in general, nu Iartă... '■ 1

Nu știu ce-am mal spus.nu-ini mai amintese.'M-am 
trezit iritat și-m-am calmat'în zbri: cu o cafea mare și " 
tutun. în acea zi l-am- întîlnit* pe stradă și ne-am salu-"- 
tat. Era indispus și mi-a adresat cîteva cuvinte, mai mult > 
decît politicoase. M-am -întrebat: oare să ti avut slel 1 ' 
același vis?.. ' '“••• ■ :■■■ :

Pot urmări ore întregi avalanșele'-rte -oameni;- de pe ' 
străzi. Toate cărțile, toate expozițiilis, toate filmele, toa
te bibliotecile * șl săvăhțil nu pot să-mi'ofere ce găsesc ' 
în ochii acestor oameni, 'în‘ gesturile- ;și cuvintele lor. 
Nicăieri nu am atît- de-' putertifr- sentimentul existenței " 
ca în mijlociii lor. Nu mă‘ întreb- niciodată -ce '■ dramă ■ 
trăiește femeia asta cu fața palidă și ochii'înspăimîhtați, ; 
și nici ce bucurie consumă • fata' și băiatul îmbrățișați 
pe banca din parc, fiindcă această suferință — ar spune ' 
femela — este numai- a mea, și această bu-curie c- ax 
spune cei doi îndrăgostiți —; 'este:-numai- a noastră.. .* 
Mă obsedează mereu-un gînd ca un fîlfîit de aripi, ca 
un foșnet de frunză și pe ■ care' niciodată - nu pot să-»' 
prind întreg..-. Și a început să plouă, rece, mărunt și 
cenușiu. Iar Ia o coadă, cineva concluzionează răspicat, 
peste cearta cîtorva nervoși: „Oamenii -nu sînt nici răi - 
si nici buni, sint oameni, domnule!" • c • • .

șir -.
își învîrtește ochii lui micî<și, plescăindu-șl buzele 

groase și umede, îmi spune: „Ai început să mă plicti
sești", — după care curge un fluviu de vorbe, menite 
să mă dea gata. .Du-te, omule, și caută-ți de treabă.' 
Nici măcar nu te-am visat, ce ți-am cășunat”. își strtnge' 
mapa cu poezii sau proză sau cu nu știu ce eseuri.- 
Va scoate sigur un volum prefațat de nu știu care aca
demician. Certificatele de talent se obțin foarte ușor. 
Atunci da, mă voi lăsa să mă calce In picioare, cel pu
țin va avea miruirea...

* *'* • G ȘTEFANACHE

EEST1VALUI Of POEZIE 
„MIRAI EMINESCU"

Viata culturală a lașului va H 
catalizată ia săptămîna 4—9 octom
brie de o prestigioasă manifestare ar
tistică : al doilea festival de poezie 
„Mihai Eininescu".

Aceasta comemorare închinată ce
lui care este simbolul sensibilității 
lirice românești, această săptămînă 
închinată versului, cuprinde progra
me susinute de actori ieșeni si bucu- 
reșteni. popasuri în Casele Poqor, 
George Topîrceanu și Otilia Cazi- 
mir, numeroase manifestări cultura
le ce se vor încheia prin acorda
rea „Premiului festivalului-, stimu
lent de prestiqiu al tinerelor talente. 
Premiul se va acorda, ca si în edi
ția trecută, unui poet care a debu
tat, editorial, în acest an. Și-au a- 
nunțat prezenta poeți consacrati din 
orașul aazdă ca și din celelalte ora
șe ala tării.

DtBUIUL LITERAR
Promovarea debutanților este un 

act de curaj moral și intelectual, unui 
de uiare răspundere iată de gene
rațiile care via. Unele reviste au 
deja o tradiție in iansarea și spri
jinirea ceior mai tineri scriitori (Lu- 
ceoiarui). Problema debutului literar 
este tema pe care M. Unqheanu 
(Scinteia. 19 sept. 1970, p. 4) îi a- 
cordă o deosebită atenție : încuraja
rea permanentă a începătorilor, se
lectarea valorilor, aprecierea crea
țiilor. lansarea și urmărirea evoluției 
tinerilor, toate aceste acte desfășu- 
rîndu-se sub impulsul unei serioase 
verificări a posibilităților de creație. 
M. Unqheanu examinează lucid expe
riența editorială a unei colecții ca 
Luceafărul care șl-a încheiat activita
tea. Privind retrospectiv, criticul a- 
junqe la cîteva concluzii pe care nu 
putem să le neqlijăm : colecția a
lansat cîteva talente, dar a promo
vat si texte care - se aseamănă, care 
au dus Ia o manieră a prozei de 
azi • a tipărit o serie întreaqă de 
povestiri lipsite de substanță, cul
tivând teme minore de un efect 
redus. Le lipsește acestor cărți de 
debut o perspectivă mai clară asu
pra vremurilor de azi, nu unilatera
lă, contrafăcută. Problema debutului 
literar rămîne însă deschisă : dacă 
colecția Luceafărul s-a dovedit a fi 
necorespunzătoare ca orientare si pro
movare a tinerilor se nune întreba
rea : cu ce poate fi însă ea înlo
cuită ? Debutul literar nu trebuie lă
sat în afara preocupărilor editoria
le și o nouă colecție, bazată cu to
tul pe alte principii este inevitabilă 
șl necesară. Care din editurile noas
tre își va asuma o asemenea răs
pundere î

JUBILEUL LICEULUI INTERNAL
In zilele de 9—11 octombrie a.c. 

se vor aesfașura, ia Lași, manifestă
rile ieqaie de saroatorirea a 75 de 
ani de exis tentă a ’.Liceului Inter
nat ,C. iNeqruzzi-. Woqramul cu
prinde, printre altele, dezvelirea u- 
nei piăci comemorative, a bustului 
lui ,C. Negruzzi" . și a bustunlor 
foștilor directori Theodor A. Bura- 
da și T. Nicolau, o ședință de re
ferate susținute de cadrele didac
tice ale școlii, o sesiune de refe
rate a cercurilor de elevi, o agapă 
a foștilor elevi ai Liceului Inter
nat, etc.

O serbare școlară dată de forma
țiile artistice ale școlii va cuprin
de creații ale unor foști elevi ai 
scolii, inclusiv un spectacol cu pie
sa „Cuiul lui Pepelea" de Victor 
Ion Popa.

Va fi deschisă o expoziție iubi- 
liară. cunrinzînd aspecte din isto
ricul scolii și ilusțrînd contribuții 
ale foștilor’'elevi' ai acestui liceu lâ 
dezvoltarea culturii aromânești.

Avînd în .y^deje . tradițiile, imnu- 
nătoare ale' Liceului’ Internat „C. 
Neqruzzi" din Iași, putem conside
ra acest jubileu..drApt a;.întemeiată 
și ulmă de semnificații, sărbătorire» 
a învătămîntului si” culturii româ
nești.

U3HĂ LUCRĂRI
Sub îndrumarea directă a Acade

miei de științe sociale și politice 
șl. elaborate de membrii Institutu
lui de istorie si teorie literară G. 
Calinescu. au apărut două lucrări de 
un interes deosebit : Probleme da 
literatură comparată si sociologie 
literară si • Izvoare folclorice si crea-

MOMENT
ții ordinale, culegeri care reflectă 
stadiul de cercetare știinuiica, mar
xistă în analiza renomenului literar 
clasic și contemporan. Prima culege
re de studii cuprinde comunicările 
Conferinței naționale de literatura 
comparată linută ia București în oc
tombrie 1969. Remarcăm tinuta inte
lectuală a referatelor, noutatea inter
pretărilor și mai ales interesul pen
tru comparativism. Toate lucrările au 
un rezumat în limba franceză care 
înlesnește străinilor să le fie acce
sibile aceste texte, să le cunoască 
ideile fundamentale. Remarcăm, de 
asemenea, sintetica introducere O- 
biectivele comparativismuiui român 
semnată de Al. Dima. Cea de a doun 
lucrare. Izvoare folclorice si crea
ție oriqinală cuprinde 7 studii rea
lizate de membrii sectorului de lite
ratură populară de la același Insfi- 
tutu avînd o temă comună ; detec
tarea izvoarelor culturii populare în 
opera lui Mihail Sadoveanu. Octa
vian Goaa Gala Galaction. Ion Pillat. 
Lucian Blaqa și Vasile Voiculescu. 
Studiile reusesc să delimitez» cu 
pricepere straturile folclorice, să le 
definească contribuția la crearea o- 
perelor oriainale. Fiecare cercetare 
scoate în evidență și atitudinea scrii
torilor analizați fată de tezaurul și 
filozofia populară. Studiile au cite 
un sintetic rezumat în limba os
mană. iar condițiile araflce în care 
au fost ed’tate aceste două lucrări 
este ireproșabilă

Deși „au mai rămas, e drept, cîteva 
griuri, in bucata „Striqătqr, să zi
cem, de atmosferă și decor kafkian 
— qriurile acelea fără nici o speran
ță, maestrul cărora e, totuși, Robbe- 
Grillet" : deși autorul „își înqăduie 
să striqe, ca un expresionist" ; deși 
„Cartea inocenților" este o carte a 
înstrăinării, o carte în care evaziu
nea onirică sau reveria adolescen
tină nu fac decît să accentuez» sen
zația aceasta de întrăinare" ... totuși, 
lectura cea mai bună a cărții e una 
la propriu. „Pentru că „Noaptea ino
cenților" „nu dezbate nimic, si’ alt
ceva — la acest nivel — decît 
motto-ul, foarte bine ales, din Dosto
ievsky anume scîncește bietul copi
laș. nu aflăm din ea" ...

Atunci, ce ce nu s-a publicat nu
mai m6tto-ul ? ’• Eventual împreună 
cti titlul:? Dacă în întreaqa carte 
Sorin Titel nu spune nimic altceva 
decît „ce spun cele două vorbe d« 
pe copertă" 1 . > , ,

Celelalte să fi fost inutile? Sau 
inutile sînt asemenea asocieri ■ teri
biliste, ca cele care fac deliciul umo
ristic al cronicii publicate de Stefan 

în „România literară" nr 
38^1970 ?

Inutile si înstrăinate de propriul lor 
rost I

REFERITOARE LA ARTĂ...
Raportul artist-public în arta mo

dernă — comentează Victor Ernest 
Mașek (vezi Diaioq în oqlindă. în 
Contemporanul, nr. 37) — nu mal 
înseamnă comunicare, ci monolog ; 
ne-am afla astfel . în situația cînd 
publicul nu mai este de fapt public 
cl un alter-^ao al artistului, rapor
tul artist-public deqradîndu-se intr-un 

raport artist-artist, deci devenind pur 
și simplu un diaioq în oqlindă. Mai 
mult, precizează autorul, această con
statare nu se referă la unele even
tuale nonvalori, ci se aplică la în
seși valorile autentice ale artei. Cau
zele ar fi două, vizînd atît publi
cul cit și artiștii : publicul, întruclt 
judecarea artei secolului XX tș-ar fa
ce cu mijloace ale secolelor trecutei 
artiștii, deoarece înnoirea limbaju
lui a devenit un scop în sine, care 
nu mai ține seama de leqile redun
dantei și de pragurile-limîtă ale ca
pacității de percepție umană.

Aceste afirmații, oricîlă argumen
tare ar aduce autorul în susținerea 
lor, ridică însă o serie de între
bări. Pervertirea raportului artă-pu- 
blîc din dialog în monolog, după cum 
se vorbește în acest articol, ar con
sta în „înqustarea suprafeței de 
contact a artei moderne cu publicul", 
în faptul că „în procesul de comuni
care dintre artist și public au inter
venit serioase perturbări". Cită 9reit~ 
tate poate avea totuși această remar
ca, daca avem m vedere procesul de
venim îsivrice a puoncuiui iată ue 
artă ? Puiem accepta existența unei 
degradări a reiației puoiic-ariiști ea 
lenomen al secolului XX ? A iâs- 
punde afirmativ înseamnă a recu
noaște că in secoieie anterioare 
ar ii funcționat perfect ... Insă, se 
poate spune că in secolele XIII— 
XVilI, de pildă, publicul înțelegea 
optim arta, cînd cea mai mare parte 
a populației qlobului rut cunoscuse 
nici măcar alfabetizarea ? Apoi, pri
vind lucrurile istoric, ce public per
fect înțelegător de artă exista în 
țara noastră în secolele XiII-XVIll, 
și chiar XIX, cînd. după cum se știe, 
primul volum al poeziilor lui Emi- 
nescu apare abia după 1890, iar ro
manul se consolidează în perioada 
dintre cele două războaie ? Care 
era situația reală a fondului de cul
tură al publicului nostru chiar între 
cele două războaie, în plin secol XX, 
și care era tirajul difuzării cărți
lor în rîndul maselor ?

Problema ridicată de Victor Ernest 
Mașek, indiferent de ineditul specu
lațiilor ce se pot face înăuntrul as
pectelor sale, este fisurată însă, cre
dem, din punctul de plecare, deci 
chiar în premisa de lucru cu care 
se pleacă la drum.

Că există o neînțelegere artă-pu- 
blic, în zilele noastre, evident, ni
meni nu o poate contesta. Dar de ce, 
neapărat, s-o credem ca fiind p. de
gradare a ceva care, cîndva, iir H 
fost perfect ? In fapt, secolele tre
cute nu au avut nicicum o înțe
legere , deplină între public si artă 
pentru simplul motiv că nu exista 
un fond al culturii de masă care să-i 
confere publicului posibilitatea unei, 
asemenea întelșqeri. Cultura de ma
să esfe un fenomen specific seco
lului XX, ia'- dacă aceasta există as
tăzi, existînd deci și condițiile reale 
de înțelegere a artei, oare, nu înseam
nă că judecarea neînțelegerii artei 
de către public, care există si ca, 
trebuie să fie făcută luînd fenome
nul actual ca atare si :fără a-1 opu
ne Ia ceva de domeniul ^trecutului 
care practic nu a existat?'

Fragile se dovedesc, de asemenea, 
șl unele elemente gle cauzelor ne 
care le nășește fenomenului ■ abordăt 
autorul articolului. Primă rauz-ă. ca-' 
re ține de public, ar fi judecarea ar
tei moderne prin miiloa',e capabile 
să surprindă d^ar semnificata art**! 
secolelor precedente. In*ă. f-h^ar da
că situntin ar arăta astfel. întrebarea 
qșfe următoarea : folosirea mijloa
celor respective constituie într-ade- 
văr o vină a publicului ? Nu sînt a- 
cește miiloace mai întîi ale criticii, 
ale specialiștilor, pentru a deveni a- 
poi ale publicului ? A doua cau7ă. 
care-i vizează pe artiști, ar consta în 
exceșul de înnoire a limbajului artei, 
în sensul că acest proces s-ar. face 
peste praaurfie-limită ale capaci
tății de percepție umană. Dar, în fa
ta acestei idei, ne întrebăm iarăși : 
există praauri-limită ale capacității 
de percepție, dar nu și ale celei 
d<* creație ? Căci, oii admitem că 
există astfel de piaguri-limită în 
sfera percepției, dar nu le admitem 
îrr aria creației, și atunci nu există 
nici un rău pentru relația public-artă. 
căci arta fiind autentică, vina nu mai 

)

este de fapt a artistului, ci tot a 
publicului !, — acesta urmînd să se 
deschidă artei la noi nivele de în
țelegere. Sau. dimpotrivă, se admite 
că așa cum există praquri limită 
în percepție există si în creati^fi, 
înnoirile limbajului fiind în acesî' 
caz. niște rezultate sterile, dar. de 
data aceasta, trebuie admis 'i faptul 
că e vorba de o relație puhlic-nortar- 
tă. Or, autorul, cum și-a preciza’ 
termenii de la început, a arătat că 
discută problema doar pe terenul 
strict autentic al artei. Si arunci, 
cum se împacă aceste aspecte i

CARftlAVALLSCĂ
Ochiul magic al redactorilor fai

moasei paqiai din România literară. 
n-a pătruns fondul obsexvațulor noas
tre din nota Joaca de-a citatele, care 
vizau modalitatea intervenției lor cri
tice — sardea în spirit, dar bo- 
qată-n iniurii de tipul : prostii, scli
foseli smiorcăit.

I. T. se justifică vorbind despre 
texte „vitriolate" și despre o „ma
lițiozitate firească". Supremă candoa
re I Despre „vitriolul" lui și al altora 
noi credem că nu e decît „cerneală 
violentă". Cît despre ..malițiozitate^ 
tot vorba Catindatuiui : „Strașmc
tachinez".

N. IRIMEX

A CUI E CAFA ?
O anumită categorie de critici, mai 

mult sau mai puțin literari, au ajuns 
la descoperiri pe care iâloria ne- 
buie să le consemneze nemarziat. 
Folosind sistemul lecturii în diago
nală, ei pot să jure, e cazul nu 
cazul, cu mina pe inimă că, aaed. 
un autor citează intr-un articol mai 
multe nume, indiferent de direcția 
demonstrației, îaptul este un semn 
că se stabilesc „filiații amețitoare", 
neputînd îi concepute deiiniri și de 
altă natură. Cu alte cuvinte, dacă 
intr-un articol despre Viahuță cine
va îndrăznește să-l citeze, indiferent 
de context, pe Eminescu, el comi
te marea eroare de a-i considera nici 
mai mult nici mai puțin decit egali. 
Deocamdată, asemenea depistări se 
iac doar în articole, cronici, recen
zii. Trecîndu-se la volume, specu
lațiile ar fi de-a dreptul spectacu
loase. G. Călilnescu, de Pildă, ar 
putea îi acuzat, în lumina acestui 
senzațional sistem, că l-a echivalat 
pe Sadoveanu cu Neculce și. cine 
mai știe, merqînd din aproape în a- 
proape n-ar fi de mirare să se de
creteze că de la scrisoarea lui Neac- 
șu la poeziile lui Ion Pillat nu deo
sebim decît unul și același scriitor.

Asemenea tip de judecată a pus 
.stăpinire și pe Șerban Cionoil, re
cenzentul romanului Dincolo de C. 
Steianache (Contemporanul, 18 sept.), 
.El execută, cu o rară suplețe și in
formație, două puneri la punct. Mai^ 
întîi, ca și un autor de note de 19^ 
Luceafărul, el descoperă înlr-o cro
nică la. romanul Dincolo că prozatorul 
ieșean ar fi ferst echivalat cu\Kaika 
și Jovce și, ‘prin aceasta, conside
rat modern.

S. Cionoif nu este obliqat, desigur, 
să citească revistele care apar la 
Iași. Ar fi aflat însă, parcurgindu-le, 
că textul cronicii nu poate suporta 
o asemenea acuzație decît dacă ci
neva are pasiunea lecturilor tenden
țioase, după cum ar fi întîlnit ul
terior si răspunsul subsemnatei Ia a 
asemenea răstălmăcire, scris limpede, 
să înțeleaqă orice cunoscător al 
bii române. Curioasă este și ce 
a doua piinere la punct : „în 
late Dincolo notează categoric 
semnatarul Jurnalului de lector —» 
un roman modern atît ca tehnică 
a scrisului cît și ca subiect". Si 
pentru că Serban Cionofi agreează 
enume'rările caraaialești mai desco
peră că „romanul e modepji și prin 
scriitură". Nu ne mai rămîne decît 
să ne lămurim și asupra numelor ou- 
se în relație. Prompt. S. C. ne scoate 
din încurcătură. Căci, spune eL 
unele pasaje sînt ,.de curată inspi
rație camusiană". Ca model, se în
țelege, dar în Crbnica nu se făcea 
decît stricta afirmație că „de la Kaf
ka si Jovce încoace este obiceiul 
Atît.

MAGDA URSACHB

desen de CONST. CIOSU

sasea SEPTfMBRIE, LUNA CASTANELOR
La Ieși ou incepuț să picure castanele in Bucium și golu

rile pe Copou. Onorabilul Mărdărescu, zis și Don Gil de jam
bieră veche, a izbutit să vîre in draci o echipă pe care, măr
turisesc, o credeam stoarsă și incapabilă de surprize. Unul 
dintre morile merite cie ocestui Don Gil de legendă este că 
a scos de la naftolină motoreta marca Incze IV, lăsînd-o să 
zburde în voia ei pe extremă. Incze mănîncă fotbal cu pîine. 
respiră fotbal și soarbe fotbal ; cite odată am impresia că. 
in arterele lui, se bulucesc printre leucooite și miniaturale ba
loane cu picățele... Și cînd te gîndești că acest Incze, dol
dora de talent ca un strugure de seve, a fost ținut atita vre
me departe de fotbal__

★
Nu mai înțeleg nimic.
Revista „Fotbal" îl gratulează pe arbitrul bîrlădean Rainea 

cu nota 4 (patru). Motivul : n-a acordat un 11 metri in fa
voarea echipei bucureștene „Rapid".

Aceeași revistă îl notează cu 9 (nouă) pe arbitrul Comso. 
oare, după cum a arătat întreaga presă, a acordat un îl me
tri gratuit in favoarea echipei bucureștene „Dinamo".

Să fi devenit revista „Fotbal” organ al comisiei de iniția
tivă a microbiștilor din Grand șî Ștefan cel Mare ? Ar fi trist.

Și fiindcă a venit vorba despre Rainea : acest arbitru — 
categoric, unul dintre cei mai buni din România — a<ne parte 
de o soartă tristă. Acolo, sus, cineva nu-l iubește și bietul 
bîrlădean plătește de cinci ori mai mult decît alții pentru 
aceeași greșeală. Ba. cîteodată, are certe circumstanțe ate

nuante și nimeni nu catadicsește să țină seama de ele ! Tot 
revista „Fotbal" îi reproșează lui Rainea că, arbltrînd partida 
„Petrolul" - „Rapid", „...s-a mișcat greoi, pe o rază de 20 
m. la centrul terenului, fiind de cele mai multe ori departe de 
fază...". Și toată lumea știe câ, la Ploiești, Rainea a alergat 
înțr-un mod aproape eroic, sfidînd durerea crîncenă provoca
tă de o proaspătă tăietură la piciorul sting, lungă de aproa
pe cinci centimetri, tăietură ou oare s-a procopsit. în urma 
unui nefericit (și ridicol) accident ! Rainea abia se putea re
zema in piciorul bucșit de novocaină — și iatâ-l apostrofa^, 
pentru... insuficientă mobilitate în teren I 1 \

★
Un bun și statornic amic al subsemnatului, în prezent adus 

de soartă să suplinească pe nimeni la „Luceafărul", propune 
să se introducă de urgență controlul anti-țoping. Calamburul 
mi se pare de un prost gust desăvîrșit, dar ideea ca atare 
merită, zău, reținută. Totdeauna am fost de părere că mama 
progresului și a civilizațiunii a fost controlul. Din partea mea. 
să “ j ................................................. ....
La 
în 

se introducă oriunde și oricînd cele mai drastice controale, 
nevoie, chiar și la Fondul Literar. Nu știu însă care este, 

aceasta chestiune, opinia suplinitorului. Aștept.
M. R. I.

P. S. Terenurile de tenis de la ștrandul din lași sint mat 
suferință ca oricînd. Și nu numai cele noi (și neisprăvite 
și vechile terenuri care suferă cumplit din pricina lip

in
ci . ___ _____ ___ _______ ______
de... apă. Aud că s-ar fi spart o conducta și câ n-are cine 
s-o repare. N-are cine fiindcă terenurile sînt ale ștrandului 
ștrandul al A.C.G.B.-ului, iar A.C.G.B. înseamnă, în 
rînd... apă !



Nu o dată am primit la redac
ție scrisori din partea unor acti
viști culturali sau simpli cetă
țeni din orașele mici, scrisori în 
care ni se relatau date despre 
spectacolele mediocre prezentate 
de unele teatre sau formații pro
fesioniste. Din majoritatea aces
tor scrisori reieșea că turneele se 
eiectuează adesea cu cele mai ... 
ușoare spectacole de care dispu
ne un teatru, că din distribuții 
s.nt înlocuiti actorii principali 
cu dubluri, că decorurile se im
provizează etc.

Pe de altă parte, unii directori 
de teatre se plina de condițiile 
dificile în care prezintă spectaco
le in orașele mici (scene neco
respunzătoare, săli nemcălzite, un 
public nereceptiv etc.).

Pentru a vedea .pe viu" cum 
«stau lucrurile, am întreprins o 
tachetâ prin cîteva dintre aceste 
|rase și prin cîteva teatre.

Directorilor de teatru le-am a- 
dresat următoarele întrebări i

1. Ce turnee și deplasări în
treprinde teatrul dv. intr-un an ? 
(i ti nerar ii, frecvență, număr de 
spectacole și spectatorii.

2. Care este repertoriul folosit 
de teatrul dv. în turnee ?

3. Sînteti mulțumiți de condi
țiile în care jucati în orașele 
mici ?

Ne-au răspuns : NICOLAE IS- 
TRAT1, director si N. IVANESCU,

secretar literar, (Teatrul .Maria 
Filotti" Brăila), VASILE SPORICI, 
directorul Teatrului „Bacovia" din 
Bacău, DUMITRU PISLARU, di
rectorul Teatrului de Stat Galați.

O altă serie de întiebări am 
adresat-o președinților unor comi
tete de artă și cultură și unor 
directori de case de cultură.

1. Ce spectacole au fost pre
zentate în orașul dv. în ultimul 
timp ?

2. Sînteti mulțumiți de reperto
riul care vi se oferă si de ca
litatea spectacolelor î

3. Cunoașteți opinia publicu
lui asupra acestor spectacole ? 
Dar preferințele lui ?

Ne-au răspuns : N. IVANCIHIN, 
directorul Casei de cultură din 
Tg. Neamț. C. TH. C1OBANU, 
președintele Comitetului pentru 
cultură și artă din municipiul 
Gheorqhe Gheorqhiu-Def. MIHAI 
CIUBOTARII, inspector la același 
comitet, EMIL PASCAL, directo
rul Casei de cultură Huși. BECZE 
ANTON, președintele Comitetului 
județean pentru cultură si art& 
Harghita. GRIGORE POPA direc
torul Casei de cultură Fălticeni.

Din opiniile exprimate am se
lecționat cîteva, care ni s-au P&~ 
rut demne de a Ii reținute 1* 
scopul îmbunătățirii relației din
tre teatre si publicul din orașele 
mici

VASILE SPORICI: Teatrul „Bacovia*, întreprinde multe 
deplasări și turnee în orașele din Moldova. Repertoriul pentru 
deplasări este, în linii mari, același pe care îl prezentam ia 
sediu. In ultimele două stagiuni, de pildă, el a cuprins : .Micul 
infern" de Mircea Stefănescu, .Conacul sinauratic* de Agatha 
Christie, „Depărtarea" de Ion Ghelu-Destelnica. .Travesti* de 
Aurel Baranga, „Măria sa Păcală" de Mures Covătaru. .Trans
plantarea inimii necunoscute" de Al. Mirodan, .Necun scuta 
și cei patru cavaleri" de Sidonia Drăgușanu, „Alecsandri* de 
Mircea Ștefănescu, „Un scurt proaram de bossanove" de 
Radu Cosașu, .Moartea ultimului golan" de Virgil Stoenescu. 
„Clinele grădinarului" de Lope de Vega, .Anonimul* de Ion 
Omescu, „Oameni si șoareci" de John Steinbeck.

Localitățile cele mai frecventate de noi: Slănic Moldova. 
Tq. Neamț, Moinești, Roman, Buhuși, Orașul Gheorahe Gheor
ghiu-Dej, Focșani, Suceava, Fălticeni, Rădăuți s.a.

La montarea fiecărui spectacol avem în vedere si con
dițiile cărora va trebui să le facem fată în deDlasări: s!ntem 
preocupați ca reducerea decorului în unele cazuri (scene micit 
să nu afecteze calitatea spectacolului

Nu pretutindeni însă eforturile colectivului nostru sînt 
întîmpinate cu interes si bunăvoință. In orașul Gh. Gheorahiu- 
Dej de pildă, organele locale nu se preocupă suficient de asi
gurarea condițiilor de spectacol, în cadrul obliqatiilor ce le 
revin; slaba frecvență a spectatorilor din acest oraș la spec
tacolele teatrului din Bacău, ratarea (din același motiv) a 
intenției noastre de a susține o stagiune permanentă sint con
secința lipsei de înțelegere a forurilor din acest oraș. Un 
număr prea mare de spectacole de revistă si concerte de 
muzică ușoară, activitatea formațiilor de amatori, care prin 
reprezentarea unor spectacole de nivel artistic scăzut strică 
«justul publicului — sînt, credem, principalele cauze ale frec
ventei reduse a spectatorilor la spectacolele noastre de tea
tru.

NICOLAE ISTRATI: Conducerea teatrului acționează după 
principiul de a trimite în deplasare în primul rînd spectacolele 
cele mai reprezentative, asigurînd condițiile optime de re
prezentare, în dorința de a conserva calitățile artistice pe 
care acestea le dovedesc în activitatea de sediu. Este o ac
țiune a teatrului pe care ne obliqăm s-o menținem s-o cul
tivăm cu consecvență, și mărturie stau spectacolele noastre 
cu piesele — „Fedra" de Racine, la Bacău, Roman, rasul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej și „Croitorii cei mari din Va’ahia" 
de Al. Popescu în Roman, Slănic, Galați. Focșani, Tecuci și 
.Omul care a văzut moartea" de Victor Eftimiu. în Focșani. 
Tecuci.

Ținem să subliniem că în stabilirea programului activității 
de deplasare nu acționăm după considerente strict financiare 
si că nu urmărim decît obținerea unor satisfacții de ordin 
artistic, capabile să susțină prestigiul teatrului, pe care îl 
cultivăm cu onestitate.

NICOLAE IVĂNESCU : La spectacolele amintite mai tre
buie adăugate cele cu piesele: „Candida" de G. B. Shaw. 
„Vicleniile lui Scapin" de J.B.P. Moliere, ,Asta-i ciudat" — 
de M. R. Paraschivescu și „Intîlnire cu îngerul" de Sidonia 
Drăgușanu.

Regretăm că așezarea geografică a teatrului nostru nu 
ne permite o activitate mai susținută în orașele fără teatru din 
Moldova. Dar prezentăm multe reprezentații în orașele din 
Dobrogea si în cele de pe linia Buzău—Ploiești Totuși ora
șele Focșani, Tecuci, Galați, se bucură de prezenta noastră 
permanentă, premierele teatrului parcurgînd acest itinerar.

Spectacolele prezentate de noi în orașele fără teatru din 
Moldova, se pot exprima în următoarele cifre : 17 spectacole 
cu 6781 spectatori, o medie de aproape 400 spectatori de spec
tacol, în orașele Focșani, Tecuci, Roman, Slănic, Adjud, Gh. 
Gheorghiu-Dej. De asemenea, în oreșele cu teatru (Galati. 
Bacău, Iași), am prezentat 17 spectacole cu 6689 spectatori.

DUMITRU PÎSLARU: Teatrul nostru susține stagiuni per
manente la Tecuci, Bujoru, Berești din județul Galațt In 
aceste localități și în altele am prezentat chiar premiere : „Un 
loc rămas liber" la Roman, „Zile fierbinți" la Bujoru, „Mont
serrat" la Tecuci.

Condițiile, în marea majoritate a cazurilor, sînt însă sub 
nivelul cerințelor, nu îngăduie adesea prezentarea unor spec
tacole de teatru de calitate. Găsim scene de dimensiuni re
duse, foarte slab utilate, săli neîncălzite (în anotimpul rece). 
Primirea caldă pe care ne-o fac spectatorii în aceste părți ale 
Moldovei ne determină însă să dorim a-i revedea cu toate 
condițiile dificile de lucru.

O impresie excelentă în acest sens ne-au oferit-o spec
tatorii din municipiul Roman, unde s-au susținut 3 spectacole 

Jhi piesa „Emin și Veronica", cu sălile pline. Seara specta
colul nostru s-a bucurat de participarea oficialităților munici
piului, care au dovedit receptivitate față de spectacol si pre
țuire pentru munca actorilor. Am dori să dați publicității

această mențiune, pentru a fi cunoscută și de cei vizați. Noi 
așteptăm cu plăcere reîntilnirea cu acest public.

In alte localități însă, vizionarea in bune condiții a specta
colelor este îngreuiată de modul de comportare a elevilor, ne- 
snpravegheați îndeajuns de cadrele didactice și părinți. De 
aceea, am recomanda o deosebită grijă din partea cadrelor 
didactice in educarea și formarea tinărului spectator, care 
trebuie să devină receptiv la ienomenul artistic. Repertoriul 
folosit de noi pentru deplasări și turnee a cuprins în ultimele 
două stagiuni: „Diavolul alb* de Rcdica Nicolescu, „Omul în 
robă' de Pavel Kohout. „Nota zero la purtare* de Virgil 
Stoenescu si O. Sava. .Se caută un mincinos* de D. Psathas. 
„Un loc rămas liber*, de Ionel Hristea. „Emin si Veronica*, 
„Sosesc diseară* de Tudor Musatescu s.a De cel mai mare 
succes s-au bucurat spoc'a'-oleîe cu piesele .Emin si Vero
nica* și „Un loc rămas liber* — cu care ar- întreprins — de 
aceea — si cele mai multe deplasări.

GRIGORE POPA: Pare inexp’îcabtl dar la Fălticeni 
vin puține spectacole de teatru. Intr-un a~. Iitreq (19691 
au foșt prezentele aici doar 10 reprezentații. Despre cali
tatea spectacolelor nn se pot spune decft lucruri bene. în 
general, deși adesea se observă unele improvizații in de
coruri. înlocuiri de actori tuna scrie pe afiș si alta e pe 
scenr), lipsa de interes pentru ținata spectacolelor (unii 
spectatori au ocazia să vadă spectacolele unor teatre la 
sediu și revăzîndu-le cind acestea sînt aduse la noi, nu 
le mai recunosc). Totuși nivelul artistic al acestora este 
superior celor prezentate de echipele n->astre de amatori, 
ceea ce determină pubiictrl să le frecventeze.

Nu ne-au preocupat In mod deosebit opiniile publicu
lui de la noi despre teraeee unor teatre, dar în ceea 
ce privește preferințele kri. ave— convingeri deja formate: 
este preferată comedia. (.Hotel pentru ■ebanf*. ta inter
pretarea teatrului din &rlad. a avut deosebit succes).

Ceea ce neglijează conducerile teatrelor este o infor
mare cit de sunară asupra pieselor trimise la not Soec- 
tatorul vrea să știe datele principale despre piesă și des
pre autor (mai ales in cazul IncrărCor dramatice străine), 
dar nn se face nici nn fel de poonJ-nzare; a*is"l e«te 
de cele mai multe ori sumar, neatrăgător și impenetrabil 
iar programele de sală Lipsesc. In al doilea riad, organi
zatorii de spectacole nn știu să ofere nici cHe mai ele
mentare lămuriri despre piesă, autori, taierpreti eto.

Trebcte văzut dacă nu curosa si acestea stat cauze 
care determină frecventa scăzută a soectaSrritor la r—- 
prezentatiile teatrale. Căci se observă ue rrai mare inte
res pentru muzica usuară și pcpulară pentru estradă și 
alte genuri ușoare. (în aceeași peri ndă, au fost prezen
tate. la Fălticeni. 21 de asemenea concerte te-ate cu să
lile plinei.

Ceea ce contribuie, de asemenea, la menținerea li
ne: rezerve a Dubfe-jiu: este și fipsa de punctualitate a 
teatrelor: se fntimplă destul de des ca datele anunțate 
pentru spectacol să nu fie respectate.

EMIL PASCAL: Foarte puține teatre vizitează Hușii. 
Și în generat cu spectacole destul ce slabe. Cele mai *- 
predate de public sînt spectacolele Teatrului National 
„Vasile Alecsandri*. dar avem extrem de rar ocazia să 
le vizionăm. In două stagiuni doar trei reprezentații („Mo
mente de teatru românesc*. „Scectac-i Alecsandri* și „O- 
pinia publică* de Aurel Baranga). Cundva. Teatrul „Victor 
Ion Papa* din Birlad juca, ia Huși, „cu casa Închisă*. 
Acum însă spectatorii s-eu rării la reprezestațiSe birlă- 
denilor. De ce ■ Pe de o parte peat'n că vta cu spectacole 
slabe, iar pe de altă parte pentru că. deși susțin la aci o 
stagiune pe-manentă. aa respectă datele fixata

Repertoriul prezentat la Ktrșă în uLtbsele două sta- 
orini este foarte puțin variat. Pe lingă piesele prezenta* e 
de Naționalul din last mai citez: „O casă onorabilă* 
-Mușcata drn fereastră*. „Iertarea*. „Hi cuminte. Cristc- 
for*. „Hotel pentru nebun:.*. „Al patrulea anotimp*. „Tichia 
cu clopoței*. „Afaria 1714*. toate yrsținute de teatrul bfr- 
lădean. apoi „Florin și Flcrica*. „Errin și Veronica* (Tea
trul din Galați). „O poveste proverbială*, „Necunoscuta 
si cei patru cavaleri* (Teatru! „Bacovia* din BacăuL „Ex- 
temporal la cragtste* (Teatrul din TurdaL „Paharul cu 
apă* (Teatrul Tineretului Piatra Neamț). Ne ocolesc cu 
regularitate teatrele din București Nu ne ocolesc in schimb 
formațiile muzicale, de estradă etc_ care stat attt de dese 
incit „se calcă pe trenă*. Deși e laterală față de tema în 
discuție, profit de ocazie să semnalez că foarte adesea 
formațiile bccurestene se prezintă la un scăzut nivel ar
tistic. cn orchestre improvizate și cu „vedete" care înainte 
de spectacole se înfruptă din „folclorul local* și intră pe 
scenă amețiți... de succes (ex.: Dan Spătaru. Radu Zaha- 
rescu etc.fi

în ce privește condițiile pe care le oferim noi trupe
lor teatrale care ne vizitează orașuL trebuie să spunem că 
nu stat dintre cele mai bune. Avem un excelent teatru de 
vară cu 1.000 de locuri, dar in lunile friguroase spectaco
lele stat găzduite in sala cinematografului, ta condiții des
tul de modeste.

BECZE ANTON: In județul Harghita nu există nici o 
formație profesionistă, deci educația artistică a cetățenilor 
prin teatru se realizează doar cu ajutorul trupelor care 
fac deplasări și turnee în orașele noastre. Dîn păcate a- 
ceste trupe ne vizitează foarte rar. In decurs de un an și 
jumătate, ta cele 8 orașe din județul Harghita au fost pre
zentate circa 60 de reprezentații, ceea ce revine cite a- 
proximativ 8 reprezentații în fiecare oraș. Dacă vom spune 
însă că în capitala județului (Mircurea Ciuc) au fost sus
ținute 20 din aceste reprezentații, reiese că în alte locali
tăți numărul acestora este foarte redus (de ex.: Borsec 5 
reprezentații, Toplița 6, Cristuru Secuiesc și Bălan 4). Cel 
mai mult ne vizitează teatrele Sf. Gheorghe. Tg. Mureș și 
Oradea și, mai rar, cele din Turda, Satu Mare, Brașov.

Foarte dornic de spectacole se arată a fi publicul din 
orașul minier Bălan unde se află și o modernă casă de 
cultură cu scenă corespunzătoare, dar unde se opresc pu
ține teatre.

NICOLAE IVANCIHIN : Pentru a arăta că interesul tea
trelor față de publicul din orașele fără teatru scade, voi 
aminti că în anul 1968 au fost prezentate la Tg. Neamț 
24 de spectacole (Teatrele Naționale din Iași și București 
cite 1, Teatrul Național din Craiova 2, Teatrele din Bîrlad, 
Turda și Pitești cîte 1, Teatrul „M. Eminescu* Botoșani 2, 
Teatrul Tineretului din Piatra Neamț 6 și Teatrul din Bacău 7 
etc.), iar în anul 1969 doar (Teatrul Național Iași 2. Teatrul 
„Eminescu" Botoșani 2 .Teatrul din Piatra Neamț 5 și Bacău 6). 
In 1970 numărul acestora este și mai redus.

In ceea ce privește repertoriul, acesta este alcătuit mat 
ales din comedii și piese ușoare, apoi din drame istorice și 
piese polițiste.

Din repertoriul vizionat de noi în 1968 au lipsit piesele 
din dramaturqia universală și românească si îndeosebi ace
lea care contribuie la formarea și educarea spectatorului tî- 

năr si care au devenit, după confruntarea cu timpul și publi
cul, valori sigure.

Nici dramaturgia actuală nu este, de obicei, bine repre
zentată. Doar „Opinia publică”, „Lămîie și... portocală", 
„Barul aventurilor*, care, în afară de prima, nu numai că 
»u sînt foarte valoroase în conținut, dar nici interpretarea 
nu le-a sporit valoarea. Așadar, o anemică politică de reper
toriu pentru turnee, „politică" criticabilă în toate privințele, 
nefiind în stare nici cel puțin să întrunească datele a ceea 
ce se cheamă (condamnabil, desigur !), „gustul marelui pu
blic* nefiind, deci, nici comercială 1

In 1959 și 1970 situația s-a îmbunătățit sub acest raport: 
ftaeretu. a putut viziona „O noapte furtunoasă”, „Inșir'te 
mărgărite*, „lorgu de Ia Sadagura", „Patima roșie", „Alecsan
dri’ de Md ea Ștefănescu, alături de un spectacol de operă 
(„Bărbierul din SeviUa"), de operetă („Logodnicul, din lună") 
și un concert simfonic din cadrul stagiunii permanente.

Semnalez și faptul că în perioada de vară turneele, mai 
ales muzicale, apar ca ciupercile după ploaie, „sufocînd" 
spectatorii care, uneori derutați, nu știu la care din cele 
6—8 spectacole pe lună, să participe...

In legătură ou valoarea artistică a spectacolelor, prezen
tate „în turneu":surprind aspectele de degradare a unora 
dintre ele, interpreții considerînd că locuitorii micilor orașe 
sînt neevoluați din punct de vedere artistic.

CONST. TH. CIOBANU : ne oferă o situație sumar expri
mată. în cifre. In municipiul Gheorqhe Gheorghiu-Dej, au 
fost prezentate în decurs de un an, 79 de spectacole la care 
au participat 38.705 spectatori. Fată de cele 33 de concerte 
(muzică ușoară, populară și estradă), cu 19.250 spectatori, 
numărul spectacolelor de teatru s-ar ridica doar la 20. cu 
8.700 spectatori. Restul manifestărilor: operetă — 5, con
certe simfonice — 5, teatru de păpuși — 15, operă — 1.

MIHAI CIUBOTARU însă ne-a comunicat interesantele 
concluzii la care a ajuns în urma unei anchete efectuate 
in același craș, asupia unui mare număr de spectatori. 
Chestionarul folosit a cuprins întrebări referitoare la qustul

Un spectacol de turneu : „BARBACOT" (Teatrul Național lațt)

și prerertața oamenilor și a solicitat propuneri și sugestii 
privind spectacolele care vin în oraș. In contradicție cu 
datele citate mai sus de Const. Th. Ciobanu, sondajul de 
opinie arată că publicul preferă teatrul înaintea altor arte 
(83.9%) din cei anchetațfi Chiar autorul anchetei însă re
cunoaște că deși răspunsurile la anchetă sînt în favoarea 
tea.'c.:;. sala ce spectacole e mai puțin frecventată. Expli
cația dată de anchetator: slabă reclamă șl popularizare, 
calitatea redusă a spectacolelor, repertoriu ales înainte de 
toate dnpă criterii economice și care nu se întîlnește cu 
gustul publicului. In contextul vieții spirituale a orașului, 
se distinqe tot mai mult tendința de rafinare a gustului, de 
creștere a exigenței, de discernămînt pe linia calității. Doar 
10>. din cei chestionați au răspuns că sînt „foarte mulțu
miți de calitatea spectacolelor la care au asistat; restul 
declarindu-se total nemulținuiți (20%), sau „mulțumiți și 
nu prea* (42%). Spectacolele Cele mai slabe cotate de pu
blic au fost „Alo aici e S'troe” (Teatrul din Pitești), „Io, 
Mircea Voievod* (Teatrul din Bacău) și cele organizate cu 
concurări Doinei Badea și a lui Cosma Brașoveanu.

La capitolul „preferințe și propuneri", publicul din a- 
cest oraș și-a manifestat dorința să vizioneze spectacole ale 
teatrelor naționale din București, Iași și Craiova, spectacole 
care au întotdeauna o ținută artistică remarcabilă. O parte 
din celelalte teatre vin în turneu cu spectacole degradate, 
cn un repertoriu minor, cu interpreți care subapreciază 
publicul.

— Din aceste date înreqistrate 
pe viu in cîteva din orașele fă
ră teatre, reiese că preocuparea 
instituțiilor artistice profesioniste 
pentru organizarea unei vieți ar
tistice calitative în aceste locali
tăți este infimă, că de fapt totul 
se desfășoară la întîmplare, după 
buna dispoziție a orqanizatorilor 
de spectacole și interesul ime
diat în începlinirea planului de 
încasări.

— Se fac deplasări și turnee 
puține în perioada de iarnă (cind 
spectatorul e mai dispus să vină 
la teatru) si se aqlomerează toa
te în lunile de vară cînd lumea 
este în concediu, iar spectacolele 
se suportă qreu din cauza căl
durii. Aici au o mare vină și 
orqanele locale care nu pun la 
dispoziția teatrelor săli încălzi
te și scene corespunzătoare.

— Repertoriul rămîne adesea 
lestrîns, mînat de ureiu£ecata că 
publ’cul din orașele mici nu vi
ne decît la piese ușoare, mai fl
ies la comedii. Adevărul este că 
publicul vine bucuros la repre
zentațiile acelor teatre care au

reușit să-i cîștiqe încrederea prin 
spectacole de înaltă tinută artis
tică, indiferent de qen.

— Orqanizatorii de spectacole 
sînt, în cele mai multe cazuri, 
niște funcționari indiferenți, care 
nu știu să-și „vîndă marfa”, nu 
știu să popularizeze și să tre 
zească interesul pentru spectacol 
Publicul din orașele mici nu be 
neficiază, adesea, ce proqrame 
de sală, deși acestea sînt foarte 
necesare pentru informare și o- 
rientare.

— Credem că este absolut ne« 
cesară o coordonare a spectaco 
lelor în aceste orașe, o coordo 
nare a repertoriului si a date* 
lor aproximative de deplasare, 
pentru ca spectatorii să aibă un 
proaram cît de cît continuu si 
complet de spectacole teatrale. 
Dar această coordonare trebuie 
făcută de la centru, așa îneît su- 
qerăm Comitetului de Stat pen
tru Cultură și Artă ca, în cola
borare cu teatrele să încerce o 
asemenea coordonare

$T. O. MUGUR



CONTEMPLARE SI INTELIGENTĂ PLASTICĂ
1 1

Printr-o analogie de profunzime cu sistemul explicativ dez
voltat de Piaget, se poate spune că inteliqența plastică se 
formează treptat, începînd cu primele reacții la stimuli vi
zuali, cu primele mișcări (ale copilului) care tind să desco
pere. să recunoască, să reproducă sau chiar să construiască 
forme, contururi sau configurații (scheme senzori-motrice și 
concrete), trecînd prin scheme mult mai organizate si ima-’ 
ginative de „manipulare" a culorilor și formelor (desenele), 
și ajungînd pînă ’ la formele evoluate, abstracte, d® sem- 
nificare plastică prin simboluri. Dacă nu știrii încă cii cer
titudine ce resorturi cognitive sînt stimulate în intelectul 
copilului de către această evoluție a inteligentei lui , plas
tice. Știm, empiric, că participarea sa afectivă lă formele și 
mai ales culorile înconjurătoare este extraordinară, Cred 
că multe din caracteristicele contemplării artistice (adulte) 
care ni se par inexplicabile (pe care le calificăm drept 
,,intuitive"), ar putea fi mai bine înțelese în urma une( 
analize temeinice a experienței plastice -timpurii. (Cu o 
altă ocazie, voi încerca să revin asupra inteligenței plas
tice a copilului). r ■

Ca și în cazul inteligenței sau gîndirii propiu-zise (și 
alături de ea), inteligenta plastică precede orice expri
mare a „cuceririlor" ei în vreo formă de limbaj : adică, 
relațiile de compunere! incluziune, seriere, clasificare, 

relațiile topologice de învecinare bună a formelor și 
culorilor, echilibrarea oricărui cîmp vizual, perspectiv â- 
rea etc., și apoi întreaga „memorare cognitivă" a ■ aces
tor achiziții (mai ales, perceptive) este qenetic ante
rioară oricărei semnificări a vreuneia din ele într-o 
formă de limbaj. Ele sînt, înainte de toate, rezultate 
ale reacțiilor fată de mediu în cadrul unor comporta
mente determinate. 7 . ;i '

Cred că de aici poate fi degajată o consecință extrem 
de interesantă pentru procesul matur de contemplare 
plastică. Copilul deprinde ,.limbajul" formelor și, culo
rilor exterioare înainte de orice raționalizare a lot,, 
acest „limbaj plastic al naturii1, interiorizat, precede, lâ’ 
rîndul lui, limba vorbită. Acest fapt mi se pare foarte 
semnificativ pentru înțelegerea artei plastice, atît fn, 
creareă cît și în contemplarea ei. El justifică următoa
rea afirmație: inteliqenta plastică este (în sensul lui, 
Piaget) mai concretă și, pe de altă parte, mai abstractă 
decît cea propriu-zisă. rational-discursivă, și abstractul 
celei dintîi „derivă" tocmai din concretul ei.

Voi încerca să explic. Gîndirea rational-discursivă 
poate lucra pe deplin cu abstracții datorită limbajului 
vorbit dobîndit genetic la o anumită vîrstă, deși o mare 
parte din scheletul ei se formează și se dezvoltă încă înain
tea apariției oricărui limbaj. La o vîrstă suficient de 
matură, datorită operării continue și aproape exclusive 
cu limbajul vorbit, reacțiile (mai ales, receptive) primi
lor ani de viată nu mai pot fi ,,regăsite" sau reproduse | 
acest lucru slujește puterii de abstractivizare.

Dar una din funcțiile esențiale ale limbajului vorbit, 
și anume deslgnativă, de denumire, tinde să singulari
zeze reacțiile subiectului la obiectele înconjurătoare > 

indicarea obiectului sau. mai des și mai economic, numi
rea lui, devine o funcție aproape adaptativă (o cheie a 
succesului gîndirii), fără de care subiectul își pierde 
busola în lume. Din această cauză, capacitatea sa de a 
surprinde în mod nemijlocit (perceptiv) structuri gene

rale, invariant! imediat-dați, este serios atenuată. Repro
ducerea mentală (dacă reușește și dacă poate fi identi
ficată) a acestora exclude, de cele mai multe ori, tră
irea afectivă nemijlocită.

Inteligența plastică este, genetic și funcțional, mai 
concretă decît cea rational-discursivă î în plus, ea nu 
simte nevoia să opereze cu limbajul vorbit și, deci, nu 
este afectată (cel puțin parțial) de structurarea singu- 
larizatoare a obiectului, produsă de către acesta din 
urmă. De aceea ea poate repeta, pe grade mereu supe
rioare de profunzime și complexitate, reacții plastice
(mai ales perceptive) timpurii ; adică, poate produce, 
la orice grad de maturitate intelectuală, reacții nemij
locite și totale la fenomene de echilibru, tensionare, 
ritmică, ruperi, etc., caracteristice oricărei configurații 
plastice (fie ea în natură sau pe pînză), reacții care 
apar raportate nu la obiecte anume ci la structura și 
configurația unui cîmp vizual sau spațiu plastic. Dacă coordo
narea acestor reacții, în comportamente perceptive com
plexe și ierarhic generalizatoare, are loc fără o rapor
tare privilegiată la un obiect, lucru, simbol, legendă 
anume, atunci s-ar putea spune că este realizată însăși 
schema (abstracția) structurilor acestor reacții.

Fără schema structurilor acestor reacții nemijlocite la 
Întregul, geometric și coloristic organizat, al unui cîmp 
vizual sau plastic și cu obligația de a singulariza pri
virea pe evenimente plastice anume, orice abstragere și 
generalizare a relațiilor dintre acestea din urma nu 
poate fi decît gîndită în cuvinte, sau raționalizată sche
matic. In raport cu un spațiu vizual sau plastic, mai 
concretă în alcătuirea ei psihică internă, poate sui prinde 
nemijlocit abstractul unor raporturi pe care subiectul 
le are Cu lumea înconjurătoare. Gîndirea rațional-discur- 
sivă nu este în stare de acest lucru.

Cred că concluzii partial asemănătoare pot fi des
prinse și dintr-un studiu genetic al inteligentei muzi
cale. In general, acest punct de vedere poate fi mai 
bine înțeles în urma unei analize mai detailate a per
cepției plastice, a formării cîmpurilor perceptuale în 
procesul de contemplație plastică.

Pictura, ca expresie elaborată a inteligenței plastice, 
poate oferi un contact nemijlocit cu structuri plastice 
eliberare de material, de singularitate j această eliberare, 
care se realizează în mod natural la nivel perceptual, 
este speculată conștient de către pictor, mai ales de 
către acela .care lucrează în maniera artei abstracte. Un 
caz elementar, de pildă, în care inteligenta plastică ope
rează exclusiv singură în construirea sau receptarea unei 
structuri plastice la nivel perceptual este echilibrarea 
vizuală, coloristică sau geometrică a unui tablou, spre 
a se ajunge la un Gestalt de ansamblu cît mai bun sau 
subiectiv satisfăcător.

O problemă demnă de studiat, date fiind caracteristicile 
menționate ale inteligenței plastice și posibilitatea de a fi 
folosite conștient în arta plastică, ar fi, pe de o parte, pro
cedeele plastice concepute și folosite de pictor spre a releva 
privitorului structuri formale imediate ale realului, iar, pe 
de altă parte, ce are de cîștigat cunoașterea, atît la pictor 
cît și la spectator, de pe urma acestora.

CAT AUN A ANCA MATEESCU

SICO INIA

atmosferă sugestivă: „Medita
ție și „Lacul'; iar ca viziune 
„Orașul’ și „Moară la Bistra'.

Toate aceste calități respiră 
afecțiunea artistului pentru 
temele alese.

Radu Ceontea e copleșit 
Încă de universul sensorial al 
adolescenței lui sătești, e ob
sedat de imagini, tradiții, ri
tualuri. iși caută modalitățile, 
logodind frumusețile care i-au 
legănat copilăria acasă cu ar

ta Învățată la institut. Fiind 
un ambițios, dar și un afec
tiv, întrevedem in el un liric 
lucid, un sobru dar cald rap
sod. Entuziasmul său e expri
mat cu mijloace durabile, a- 
semeni culorilor de scoarță 
seculară. Stîngăciile ca și u- 
nele cochetării cu teribilismul 
li stau bine, deocamdată ne- 
alterind reușitele expoziției.

AUREL LEON

CtMIBE OL IRADIANTA 
animi

Sub titlu! „Frescele mănăstirilor 
din nordul României o sinteză a 
Orientului și Occidentului", Denys 
Chevalier publică un amplu stu
diu în „Leg Lettres irancaises' 
nr. 1347—1970) asupra rolului cul
tural jucat de mănăsthile moldo
vene și a excepționalei lor valori 
artistice. Astfel, cităm t

„Ele erau vetre de cultură 91 
de învățămînt, cu școli și biblio
teci de manuscrise s centre ar
tistice cu ateliere pentru ilumi
natori, miniaturiști, qr avort și pic
tori In frescă i sedii de formare 
a cioplitorilor în lemn și piatră 
și a arhitectilor ; răsplătii ale 
schimburilor comerciale g conser
vatoare pentru muzică ... Așa se 
/ace că, chiar după un secol, 
truverii croati clntau la Veneția 
tlqura și faptele lui Ștefan cei 
Mare al Moldovei.

Din aceste ateliere și școli, al 
căror renume nu intîrzie a se 
răspîndi departe. în Polonia șl 
chiar în Italia (Vasari vorbește 
undeva despre mănăstirile mol
dovene și extraordinata frumu
sețe a frescelor din ele), s-a năs
cut, firesc, o vie tradiție care a 
cuprins întreaqa tară. împodobin
d-o cu minunate monumente ar
tistice, de un stil absolut origi
nal și care nu mai poate fi în- 
tîlnit nicăieri în lume

Acest fenomen de dezvoltare 
culturală și de iradiere civiliza
toare e cu atît mai remarcabili 
cu cît Moldova a fost mereu 
tulburată de invazii și de luptele 
intestine dintre generațiile de vo
ievozi. Totuși, Moldova a avut 
artiști anonimi tot atît de mari 
ca cei cunocuți, cum ar fi Ga
vriil Călugărul și Dragos Coman 
pentru pictură. Toader Marines
cu. Spiridon si Nlcodim pentru 
caligrafie. Gavriil Uric, călugărul 
Anastasie șt Anastase Crimea 
pen'ru miniaturi șl tehnica ilu
minării*.

Și finalul studiului t
„Terminînd această prezentare, 

din nefericire prea sumară, o știu, 
consacrată unui trecut plastic glo
rios, evident creștin, dar înainte 
de toate românesc, nu pot pro
ceda mai bine decît citind din 
textul pe care Henri Focillon l-a 
con-aerat în 1929 acelorași monu
mente : „Printre stînci montane 
și în inimi de codru, în reședin
țele voievodale de la Neamț, 
Put na si din alte locuri, arta re- 
lialoasă a României ni se pre
zintă ca o mărturie n fastuoasei 
șl intensei vieți Istorice sl ca 
o sinteză a forțelor divergente 
aiunse aici atît din Occident cît 
șl din Orient si nu ca un oarecare 
cant fol provincial de artă bizan
tină*

0 COLECȚIE ORICIKAIĂ

La 16 septembrie 1960, 
a plecat în lumea umbre
lor, Nicu Enea, în vîrstă 
de numai 63 de ani, îna
inte de a-și ii spus ulti
mul cuvint In plastica ro
mânească.

Izvorilă dintr-o legătură 
indisolubilă cu satul româ
nesc, opera lui Nicu Enea 
s-a făurit în decursul u- 
nei activități de peste trei 
decenii de muncă Încorda
tă. Această legătură, pre
cum și măiestria de a in- 
terpretaa viața rustieă po
trivit propriului său tempe
rament, In rezonanțele ei 
profund umane, este pe 
deplin explicabilă. Nicu E- 
nea a plecat de la brazda 
plugului și, trăind adesea 
lingă ea, a purtat pe re
tină mai mult decît orice 
culoare, culoarea păminlu- 
lui.

El delimitează — după 
cum a observat Victor Ion 
Popa înlr-un articol publi
cat în ORDINEA din 16 
martie 1933 — o personali
tate bine conturată și ex
primă o sensibilitate de o 
esență specială. Această 
sensibilitate mărturisește 
însă ceva mai mult decît 
un nume ori o atitudine. 
E în ea adîncime și cre
dință: e o răsfringere logi
că, dreaptă, necăutată a 
temperamentului înnăscut 
și, prin asta, o viziune de 
artă trecută deasupra unul 
nume izolat’.

Cîntăreț al motivelor rus
tice, el compunea intere
sant, insumînd peisajul ru
ral in compoziția persona
jelor și desprinzind din 
viață doar acele aspecte. în 
care nevoia de echilibru 
putea ii pe deplin satisfă
cută.

Zona preocupărilor sale 
a apărut limpede de la 
Început și ea poate ii de
finită prin „spirit de mă
sură’ și „lirism reținut* 
fără nici o tentație de a 
evada din matca unor fru
museți simple șl statorni
ce, în care el a rămas 
pînă la urmă un bucolic 
în înalta accepție a cu
vint ului.

Se poate afirmă fără e- 
xagerare că prin preocupa
rea pentru redarea volume
lor, lucrările lui Nicu fi
nea se apropie de multe 
ori de sculptură cu care

RADU CEONTEA, 0 PROMISIUNE
Deși asistăm la Un debut, 

descoperim o modalitate care 
prevestește un limbaj propriu, 
adecvat tensiunii cu care ar
tistul ' (Și. amintește' incintă- 
rile anilor săi de lector al 
satului1 transilvan. • O face, 
sprijinit ‘.îți ' primul rlnd de 
zestrea, transmisă lui.'d# căiie 
părinții >din‘ bunici. • '■■■■■ •

Cert că, Radu Ceontea - c de 
o sinceritate totală, deși își 
stăpîneșie1 pftizlile liricei 'Mr 
această lbihli('gte..,<iq' .comurți- 
care directă pornește din chiar 
Urea1' sir' ’ ’bărbătească. V ir Uita-

tea picturii sale se bazează 
deopotrivă pe tonalități, t«jus
te de covor țărănesc și j pe 
violentarea îndelung gîndită a 
registrului .cromatic. ’ , ,, ;

Ceea ce H singularizează j pe 
Ceontea, ca modalitate de ico- 

i municare, e vibrarea colorați- 
■că, forța de sugestii ■ în•■'cijea- 

‘ rea. 'atmosferei, șȚ. ! de
ansamblu,: ,In„,privința virtuți
lor ■ ■extrase ■■ 'd'ih- neașțepllata 
îmbinare rjăs-

; CUle.. 'din ■..monocr.omie, .-■'dităm 
compoziția ,;La - groapa lui 
■Lae" șl pelsajtil' ‘„Pădi^eo*•,] ca

ENESCIANA-ECHIVALENJE PLASTICE
și mereu deschis spre noi ori
zonturi, Ion Murariu, și el fiu 
al meleagurilor dorohoiene, a 
reținut mai intîi, marea dispo
nibilitate plastică a acestei mu
zici Înnobilată de un adine 
sentiment românesc, diversifi
cată stilistic, cu un miez filo
zofic care se nutrește din an
cestral. Alegîndu-și ca modali
tate de exprimare acuarela, 
ion Murariu ne sugerează. In 
această opțiune, caracterul ful
gurant al echivalențelor sale 
plastice. Titlurile lucrărilor 
vorbesc și ele despre preferin
țele acuarelistului: Impresii 
din copilărie, Intermezzo, Su
ita Română, Suita 
Rapsodia, 
de iarnă, 
tragică, 
și altele, 
sele muzicale cu aceeași denu
mire, în timp ce altele — 
Copilăria la Liveni, Ulița co
pilăriei, Taraf de lăutari, 
Spre lume, Toamnă la Cra- 
calia, sînt complemente ale a- 
cestui univers.

In totalitate, intenția picto
rului a fost aceea de a sem
nifica plastic mediul natal al 
muzicianului, prospectat simul
tan prin contactul direct cu 
natura și oamenii locului. De 
aceea, acuarelele sale au o 
iluiditate și o transparență

A Încerca să transpui in ex
presie plastică muzica — este 
un act temerar, avînd in ve
dere deosebirile fundamentale 
de limbaj dintre cele două 
arte. Dincolo de această gra
niță Insă, observăm că, muzica 
și pictura au numeroase zone 
de interferență, că adeseori e- 
le se exprimă una prin cealaltă, 
se traduc și se completează 
reciproc. Sensul este, după 
toate aparențele, de la muzică 
la pictură și aceasta întruclt 
muzica, artă de infinită com
plexitate, include o serie de 
imponderabile pe care pictura, 
artă a completului, tinde ne
contenit să le asimileze. A- 
proape toată pictura lui Cha
gall, spre exemplu, pare cre
ată sub imperiul unei muzici 
divine care transfigurează 
personajele și le insuflă pati
ma zborului. Așa cum sune
tele plutesc nestingherite prin 
eter, personajele chagalliene 
își pierd ponderabilitatea și-șl 
continuă mișcarea pe traiec
torii aeriene, întotdeauna de o 
mare puritate.

Creația enesciană nu putea 
să ră.mjnă fără ecou, in lumea 
plasticienilor noștri, pu pu
tea să nu incite la o concre
tizare plastică. A interpreta în
seamnă in fond, a aprofunda 
și a înțelege. Cel mai recent 
exemplu ,ni-l, oferă pictorul .Ion care sînt deopotrivă ecouri 
Mufârto în expoziția deschisă ”-------
la Dorohgl cu prilejul „Zilelor 
George Enescu*! organizată de 
către Comitetul județean pen
tru cultură și artă Botoșani.

Abordînd universul' muzicii 
eneșciene,. cu , fascinanta Iul 
arborescentă, definitiv, constI-

Pastorala,
Preludiu, 

Uvertura 
urmează

sătească, 
Simfonie 
Uvertura 
triumfală 

deci pie-

ale muzicii lui Enescu și im
presii de pe plaiurile Dotb- 
hbiului. Cu puține excepții, 
expoziția lui Ion Murariu este 
o succesiune de peisaje con
figurate cu har și rafinament 
coloristic.

uiuuicoixinuț uKiiiuiiv. _ uyrisu*
tuit ,în ștructura șa primordială NICOLAE, TURȚUREANU

Lingura de lemn, obiect de folo
sință casnică, depășește simpla 
utilitate, $i se încadrează artei 
prin formele si ornamentele ei. 
Valoarea lingurilor si importanta 
lor etnografică scot în evidentă 
caracteristici, asemănări și deose
biri, preocupări și tendințe artis
tice. Pe coada linqurilor sînt u- 
neori însemnate date și fapte, 
bucurii și tristeti, exprimate cu 
sinceritate în simboluri străvechi, 
care poartă aceeași amprentă & 
originalității.

Forma lingurii, în general, are 
o suplețe, o eleqantă gîndită ar
tistic, chiar atunci cînd este con
cepută în esență de lemn vîrtos, 
cum ar fi lemnul ce păr. de pal
tin, de nuc. de cireș sau de tisă, 
care impresionează prin culoare, 
mai ales, prin învolburarea fibre
lor, cît și prin ornamentația mai 
cizelată.

Ornamentația cozii lingurii are 
diferite forme : linauri cu împle
titură simplă, împletitură în pa
tru sau în opt, lingura îvră, lin
gura foită, coadă de pește, coa
da rîndunicii, eventai. cerbul, 
șarpele, cocoșul, creasta cocoșu
lui etc. După cum se observă, 
modelele ornamentației sînt luate 
din mediul înconiurător, iar altele 
folosesc ornamentația geometrică: 
triunqhi, patrat, romb etc., în di
ferite forme, îmbinări si locuri 
de linii. In măistria crestăturilor 
trebuie să vedem mărturiile su
fletelor oamenilor, prinse în sti
lizări ce exprimă rezonanta co
drilor în simfonia întregii naturi.

Colecția orînînală de linguri a 
pasionatului cercetător prof. loan 
Tuaui d’n Cîmnulung Moldove
nesc, prin numărul ei impresio
nant de nesfe 2 000 șî prin va
loarea artistică, prezintă un in
teres etnografic deosebit.

Arant ate și catalogate pe teme 
si motive, unele din ele î$i au 
istoria și zicala lor. Colectionîn- 
du-le cercetătorul a auzit și po
vestea unora din ele. care înfru
musețează și înnobilează, lărgind 
orizontul cunoașterii si al vieții.

Această colecție este unică în 
tara noastră, reprezintînd o ade
vărată comoară de artă populară, 
cu crestături măistre, de o rară 
inventivitate a formelor. Ea e sem
nificativă pentru arta cioplitori
lor în lemn din nordul tării și 
reprezintă quintesența măiestriei 
populare.

se Înrudesc și prin faptul 
că el mai mult „le plati
nează’ dectt „le colorează'

Expozițiile sale persona
le au atras luarea aminte a 
unor scriitori și critici de 
artă prestigioși, ca Victor 
Ion Popa, Felix Aderca, 
Cicerone Teodorescu, N, N. 
Tonitza, G. Oprescu, Tac ha 
Soroceanu, H. Blaziari etc. 
Dintre aceste lucrări tre
buie menționate. In primul 
rînd, marile sale panouri 
POEZIA. MUZICA. DASUL, 
PICTURA ȘI SCULPTURA, 
alături de TATAROAICE— 
compoziție care l-a consa
crat — și de PORTRETUL 
SOȚIEI distins la o expo
ziție internațională cu me
dalia de argint.

Readus în circuitul ar
tistic național de pri
ma retrospectivă pe țară 
organizată de Muzeul bă
căuan fretrospectivă care 
spre marele nostru regret 
nu a beneficiat de toate lu
crările ce i-au dus faima 
peste granițele patriei!, 
Nicu Enea ne-a lăsat o o- 
peră valoroasă peste care 
nu se poate așterne colbul 
uitării. Ea trebuie depista
tă, Înmănuncheată și selec
tată Intr-un muzeu „Nicu 
finea’ la Bacău.

GRIGORE V. COBANGRAȚIAN JUCAM



Teatrul Național „Vasile Alecsandri”

PASĂREA ÎN CUIBUL El PIERE
de Petru Ursache

(spectacol de sunet și Iwninâ)

Vehiculată foarte des in ultimii 
ani, ideea unor spectoco'e de 
sunet și lumina, intr-un lași atit 
de bogat in monumente istorice, 
a prins, in sfirșit. viață. Deși mo
da unor csemecec spectacole 
pare să fi trecut, inițiativa Tea
trului Național .Vece Aiecscr- 
dri” și, moi ales, cobtctec spec
tacolului prezentat in ncmtc 
Mănăstirii Goii a cepăsesc con
vențiile acordării cu moda și se 
înscrie ca un oct ce s ne stătă
tor, original și eficace.

I s-o zis spectacol de sunet 
și lumină, deși avem o face cu 
ceva mai mult cecit atit. cu o 
îmbinare între acest cen și spec
tacolul în oer liber, rezultatul 
fiind nu un hibrid, ci un produs 
nou, cu ridicată valoare artistica.

Totodată, acest .cuvint îna
inte” la stagiunea 1970—71 mor- 
cheozo fericit un nou debut 
dramaturgie, piesa care stă c 
baza spectacolului oportinind Iu 
Petru Ursccne. cunoscut pubi- 
cist și cercetător o! foidoruIu. 
și literaturii nocst-e, cc-e. astfel, 
își manifestă public o nouă pre
ocupare, aceea de dramaturg. 
„Pasărea in cuibul ei pere”, pie. 
să cu vibrant suflu static si 
patriotic, aduce. în forme ei
integrală (căci ceea ce se pre
zintă la Gotic este doar un
scenariu .tras” din ea) un
punct de sprijin liniei clas-cea
dramaturgiei istorice, acele7 li
nii marcate de AJecscndri. 
Hasdeu, Delavrancea. Ion Lu

ca, ocolind experiențele teatru
lui istoric modem încărcat de 
pretexte și simboluri. P. Urso- 
che se dovedește un dramaturg 
cu vocația istoricului, la care 
rezonanța faptului eroic trece 
dinspre inimă spre minte. EI 
especto catete, intimplorile $i 

gesturilor sublime eduse spre 
noi ce paginile c-on cilor. da- 
nu se iasă fuset de spectocu- 
losui faptului brut; el na re
povestește sfirsitul iui Ion Vodă 
Musct. ca sc mp-es-cveze prin 
datele atit de puteawc drama
tice. ci caute semnificetia oces- 
tora si oc-că intir-ueeze per
manent ine-eecrec .Ce «ceti 
voi. cei de cti"? Ar trebui să 
vorbim și despre coest-uctc 
piesei (bine straauraac. ca c 
arhitectură vigu-ocsc si e'egon- 
tă). ca- ce .-e—e ce specta
col. de pe «danie Gofiei mi 
o folosesSe în întregime, araî- 
nc«n cîscuta pe—t-. ehodetă.

Treci pe suO urase bohc de 
patra a TunxX Gofieî, epoi 
printre șiruri se străjeri cu 
naleberde. stind nemișccți ca 
intr-o galerie cu figurj medie
vale; in foto iți cocr puternic 
luminate rdu-ve cu broderie 
de pșatră ale străvechii mănă
stiri. Feste tot steaguri vechi 
cu steatete Moîcovei. O clipe 
ai senzația că ci cobori» in 
scorie

Alegerea acestui codru c fost 
rspirctâ: este parco făcut c- 

nume să slujească evocării is
torice. Ochiul regizorului Virgil 
Raidu o descoperit în această 
incintă splendide posibilități 
de ritma re a spectacolului, de 
extindere c Iu: pe orizontelă și 
pe verticală. Impunător prin 
înălțime si mes-ritateo de pia
tră. Tumul Gofiei devine impre- 
srânent rândoi ol acțiunii și slu
jește ce minune situării pe ver. 
tcc-ă c spectacolului. De ase- 
menec. zidurile cu creneluri 
care împrejmuîesc mănăstirea, 
pocec-le laterale și spațiul din
tre creștea cu devenit o or>- 
girne c ..scena”, mai exoct un 
plctiiu. cod spectacolul are o 
oesfcs^-c-e cl-emctografică. 
Mscăr de trupe, călăreți, sce
ne de înfrunte re dramatică S» 
sce-ne lirice se cenz'ează in fo
ta spectatora'ui core, odus oid 
efin sc-a cu sclipiri de cur și 
fotoCi elegante a teatrului, se 
află fasonat și se simte perti- 
cipcnt la octiune.

Regizorul o gindrt foarte bine 
spectccolul, construindu-l în di
mensiuni grandioase și imprimîn- 
du-i o mișcare orientată permo- 
nent spre centrul acțiunii (tabăra 
voevodului); din trei direcții la
terale și de sus, de pe turn, 
.curg" mereu liniile acțiunii 
pentru o se concentra într-un 
nod unic, acolo unde se con
sumă una din cele mai puter
nice. dar și mai nobile drame 
din istoria Moldovei. Ritmul o- 
cestei permanente mișcări va

riază inteligent de Io tumul- 
tuozitatea secvențelor de maso, 
la calm aparent in scenele in 
doi (Vodo-Dumbravă, Vodă- 
Bătrînul, Vodă-Hermina) sau la 
alertă în minutele de confrun
tare ascuțită dintre Vodă și 
solia turcească. Virgil Raiciu a 
găsit soluția îmbinării fericite 
a scenelor de masă cu cele 
individuale, mai ales acestea 
din urmă fiind lucrate cu finețe.

Una din marile dificultăți ri
dicate de spectacol era sincro
nizarea între banda sonoră și 
jocul actorilor (plus mișcarea 
unei larqi figurații). Spectaco
lul din seara premierei insă (și 
bănuim că și cele . care au 
urmat) a fost perfect rezolvat 
sub acest raport. Este atit me
ritul regiei cit și al actorilor 
care au muncit enorm în acest 
scap. Și dacă o venit vorba 
de actori, trebuie să le apre
ciem la superlativ risipo de 
muncă și talent Pentru ei o- 
cest spectacol punea probleme 
absolut noi: redimensionarea
spațiului în care evoluează, 
mimarea jocului și grija perma
nentă de sincronizare cu bon- 
da sonoră — iată principalele 
greutăți cărora o trebuit să 
le facă față. Și pe care le-ou 
rezolvat cu brio, înregistrînd o 
utilă experiență profesională.

In rolul lui Ion Vodă cel 
Cumpiit Teofil Volcu ore pen
tru primo data prilejul să se 
desfășoare într-un spațiu co
respunzător vocii sale de tunet 
și ținutei sale autentic voevo- 
dale. Eroul său este impresio
nant; viguros, dur și sentimen. 
tal, se înscrie armonios in de
corul de piatră din care par
că ii sînt tăiate contururile. 
Puiu Vasiliu surprinde cu finețe 
discreția și înțelepciunea buta
nului, simbol splendid al înțe
lepciunii și vitejiei poporului. Un 
joc viguros, convingător și bi
ne armonizat cu cel ol lui Teo
fil Vâlcu (cu care are cele mai 
multe scene) desfășoară Boris 
Olinescu, iar Liana Mărgineo-

Sceno din spectacol cu Teofil Vâlcu și Liana Mărgineanu

nu (Hermina) opore și oici, ca 
și pe scena, cu o ținută fru
moasă și o voce caldă, ve
nind să aducă clipe de înse- 
ninore in viața zbuciumată a 
voevodului. Nevoit să restrîngo 
foarte mult scenariul, outoru) o 
vitregit inso ocest personaj, 16- 
sindu-j prea puține posibilități 
să se impună. Foorte precis 
conturate personajele episodice 
interpretate de Sergiu Tudose 
(Zode), Soul Taișler (Apolodo- 
ros-Ahmet), Const. Popa (Nicoo- 
ro) și Al. Blehân (Petru 
Șchiopul).

Figurația (corn sumară) s-a 

mișcat in general bine. Banda 
sonoră a avut cîteva rateuri, 
iar lumina o fost distribuită cu 
economie exagerată (am auzit 
că nu ar exista mijloacele ne
cesare). Dor acestea sînt lu
cruri mai mărunte care pot fi 
rezolvate în viitor. Important 
rămîne faptul că s-c realizat un 
spectacol de mult așteptat de 
publicul ieșean care-și dorea 
monumentele puse în valoare 
și pe această cale și care se 
află atit de receptiv la ecou
rile core-i vin din trecutul is
toric.

ȘTEFAN OPREA

FORMAȚII DE MUZICA DE CAMERA
Muzica de cameră. iormă specified de 

materializare sonoră a gîndirii estetice, do
meniu aparte de pregrantă particularizare 
formală și avînd legi proprii de guvernare 
poate li socotită în același timp ca o re
prezentare in multiple ipoteze combinato
rii a uneia și aceleiași sinteze subtile in 
planul suprastructurii a relațiilor o me ne șt. 
in interdependența și interiniluența lor; a 
relațiilor omenești nu așa cum sînt dese
ori din păcate, ci așa cum ar trebui sd lie.

Muzica de cameră, dincolo de desfătarea 
pur artistică este o lecție de etică menită 
să ilustre necesitatea și eficiența aportului 
individual conștient deliberat și mai ales 
desinteresat în cadrul unei acțiuni colec
tive, pentru reușita deplină a acesteia.

Pentru intepreți, activitatea în formați
ile camerale reprezintă o veritabilă școală 
a probității profesionale, cea mai nimerita 
manieră de fortificare a caracterului în 
lupta pentru învingerea fie a orgoliului so
listic suprastructural de propriile potențe, 

:.e a indiferenței placide a membrului de 
orchestră. cele două periculoase extreme 
aîit de greu de evitat.

Se poate constata în același timp că în 
acest domeniu al activității de concert, des
tul de ingrat din punctul de vedere al ra
porturilor cu publicul. pot ii găsiți inter- 
preții cei mai entuziaști fi mai cultivați.

Mai există fi o latură mai practică a 
problemei, avînd totodată și o importanță 
de ordin social: formațiile camerale sini 
accesibile și amatorilor pasionați, dornici 
de a iace muzică, muzică bună. în plus nu
mărul mic de instrumentiști implicați în
tr-un asemenea grup sonor face posibili 
deplasarea lor cu ușurință dintr-un loc în 
altul, fapt de loc neglijabil dacă ne gîndim 
la acțiunea popularizării pe viu atit a va
lorilor muzicii universale cît și a unor for
mații de nivel mai deosebit.

Prezența pe podiumul Filarmonicii din 
Iași a orchestrei de cameră a studenților 
din Tiibingen precum și a formației soliști

lor Filarmonicii din Varșovia trebuie lega
tă de toate aceste considerente expuse și 
în special de cele din urmă.

Colectiv excelent închegat, iormat din 
instrumentiști ce dovedesc o remarcabilă 
pregătire tehnică și interpretativă precum 
și o temeinică cultură stilistică, orchestra 
studenților din Tubingen a prezentat un 
program pretențios și variat cuprinzînd 
lucrări de Bach. Vivaldi, Haydn. Mozart. 
Hindemith. Impresionantă și... tonică tot
odată este atitudinea tuturor acestor ti
neri instrumentiști (probobil amatori) — 
aliaj de gravitate matură șl fervoare ju
venilă — atit în contribuțiile colective cit 
si în cele solistice, entuziasmul lor cu o 
pronunțată tentă romantică, convingerea 
pe care o pune fiecare dintre ei în con
tribuția sa sonoră, convingere ce conferă 
acestei contribuții valoarea unui oct de 
credință.

Profesioniști încercați. soliștii Filarmo
nicii din Varșovia dau iără Îndoială do
vada unui plus de rafinament și a acce
sului la subtilități și efecte pe care numai 
o îndelungată șlefuire le poale aduce. A- 
cest grup instrumental ere o conformație 

mai aparte (flaut, vioară, violă, violoncel, 
pian) rar intîlnită in muzica de cameră din 
cauza dificultății de sudare timbrală și 
de acordaj și trebuie remarcat de la bun 
început că ceea ce în principiu reprezin
tă un obstacol s-a transformat in premi- 
ză pentru o serie de calități coloristice de 
un fenomen deosebit, prilejuind interpreți- 
lor o largă desfășurare de planuri sonore, 
cînd individualizate, eînd suprapuse. in
tr-o sudură fără urmă de fisură.

In afara Cvartetului de pian în re mi
nor op. 30 de Enescu. lucrarea care prin 
includerea în program mărturisește apai- 
tinența concertului la manifestările legate 
de concursul și festivalul internațional 
.George Enescu". formația poloneză a mai 
prezentat o foarte interesantă lucrare con
temporană de Marck Sewen — .Margins* 
— precum și Cvartetul în re major Kv 235 
pentru ilaut și coarde de Mozart și mare
le Cvartet op. 18 pentru vioară, violă vio
loncel și pian de K.M. von Weber, ambe
le lucrări destul de puțin cîntate, în po
fida valorii lor de necontestat.

ULIANA GHERMAN

Jasper Johns: TEHNOLOGIE Șl ARTA
Expoziția de la Ateneu a lui Jasper Johns reprezintă, 

într-un anume fel, încercarea de a descoperi, într-o selecție 
destul de fragmentată, imaginea de ansamblu a creației aces
tui artist.

Fără îndoială, Jasper Johns este azi unul dintre cei mai 
reprezentativi artiști ai picturii americane contemporane; 
în același timp el reprezintă însă și excepția: aceea de a 
fi poate singurul dintre reprezentanții .noii figurații", care 
avea să revină la imaginea reprezentațională, după ce par
cursese rînd pe rînd toate etapele intermediare, de la impre
sionismul abstract al lui Rotho și Barnett Newman, pînă la 
abstracțiunea gestică al lui Pollock, Willem de Kooning, de 
la .integralismul" compozițiilor lipsite de accent ale lui 
Mark Tobey pînă la «picturalitatea energică" a lui Franz 
Kleine. Și, de aici poate, și poziția sa cu totul aparte, pe 
care împreună cu Rauschenberg, și-a asumat-o în cadrul 
vastului proces al dispariției și reapariției imaginii în pic
tura americană : încercare de a reconcilia .abstracțiunea 
post-picturală”, în care imaginea reprezentanțională avea 
să fie complet eliminată chiar și pe plan metaforic, cu pop- 
arta al cărei element central reconstituie însăși această ima
gine brută a produsului banal de consumație. Acceptînd su
prafața expresivă a abstracțiunii gestice, Jasper Johns a 
încercat totuși s-o stăpînească, recurgînd fie la o structu
rare a spațiului plastic prin linii de altă valoare expresivă 
(Cuier, False Start II) fie, într-o perioadă ulterioară, recur
gînd la imagini reprezentaționale plate ale unor ținte de 
tir și numere. Dar această alegere pare să fie dictată nu 
numai de condiția banalității acestor imagini, condiție în 
care am putea vedea de altfel și un discurs critic la adresa 
banalității mediului american, dar și încercarea de a res

taura. cel puțin pe plan conceptual, un nou tip de reiați 
între realitate și artă, o nouă mecanică de a vedea o serie 
de lucruri care par să fi devenit invizibile prin însăși bana
litatea lor.

De altfel, Jasper Johns explică el însuși (Art-forum, 
martie 1955) că ceea ce l-a condus la alegerea drapelulu 
și a țintei de tir ca imagini ale picturilor sale a fost în 
primul rînd și nevoia de a exprima prin acestea un anume 
mod de relații între conceptele concret și abstract. In același 
fel, alegerea mereu repetată, în afara tonului cromatic fun
damental, a tripticului de culoare roșu-galben-albastru — 
ca un leit-motiv al litografiilor sale din perioada 1962—66, 
și apoi, brusc, începînd din 1967 conversiunea acestora că
tre culorile lor complementare verde-oranj-violet, ar putea 
fi interpretată ca o încercare de a atrage atenția că lucru
rile trebuiesc privite altfel chiar și în raport cu ele însele, 
și că, chiar în cazul acelorași repetiții de obiecte și ima
gini, punctul de vedere al celui care privește ar trebui a- 
cum schimbat. Transformînd deci imaginea într-un contra
punct esențial al suprafețelor expresive, Jasper Johns a 
repus în discuție raportul dintre obiect și tablou, sau mai 
exact, dintre tehnologie și artă. Dar la întrebarea dacă 
opera sa este mai degrabă tablou sau obiect al lumii încon
jurătoare, el a refuzat totdeauna să dea un răspuns cate
goric. preferind mai degrabă să spună prin echilibrul sub
til al lucrărilor sale că de fapt .una o străbate pe cealaltă* 
și că, în consecință, întreaga sa pictură este reflectarea 
cîmpului de forțe cu care arta și tehnologia lumii încon
jurătoare se condiționează reciproc.

Seria .cifrelor” reprezintă răspunsul său poetic la adresa 

-.ehnologiei moderne: o tehnologie care a sfîrșit prin a 
comprima lumea într-un alfabet al cifrelor binare, iar Jasper 
Johns descoperă aici nu numai puterea magică a cifrelor pe 
care filozofia antică a intuit-o deja cu mii de ani în urmă, 
dar și alchimia subtilă dintre formă și culoare, care împru- 
rr.ută cifrelor viața și personalitatea lumilor organice. Lumi 
care par să dispară astăzi înăbușite și sugrumate sub im
periul tehnicizării. (Hatteros și Aripă), în încercarea dure
roasă de a supraviețui prin semne și nume (Epidermă cu 
poemul lui O'Hara) unei epoci în care totul se măsoară și 
se explicită prin cifre. Și de aici poate, și apariția con
stantă a scărilor gradate și a structurilor geometrice rigu
roase, care străbat ca un simbol energic lumea litografiilor 
sale. Johns pare de altfel preocupat mai puțin de echilibra
rea unor elemente în structura spațiului plastic, cît mai 
degrabă de compoziția prestabilită a imaginilor sale, des
coperind aici o lume a structurilor configurate ca însăși 
lumea tehnicii în care trăim. Și, ceea ce caută el este în 
primul rînd posibilitatea de a descoperi aici, în acest .joc 
dintre artă și viață" cum îl numește Rauschemberg, resur
sele unor potențiale estetice. Cutia de bere și celelalte pro
duse tipice ale largului consum devin aici valori artistice, 
în măsura în care Jasper Johns reușește să le elibereze de 
identitatea și funcționalitatea lor anterioară, pentru a reda 
privitorului posibilitatea de a le vedea într-un nou chip.

Transfigurînd deci produsele tehnicii moderne în va
lori artistice ale epocii contemporane și încercînd să facă 
artă din viața comercializată a societăților de consum, Jas
per Johns apare ca unul dintre acei puțini artiști care, dez- 
voltîndu-se pe linia unor căutări originale, au știut deo
potrivă să privească în jur și să-și încadreze aceste căutări 
în contextul genera] al epocii, al întrebărilor ei fundamen
tale.

EDUARD CONSTANT1NESCU
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IOANID ROMANESCU

FOARFECĂ

Mă liniști : imi spuse sâ trag tare - 
unde ? de unde ? de cine ? de cind ? 
eu insumi nu vreau să fiu tras 
eu nu vreau decit patinind

mă urmărește dezacordul 
urechii florii cu otravă 
eu vreau la mama spasmului 
pe care-o cred foarte bolnavă

și la esența sensitivâ 
a unei lumi sensibile 
deci alterabilă și groasă 
de ii îngheață limbile

1/7*7* MEA A CELORLALȚI

Viața mea a celorlalți 
ascute cheile in uși pustii 
sau intinde sirmă 
in labirint

viața mea a celorlalți 
nu este la mine 
vă rog să întrebați mai departe

DESPRE FERICIRE
Ce sâ spun despre fericire 

ide singurătăți unde iubirea 
iși crește in somn copiii pe corp î

să mergi împotriva 
unei guri prea mari 

i i și acordul
. u . te sufocău

■ I,- I. ■ ; I 11 • ■ . I ■ • = ■ v

, despre fericire sint ta capăt 
^nȚshuzele. grelede numele ei

W TE-AȘ MAI FI VĂZUT
‘.."JC SĂ TE VĂD

Mai bine au ar fi fost furtuna aceea 
care amesteca păsările in cer I

’ mai bine nu mi-ai fi spart ușa
' ’ ții sîml ! "■ ' ; ’■ '

mai bine te adăposteai 'intr-o v. ■
"" biserică 1

mai bine nu te-aș fi văzut cum ții 
mormîntul meu pe genunchi I >

ADIO

Adio schimonoseli și tarp-tamuri 
sub soarele roz acel dans in cenușă 
mai mult mă înăbușă 
adio șînt predestinat 
întunericului

de pe acum simt marile ploi printre degete 
de pe acum degetele mele gustă ploaia 
căci Dumnezeu mă așteaptă la scara 
anume pentru mine coboritâ

adio cind fiecare bărbat 
face din femeia sa o patrie 
ci eu nu confund 
mi-e pieptul găurit de lacrimile tuturor 
adio sint fa marginea ploii

(Dunțnezeu iși ia contrabasul și pleacă)

STAFIA MAMEI PLÎNGIND 
ÎN SOARE

iNu îndeajuns, de cocoșați și schilozi 
pe afirnăm de git cite-un tablou i
și cohorim în expoziția morții

iese, o mină 'din tablou 
Idțrîmi, dindegete suge nemernicul 
alții din' urmă împleticindu-se

!și toți spre-a' fi bătuți îh cuie . * ' '
*' primea pe dinți sărutul aurorei

Mamă rămașă plingînd în soare, , > : u..'
. nevrednic sîhț de a intra în moarte — i u"

la .ee ai mai adus pe lume .. . , . ■ ,
i,i,și groapa -rare să te poarte î .

:,/> ••r»i '•< >;....... i ■■ :
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Acțiunea actului al IXI-Iea se 
petrece într-o încăpere cu gust 
aranjată, d spunînd de mobilier 
modern, de tablouri, pian, bi
bliotecă, telefon, televizor șl un 
aparat de radio de la care 
tocmai se transmite, destul de 
tare, un vals tineresc. 
GOCUȚA: (intrind plină de 

voioșie și tinerețe, într-o 
ireproșabilă uniformă de li
ceu, c-o mapă de piele sub
țioară pe care o va azvîrli 
cit colo și dînd peste Octav, 
care, in halat și papuci, 
tocmai se isprăvește de să
punit și începe să se băr
bierească) : 1 ăticule, VENI, 
VIDI, VINCI

OCTAV: L-ai luat, sau încă nu 
l-ai dat ?

COCUȚA : Eleva Petreanu Co
ca, absolventă a clasei a 
XII-a, a trecut, acum jumă
tate de oră, cu brio, exa
menul de maturitate 1 Și, ti
ne cont, — In fața unei co
misii foarte exigente și pre
stigioase.

OCTAV: Apropo de exigență: 
.brio" ăsta al tău, ar fi 
utilizat mai corect dacă l-ar 
pronunța maică-ta.

EXAMEN DE MATURITATE
fragment dintr-o piesă de teatru de ION ISTRATI

COCUȚA : Rog pe reprezentan
tul onorific al miliției gra- 

.■matiCale să-mi îngăduie să 
dau o accepție mai larqă 
noțiunii.

OCTAV : In fine...
COCUȚA: Iar acum, viitoarea 

-studenta vă invită pe dum
neavoastră personal, care 

. «înteți un maestru al bistu- 
ritilui...

OCTAV : Unde vrei să mă 
duci ?

COCUȚA: Tovarășe profesor, 
, • vă rog să-mi permiteți să 

. vă invit Ia un Damen-wals 
(îl și ia și prind astfel să 
valseze tot mai avîntat. mai 
neaiungîndu-Ie locul).

OCTAV :. Și ? Și ? Cum a mers? 
COCUȚA': perfect! Admirabil! 
OCTAV: Adevărat ?
COCUȚA: Dar ce, te îndoiai 

de mine ? 1
" OCTAV : Nu, dar ...

dOCUȚA: Fără absolut nici 
itn „dar"; (Valsul se termi
nă).

' OCTAV: (sărutînd-o pe frun
te): 'în cazul acesta, dă-mi 
voie să te felicit sincer și 

" să-ți urez numai și numai
■ succese. '
COCUȚA : O, ce grav, și mai

’ ales, ce oficial ești astăzi, 
tăticule.

■ OCTAV: De ce găsești că sînt 
oficial ? (așezîndu-se amîn- 
doi).

COCUȚA : Păi dacă mă săruți 
doar așa, festiv, cînd îți 
vine vreo veste neobișnuită.

OCTAV : Uite ce, draga mea ... 
COCUȚA : Poftim: la dispoziția 

dumitale. tată I
OCTAV; Pe mine ,maică-mea, 

,.. pe cîțe mi-aduc aminte, nu 
mă săruta decît cînd dor
meam.

COCUȚA : înțeleg : măiestrie 
pedagogică. Dar ... așa, vreo 
excepție... nimic ?

OCTAV: Ba da : mă mai să
ruta și tata, chiar cînd e- 
ram treaz, însă numai da
că eram mai asudat de 
muncă.

COCUȚA: Bine, să știi, dacă 
ții tu, am să duc cu mine 
această tradiție pînă în co
munism.

OCTAV: Dacă ai să socotești 
că, științific, metoda stă în 
picioare, nu am nimic împo
trivă. Și-acum, ia povesteș
te-mi : la chimie, spre e- 
xemplu, cum te-ai descur
cat ?

COCUȚA: Ah, păi dacă o iei 
și țu de unde-i ața mai 
subțire... Nu ți se pare că 
chimia, asta, mai ales or
ganica, e treabă de bucă
tar ?

OCTAV: Ia vezi, ia vezi I
COCUȚA: Fii pe pace, fiind

că, uite cum anume s-a în
tâmplat.

OCTAV : Hm, ia spune 1
COCUȚA : (repede, în vreme 

ce Octav o aprobă): îna
inte de chimie, m-a exami
nat la istprie. în fine, vor
besc eu despre, proclamarea 
Republicii, fac. o, scurtă și 
severă caracterizare a fami
liei regale începînd cu Ca
rol I , ziș von Kăiikenberg. 
dobor' nioparhia și-l trimit 
ne apa sîmbetei pe ex Mi
hai, întîiul și ultimul care, 

precum se știe, își mai dis
puta intr-un rînd tronul cu 
un frate „nedivin", născut 
din tribulațiile extra monar
hice ale unui părinte dipso- 
man. Desigur, (cu sobrieta
te) m-am referit succint a- 
poi la revoluția populară 
democratică, la revoluția 
noastră socialistă, la biru
ința1 definitivă â socialis
mului la orașe și sate..., 
cînd profesorul, un bătrînel 
cu ochelari, mărunțel și 
slăbuț, frumos ca un Papu
ră Vodă, de altfel, foarte 
hîttu și simpatic, sare cu 
întrebarea îndărăt peste 
vreo cinci veacuri,; în Mol
dova epocii celui mai ilus
tru dintre Mușatini.

OCTAV: A, Ștefan cel Mare ! 
COCUȚA: Da, și zice : (își 

schimbă glasul) „Ai fost 
vreodată la Iași, domnișoa
ră, să vezi istorica statuie 
a domnitorului? „Nu", abia 
am putut răspunde. „Dar la 

. Suceava te-ai dus cumva să 
vibrezi la istoricele ziduri?' 

OCTAV: Acolo ai fost odată 
după cîștigarea unui concurs 
la „Drumeții veseli".

fost, sigur, dar de teamă să 
nu ma întrebe cumva cine 
știe ce detalii arheologice, 
am cam sucit-o și-am spus: 
„Da, tovarășe profesor, am 
fost, însă așa, doar în tre
cere" ...

OCIAV : Și-atunci, fiindcă foar
te probabil el, sau altcineva 
din comisie, știa că totuși ați 
fost . . .

COCUȚA: Nu, altceva s-a în- 
timplat.

OCTAV: S-a întîmpiat, ca de 
obicei, că minciuna are pi
cioare scurte.

COCUȚA: O, nu, însă mi-a 
spus în văzul întregii asis
tențe : „Atunci, — zice, vor
bește mai tare și mai cu su
flet, domnișoară, cînd e 
vorba de Ștefan. Trebuie să 
fii mindră de el și să-i po
vestești faptele mai cu ini
mă, ce dracu ?“,

OCTAV (rîzind) : O fi și el un 
entuziast, un original!

COCUȚA : Am auzit că e un 
mare specialist în secolul 
cincisprezece. Numai că din 
pricina ilarității provocate 
în sală, cînd să răspund i- 
med.at, după aia, la chimie, 
m-am emoționat, m-am pier
dut cu lirea.

OCTAV: La vîrsta ta, nu văd 
cum ai putea susține, în 
mod logic ...

COCUȚA : La etatea mea, tată, 
femeile se caracterizează, 
pare-mi-se, prin intuiție și 
sentiment. Și-apoi, iată, să te 
văd eu pe tine, stînd roș 
ca focul, înaintea sulițelor 
a 200 de ochi ai asistenței 
care te fixează din toate 
părțile, care te cîntăresc cu 
priviri și, mai ales, în fața 
unei profesoare despre ca
re știu cîteva generații că, 
la o adică, nu te iartă.

OCTAV: Te pomenești că te-o 
fi persecutat 1

COCUȚA: Nu, nu ! După în- 
tîia întrebare despre petrol, 
m-a scos la tablă, rugîndu- 
mă foarte politicos să scriu 
formula propanulul.

OCTAV: A cui?
COCUȚA: A ptopanuluL Pro- 

pan 1 N-am fost eu întru- 
cîtva consultantul tău ști
ințific, astă toamnă, cînd 
m-am întors dintr-o ex
cursie făcută pe Valea Tro- 
tușului, în Moldova, la Bor
zești și Onești, la Dărmă- 
nești ?

OCTAV : Ba da, recunosc !
COCUȚA: Și n-am scris eu un 

reportaj în revista liceului, 
despre artera aortă a in
dustriei noastre petrochi
mice ?

OCTAV • Ba da, ba da.
COCUȚA: Ei bine, atunci 

te-am lămurit și pe tine, 
dacă ții minte, și cu pro- 
panul și cu izoprenul si cu 
butadiena ...

OCTAV: Bine, dar nu văd le- 
qătura. Mă interesează ce-ai 
răspuns azi la examen.

COCUȚA: Păi, foarte simplu: 
fiindcă nu țni-am amintit 
formula, am deschis o pa
ranteză tactică și-am înce
put a-i spune repede: „Pro- 
panul este o hidrocarbură 
gazoasă câre se pășește în 
mare cantitate îh gazele de

COCUȚA: Uite, tăticule, am 
sondă, fiind folosită cu suc
ces drept combustibil me
najer ca la Comănești, la 
Moinești, Zemeș, Onești, 
Lucăcești și mai ales ca 
materie primă în industria 

: chimică.
OCTAV: Cu alte cuvinte, ai 

edificat-o pe tovarășa pro
fesoară ? 1

COCUȚA : De loc ! Dumneaei 
voia să vadă cît sînt eu de 
pregătită.

OCTAV : Și-atunci ?
COCUȚA: „Scrie formula",zi

ce. Eu, iarăși, cu industria 
chimică, iarăși la Borzești; 
ea, însă, nu I. „Scrie pro- 
pan, drăguță! insistă ea. O 
știi, sau nu?" O știu, zic, 
— fiindcă am fost în ceta
tea chimiei zece zile cu 
școala; am văzut, cunosc, că 
pe baza folosirii gazelor pe
troliere existente în țară, 
au intrat în funcțiune, la 
Onești, o uzină de cauciuc 
sintetic, o fabrică de anve-

lope „Danubiana" la Popesti- 
Leordeni ..., e alta la Jila
va, e ‘

OCTAV : Da-da-da, asta-i foar
te bine. dar propanul, for
mula <

COCUȚA : Păi aia-1, că de pro- 
pan nu-mi aduceam amin
te. De-aia, văzînd că pro
fesoara își pierde răbdarea, 
la ultima invitație, „scrie 
matale acolo, drăguță, pro- 
panl", am strîns creta în
tre degete, m-am intors 
spre tablă și, cu aerul cel 
mai inocent din lume, am 
scris foarte citeț, literă cu 
literă, cu majuscule: PRO- 
PAN! Da propan, spre ha
zul tuturor celor prezenti 
in sală.

OCTAV: Iar aumneaei te-a 
trimis la loc și te-a notat 
cu un opt cu ferestrele des
chise, bineînțeles ? !

COCUȚA: Nici nu te gîndi. Pro
fesoara, antrenată și ea de 
hohotele sălii, a izbucnit în- 
tr-uri rîs teribil, încă necu
noscut în analele carierei ei 
didactice; iar eu, exact în 
clipa aia, mi-am adus brusc 
aminte formula: am dese
nat figura geometrică res
pectivă și-am spînzurat toti 
ohașii, toti oxidrilii nece
sari, grup cu grup, restabi
lind în sală, spre uimirea 
qenerală. o liniște mormîn- 
tală 1

OCTAV : Și profesoara ?
COCUȚA : „Foarte exact, dră

guță mi-a spus: „mulțu
mesc'!

OTAV: Și eu îți mulțumesc, 
Cocuța. Acum iartă-mă, am 
să trec dincolo ca totuși să 
mă rad (ieșind prin dreap
ta). Vom continua după a- 
ceea. Azi se cuvine să te 
scoatem în oraș, la o gră
dină. Acuși vine si mămi
ca ! (iese)

COCUȚA : (singură) Și nici mă
car n-am isprăvit să-i isto
risesc totul. Dumnealui ce 
știe? Stă, cum vine de la 
clinică, într-o găoace de 
cărți și reviste, mă rog, nu 
e rău : studiază ! Dar ar pu
tea să mă mai întrebe si 
De mine ce fac, ce mai gîn- 
desc ? Doar sînt tînără. Și 
tinerețea n-o are omul de
cît o vreme: în restul tim
pului nu face decît să-și tot 
aducă aminte de ea! (în 
glumă) Las-că te aduc eu 
la realitate, tovarășe Pe
treanu (intră prin stînqa, 
bucuroasă. Ana).

ANA: Știu tot, tot, toț. (o să
rută drăgostos) Bravo, mi-a 
spus de-a fir-a-n păr, șme- 
cheroaica aia. Vjoleta. co
lega fa... ,

COCUȚA: Dar unde-ai întîlnî- 
to, bunico ?

ANA: D-apoi eu unde stau de 
la ceasurile nouă, dacă nu 
pe la poarta școlii ? Pe uri- 
de-ai ieșit, de nu te-am zăn- 
sit ?

COCUȚA: Ai fost la școală ? 
Dar pentru ce?

ANA: Nu ți-am promis cămă; 
duc șă tin pumnii ștrînsi 
pentru tine ?

COCUȚĂ: Și chiar ai șl fost?' 
ANA: Eu Cînd spun o vprbă 

e vorbă; Atîta nepoată am

la viata, zilplor, mele.
COCUȚA ț i iar , eu - <>j Singură 

bunică. Numai pe tine. Mul
țumesc.

ANA: Dar tu ce stai așa? Nu 
te schimbi? Nu-ti ou, o ro
chie mai ... mai așa ?

COCUȚA:; Cum -mai as^” bu
nico ?' ‘ '

ANA: Mai de efect. Doar ești 
cu gata !

COCUȚA: Bacalaureată, bunico 
(silabisind) Ba-c-a-lau-re-ată. 
E-un cuvînt care vine din 
1 mba franceză din, se pa
re, medio-latină sau, vorba 
tatei, e o traducere arbitra
ră a franțuzescului bachelier, 
adică, flăcău, si la latinescu
lui laurus, aqică; laur,, da
fin. Mai pe scurt, flăcău în
cununat, în semn ' de glo
rie. cu foi de laur.

ANA : Iii-raa, nu mă sjli să-mi 
stîlcesc limba în gură cu 
ale voastre povești și ' isto
rii, fiindcă oi face și eu : 
mă rog, glorie, lauri, mai 
pricep șj eu, dar flăcău de 
unde-ai mai scos-o ?

COCUȚA: Ce vrei bunico? 
Pe vremea cînd s-a iscat cu- 
vîntul ăsta, bacalaureatul, 
nu-i trecea nimănui prin 
minte că și fetele sr fi ca
pabile vreodată să treacă un 
asemenea greu examen.

ANA: Mde, parcă ele ar fi 
fost momițe, nu oameni I 

COCUȚA: Zi-i matale, atunci 
examen de maturitate. Adi
că. am pășit si eu praaul 
spre maturitate.

ANA: Lasă, nu mă mai școli 
atîta, că maturitate rh-ajun- 
ge pe mine mintea să pri
cep ce fel de mîncare dt> 
pește este.

COCUȚA: Ei. vezi ’
ANA: Sigur că văd. Nu-l aud 

zilnic ne taică-tu? De cînd a 
trecut de 50 de ani, mereu 
cu cît e mai în etate si în
sorește. cu-atîta se laudă 
că-i mai matur !

COCUȚA: Păi chiar așa și e 
ANA: Cam asa si e ?! El ma

tur, tu matură, maică-ta la 
fel, eu ce să mai zic, foar
te matură ... foarte coaptă 
si răs-coaptă! He, hei, o- 
mul cît trăiește, multe egza- 
mene de-astea de maturita
te are a da.

COCUȚA: Dacă o iei în sensul 
ăsta ...

ANA: Dar cum s-o iau alt
minteri? Hai. treci tropo- 
tel, și te-mbracă dincolo, cu 
rochia ceea care-ti placa 
tie.

COQUȚA : Știi, chiar lă aia mă 
gîndeam si eu în clipa asta 
(iese fuga prin fundl

ANA: Poftim, eu îmi stricam 
gura cu dînsa ! (se așează si 
scoate din mapa uitată de 
Cocuța niște hîrtii) Iar ea... 
ea cu aîndul cine știe la 
,ce odor zboară. Iacă-tă: 
scrisorele bilețele . . . (iși 
pune ochelarii și citește) 
Iaca ce scrie! Aha (citește 
rar) Cocută dragă, dulcea 
mea contra ... (se poticneș
te la cuvînt) contră, contra 
varză. Cum contravarZă ? 
Contra ce ? Nu, aha; „dul
cea mea controversă" știu... 
„Te aștept... Puiu" Iii! Pîr- 
li-te-ar jăraticul să te pîr- 
lească de pui. (Intră prin 
dreapta, cu haina între li
nieri, Octav, iar Ana strîn- 
ge bilețelele).

OCTAV: Ai venit de mult 
mamă, ce faci’

ANA: Ce să fac. iaca mai săd 
si eu

OCTAV: Parcă citeai ceva, 
nu ?

ANA: Ei, aș! Niște fleacuri de 
bonuri de pe la „Alimen
tara" de pe la „Aprozar", 
că doar eu îs corithbilul în 
casa asta.

OCTAV: Și ies bine calcu
lele?

ANA: Om vedea noi. Deocam
dată, le mai socotesc și eu 
să văd pe ce am cheltuit 
banii. Dar tu nu te-ai mai 
dus unde, ziceai că aveai a 
te duce ? ■

OCTAV: Am avut de: lucru 
și am cam întîrziat.

ANA: Sta-ai și te canonești 
dincolo, pe scaunul cela. Ia 
scris, ca un sfînt.

OCTAV : Lasă, mamă, mai bi
ne spune-mi dacă nu știi pe 
unde-o fi pus Angela bu
fonii ăia? Ăștia.parcă nu 
merg. Și nu aăsesc nici ba
lenele.

ANA: Cum nu ? Hai cu mine 
(ies amîndol prin dreapta, 
după care intră pe ușa din 
fund, într-o superbă rochie, 
Cocuța, îndreptîndu-se spre 
telefonul care sună)

COCUȚA: Alo ... pofțiti ?! .Nu. 
nu ,e , casa doctorului Octav 
Petreanu! Aici e Ipcuinta 
profesorului doctor' Octav 
:P0tredhu..,Da...pa...mem- 
brti corespondent al Acăde-

, ; miei'..P ' Curn ? ■ Aâg. tu
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locuințe s-a realizat prin me- 
folosesc tot mai larg elemente

--------- com

FILME IN PREMIERA PE LUNA OCTOMBRIE

și-a dh, ersiiicat continuu activitatea, axindu-se mai ales in 
ultimii ani pe lucrări de locuințe edilitare și social — cul
turale.

In acest an capacitatea trustului este de 300 milioane de 
lei și peste 3.000 de apartamente iață de anul 1959 cind s-a 
realizat o producție de 112 milioane lei și un număr de 884 
apartamente.

Față de sarcinile mari ce stau in fața trustului s-a cre
at un colectiv de specialiști 
borării unui pian de măsuri 
gure realizarea sarcinilor.

Un număr important de 
lode industriale avansate; se 
prefabricate pentru toate genurile de lucrări. Trustul de 
strucții a experimentat cu rezultate bune realizarea perețilot 
despărțitori din iășii prefabricate din beton celular auto- 
clavizat.

In prezent, s-au creat zone teritoriale de activitate pen
tru toate șantierele specializate. Rezultatele sini incuraja- 
loare: pină la 30 august s-au dat in folosință oamenilor 
muncii 1582 apartamente, iață de 1237 prevăzute in gratie, 
din care 698 s-au predat înainte de termen cu 27 de zile în 
medie, precum și alte obiective social-culturale importante- 
Anexa Teatrului Național, două creșe. o sală de sport un 
cămin muncitoresc cu 225 locuri și altele.

peco

prin depozitul Iași I, primește comenzi pentru butelii aragaz 
la domiciliul consumatorilor prin cutiile cu inscripția .PECO 
__ comenzi aragaz" (a nu se coniunda cu cutiile de corespon
dentă), amplasate în următoarele puncte:

1. Strada Săulescu (stațiunea 
de petrol);

2. Str. Ghica Vodă (centrul 
de desfacerea buteliilor);
3. Super-magazin Copou ;
4. Blocuri Păcurari
5. Piața Tătărași;
6. Fabrica Țesătura;
7. Piața Sărărie (stațiunea pe

trol) ;
8. Piața halei;
9. Piața Păcurari;

10. Aurel Vlaicu (stațiunea pe
trol) ;

Comenzile vor fi scrise clar și citeț, cu adresa exactă.
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Cpmbinatuf de exploatarea și indus
trializarea lemnului Iași, cuprinde activi
tățile de exploatare; industrializare și 
prelucrarea lemnului, în diverse sortimen
te de pădure, cherestea și mobilă.

Exploatarea pădurilor, transportul buș
tenilor, prelucrarea acestora în cherestea 
și, realizarea produselor de mobilă,, for
mează activitatea combinatului, care se 
desfășoară pe cuprinsul județelor , Iași ■ și. 
Vaslui.

Activitatea de . expi-atare a lemnului 
se, desfășoară în 7 sectoare, de exploatare, 
de'servite de un sector de mecanizare și 
transport cu un parc propriu de utilaje 
și mijloace de transport. •

Industrializarea lemnului atît cel pro
dus de sectoarele de exploatare ale com
binatului cît și buștenii primiți din jude
țele limitrofe, se prelucrează la secția de 
industrializare a lemnului Ciurea, ■— Iași, 
și la un puftet mecanizat din Hîrlău.

Producția' de mobilă se realizează în 
fabricile de mobilă din Iași și Vaslui. în 
pferioada care ,a’ trecut de la intrarea în 
funcțiune a unităților combinatului, an de 
an volumul producției industriale a cres
cut, depășindu-se din primii ani parametrii 
proiectați. Numai ,1a Fabrica de mobila 
iași, în cei 10 ani-.care .au trecut de la 
intrarea în funcțiune,’ producția s-a dublat 
crescînd corespunzător și calitatea produ
selor, fapt ce a dus lă solicitarea mobilei 

atît pe piața internă cit și pe cea ex'ernâ.
In prezent, peste 65 la sută din volu

mul iiual de producție mobilă s livrea
ză la export, din care 1/3 pe piețele ves
tice. Aceste realizări ale colectivului de 
hiuntă al fabricii de mobilă Iași coincid 
cu aniversarea primului deceniu de la in
trarea în. funcțiune. Ridicarea în continua
re a- calității produselor se va realiza prin 
specializarea unei secții de fabricație in 
care-se va produce mobilă de artă și mo
bilă stil, niult solicitate în etapa noastră 
de piața internă și mai ales de piața ves
tică.

Fabrica de mobilă din Vaslui a reușit 
ca în cei 3 ani de activitate să-și atingă 
și depășească parametrii proiectați, iar în- 
cepînd din acest an produsele vor fi li
vrate pe piață vestică, atingînd în anul 
1971 peste 40 la sută din volumul produc
ției care se va livra la export.

în perioada anului 1971, și a prevede
rilor planului viitorului cincinal C.E.I.L. 
Iași și-a propus dezvoltarea în continuare 
a unităților și secțiilor de producție exis
tente, prin darea în funcțiune a două noi 
fabrici de PAL (produse aglomerate din 
lemn), una la Iași și alta la Vaslui, reali- 
zîndu-se prin aceasta, produse prelucrate 
în. valoare de peste 25 milioane lei față 
de anul 1970.

D. NEMȚIȘOR

piese separate ••
ETAJERE. CÂRTI, PAT U FU
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MOBILA STIL

UZINA DE FIBRE SINTETICE SAVINESTI
Fenomenul caracteristic al economiei moderne este ne

cesitatea de a se înlocui produsele demodate, învechite -sau, 
care au suierit uzura morală ori, sînt depășite de- nivelul' 
tehnic actual. Micșorarea ciclului de -viață a produselor 'in
dustriale este o urmare, un efect al progreselor realizate de 
știință și tehnică. Pe de altă parte,- înlocuirea produselor 
industriale depășite, est,e, favorizată de posibilitatea Asimi
lării rapide a realizărilor științei. Un alt fenomen caracte
ristic revoluției științifico-tehnice contemporane este micșo
rarea decalajului dintre descoperire, invenție și>aplicare in
dustrială a rezultatelor cercetărilor.

Dezvoltarea unor produse și procese tehnologice, noi, 
perfecționarea producției curente obținută în qctivitated de 
cercetare ancorată direct în problemele tehnologice ale pro
ducției, sînt obligații ale întreprinderii noastre, deoarece 
perimarea, demodarea, uzura își iau partea lor masivă din 
listele produselor pe care Ie realizăm.

Experiența ne-a arătat că obținerea unui beneficiu sub
stanțial depinde aproape exclusiv de dimensiunile contribu
ției tehnice proprii pentru procesul respectiv. La ’Uzina de 
fibre sintetice Săvinești, ’astfel de exemple sînt numeroase. 
Menționăm în primul rină realizările remarcabile obținute 
pe această linie în construirea și punerea la punct a com
plexului de instalații care formează Melana III.

Cercetarea in laboratoarele uzinei nu se limitează la 
așa zisele studii la scară mică. Degrevarea specialiștilor cu 
pregătire superioară din - instalații de numeroase sarcini ad
ministrative le-a dat posibilitatea să-și pună cunoștințele 
și priceperea în serviciul, perfecționării tehnologiilor, apa
raturii și utilajelor cu care lucrează. Cercetarea tehnologică 
ocupă în uzina noastră un rol de prim rang. Roadele orga
nizării judicioase a activității specialiștilor din instalații sînt 
evidente. Reușita punere <in funcțiune la instalațiile noi Me
lana III, creșterea apreciabilă de capacitate in instalațiile 
Melana II, modificări tehnologice radicale la fabricația cor
dului poliamidic pentru anvelope in instalația veche, sînt 
numai citeva exemple. Este probabil că cea mai dificilă 
problemă cu care sintem confruntați, este alegerea pe 
baza unor criterii economice a proiectelor de cercetare 
și dezvoltare pe care le studiem, date fiind limitele po
sibilităților umane și materiale ale cercetării, și, limi
tele organizatorice pe de\ o parte, iar pe de altă parte 
mulțimea probelor dă cercetare cu care sintem confrun
tați în cadrul revoluției tehnice — științifice, a necesității 
stringente de a menține nivelul produselor noastre la 

nivelul tehnicii mondiale, respectiy , de a menține compe
titivitatea acestor produse pe piață mondială.

Multe realizări sînt generate de fondul de cunoștințe 
tehnologice acumulat și reconsiderat în decursul anilor,' 

combinate din rezultatele cercetării industriale pe .pro
ces și în laboratoarele aferente procesului.

Fiecare -colectiv de cercetare, fiecare colectiv din ii>’ 
staRițiile i productive, are completa responsabilitate pen- 

•tru fiecare dintre proiectele sale
Presiunea pieții externe pentru produse deabia lan

sate pe piață se exercită și în domeniul reducerii prețu
rilor. Acest lucru necesită uneori restudierea întregului 
prqc'es începlnd din faza de laborator. De cele mai multe 
ori aceasta a-, condus la dezvoltarea unor procese sau a 
unor produse in întregime noi, a condus la instalarea de 
noi echipamente, utilizarea de catalizatori noi sau produ
se auxiliare noi, care se combină" în noi ansambluri teh
nologice.

Produsele U.FS. Săvinești își datorează existența pro
prietății polimerilor macromoleculari liniari de a putea fi 
trași in fibre. , ■ ’ ■

Filarea unei fibre de calitate bună, necesită o înaltă teh
nicitate. Ea cere să se acorde atenție unui număr de detalii 
care abia la sfîrșit determină proprietățile fibrei și posibi
litățile ei de folosire

O întreagă serie de cercetări rezolvate cu succes din 
care selectăm:

—Vopsirea în flotă a granulelor poliamidice înaintea 
fazei de filare;

— Obținerea de lire cu secțiune profilată:
— Punerea la punct a tehnologiei de texlurare a fire

lor poliamidice groase, au condus la omolgarea de către cer
cetătorii și tehnologii de la Săvinești a unui proces tehno
logic pentru fabricarea firelor voluminoase Relon Tex — C 
pentru covoare

In colaborare cu ICECHIM s-a pus la punct procesul de 
obținere a firelor poliacrilonilrilice cu comonomeri clorurațiS 
Una din direcțiile în care specialiștii noștri sînt 
foarte mult solicitați și în care s-au obținut însemnate 
sînt foarte mult solicitați și in care s-au obținut însemnate 
succese, se referă la modernizarea unor tehnologii de fa
bricație ale monomerilor și produselor auxiliare, ținind sea
ma de experiența tehnologică acumulată, de necesitatea de 
a ne orienta spre materii prime mai avantajoase pentru eco
nomia noastră națională.

In actuala etapă ne preocupă problemele legate de fi
nalizarea lucrărilor ce cercetare și scurtarea timpului de 
cercetare. Eforturile noastre se vor îndrepta cu mai multă 
insisterțță în sensul aplicării metodelor matematice in pla
nificarea, urmărirea și analiza lucrărilor de cerce a: - î 
o parte și abordarea, cu mai mult curaj a inițiativelor și , 
ideilor valoroase, de pe urma cărora putem conta pe Be
neficii importante.



ÎNTREPRINDEREA 4 CONSTRUCȚII
A * ..

Realizările din ultimii cinci ani ale Întreprinderii 4 Con
strucții Montaj Iași, sint o dovadă a competentei, capacității 
tehnice și organizatorice, a exigentelor care și-au găsit un 
loc de drept și de iapt in munca personalului unității.

Considerată ca un factor de progres și de creștere a 
prestigiului, a seriozității, calitatea lucrărilor de construcții 
a fost și este abordată la modul ei complex de realizare.

Tratată ca o problemă de ansamblu și apoi de detaliu, 
cu mijloace și tehnici moderne. calitatea lucrărilor execu
tate a înregistrat progrese certe.

Pregătirea condițiilor pentru calitate a iost punctul de 
plecare în tot ce s-a întreprins în acest sens.

Documentațiile primite au fost analizate, corectate, teh
nologiile prevăzute au iost ameliorate și destul de irecvenl 
modificate sau înlocuite cu cele mai noi și moderne metode 
și tehnici de execuție, multe dintre acestea originale, con
cepute de specialiștii în: re pride rit.

S-au eliminat trepte: cT.-i șantiere activitățile care au 
permis o centralizare și industrializare a executării lor. Au 
iost organizate bere de producție industrial secundară. cu 
fluxuri mudemizore de iebrreatie a armă'urilor din oțel 
beton. a coniecțidor v cor-sirucțiiior metalice, a coirure- 
ior etc.

S-a trecui la prepararea be omeiot >. mcarelur 
în stații centralizate, dotate cu betoniere cu cme~c.ec torța 
șt prevăzute cu doza oare gnn metrice pentru dozarea com- 
oonenților utilizați.

Indus:troTnarec exect^ei pe șantier a permis scr.m- 
bari în obținerea unor lucrări de ccfăate. Vtilrzaeeo preta. 
bricatelo:. transformam oocroțidar tehnologice ate urne-

MONTAJ IAȘI
rului în procese de asamblaj și montaj a ridicat cerințe noi 
de calitate și o dată aceste cerințe îndeplinite saltul de cali
tate a devenit evident.

Tehnicitatea procedeelor de lucru la montaj au impus 
o creștere a calificării și specializării personalului de exe
cuție.

A fost organizat un poligon modern pentru turnarea 
prefabricatelor cu posibilități de tratare termică a betonu
lui, prin accelerarea procesului de întărire, în vederea obți
nerii rezistențelor inițiale mari.

S-au adus preiecționări continui la tehnologiile apli
cate în acest poligon, astiel incit prefabricatele din beton 
armat și din beton precomprimat sint obținute în condiții 
tehnice superioare.

Pentru controlul calității s-a creat o bază de labora
toare dotată cu apamte de măsură și control dintre cele mai 
perfecționate.

Pregătirea executării lucrărilor pe șantiere prin analize, 
de.erminări și veriiicări de labortor a devenit o necesitate, 
tar controlul cu aparatură adecvată o activitate curentă, o 
porte ir: imă a proceselor de construcție din șantiere și 
ateliere.

Aubku in ultimii cinci ani dotarea laboratoarelor Între
prinderii a crescu: de peste S ori. iar volumul lucrărilor su
puse corimkdui sistematic de laborator de peste 20 ori.

In acest iei calitatea este atestată de măsurători certe, 
eristă aa sistem de referință spre care se tinde și un nivel 
de realizare cunoscut care permit să se progreseze conștient 
ș* energic.

Ing. VASILE DASCĂLU

ll/INA MECANICĂ
MAT [RIAL RULANT PAȘCANI

După august 1944, Atelie
rele din Pașcani au intrat in
tr-o nouă etapă a dezvoltări' 
lor. Astfel s-a început specia
lizarea atelierelor, în scopul 
sporirii randamentului muncii 

Prin alocarea de investiții 
s-a obținut sporirea capacității 
de producție, crearea de condi
ții superioare de muncă, cit 
și pentru reducerea prețului de 
cost a lucrărilor executate la 
reparații de vagoane-clasă și 
marfă, piese de schimb, bo
ghiuri, tampoane, aparate de 
legare, conteinere etc

S-a pus accent pe în
locuirea utilajelor vechi, s-a 
construit secția de reparație a 
vagoanelor de călători care a 
fost prima mare realizare din 
ateliere în această perioadă.

în anii 1950—1960, s-a con
struit aproape întreg spațiul 
de lucru a secțiilor de vop
sire, tapițerii, s-a dotat cu ma
șini și instalații noi atelierul 
pentru reparat mașini-unelte. 
cît și atelierul de reparat ma- 
șini-eleclrice

în această perioadă lucrarea 
cea mai importantă a fost con
struirea în 1950 a halei R. K. 
(reparații capitale) pentru va
goanele de marfă cu o supra 
față de 2600 m.p

S-a mai construit o nouă 
secție de arcurărie evitîndu-se 
aducerea din alte uzine a a- 
cestui important subiansamblu.

La 1 noiembrie 1968 Atelie
rele vechi C.F.R. Pașcani se 
transformă în UZINA MECA

NICĂ DE MATERIAL RU
LANT PAȘCANI.

Uzina se dezvoltă an de an. 
di nd rezultate pozitive. Prin 
folosirea gazului metan și prin 
îmbunătățirea sistemului de 
ventilație se realizează condi
ții optime de lucru

S-a modernizai și înzestra: 
hala de strungărie. Iluminatul 
fluorescent dt si lumina zi
lei care pătrunde prin marile 
ferestre permit cu adevărat un 
climat corespunzător de lucru 
De asemenea, s-a creat secția 
de aparate de legare vage ane. 
Înainte acest subansambiu se 
primea prin comandă de la A- 
telierele Grivița Bucuresti-

Vechiul atelier de rotărie a 
fost modernizat si s-a schim
bat radical transportul roților, 
osiilor, discurilor și bandajelor, 
cît și sistemul de lucru care 
era depășit. A fost scurtat 
timpul de încălzire al roților. 
Controlul osiilor se face cu 
aparate cu ultrasunete, fapt ce 
permite determinarea cu pre 
cizie a unor fisuri oricît de 
mici ar fi ele. Transportul pie
selor de la rotărie se realizea
ză fără efort cu ajutorul a 
cinci poduri rulante, cît si cu 
puternice electrocare. Trebuie 
subliniat faptul că pentru re
alizarea vagoanelor se fabrică 
un alt profil: tampoanele. Lu
crările se execută în cea mai 
mare parte cu mașini moderne 
produse în tara noastră

Noua hală, care va intra în 
funcțiune pentru repararea va
goanelor marfă pe patru osii, 

va sprijini producția de calita
te. Vagoanele vor fi ridicate 
de pe boghiuri de puternice 
poduri rulante. Vor fi amena
jate două tranzbordoare pen
tru manevararea vagoanelor în 
flux. Uriașa hală va avea ate
liere de vizionare, unde se vor 
repara piesele necesare va
goanelor cu patru osii. întrea
ga producție se va realiza nu
mai în incinta halei.

Vopsirea se va face printr-un 
tunel special dotat pentru us
care cu raze infrarosii. Con
strucția noii hale echivalează 
cu .încă o uzină de reparat 
material rulant*.

Se mai prevede construcția 
unei hale in car va fi ampla
sată o puternică forță care va 
trebui să sprijine procesul de 
producție a noii secții de repa
rații, printre altele, cu un cio
can matritor qreu de 3150 kg f. 
iar altul de 1000 kg f. precum 
și cu o uriașă presă de frec- 
tiune de 200 t. f.

Din importantele obiective 
care vor intra în curind în 
funcțiune menționăm și noua 
centrală termică care va în
locui pe cea veche.

Vizitînd uzina se poate con
stata că în ultimii douăzeci de 
ani s-a schimbat fundamental 
peisajul industrial .

Atelierele din Pașcani au ră
mas doar o amintire, fiindcă, 
practic este aproape totul nou, 
întinerit.

•’t



EXECUTĂ

— Proiecte pentru statii 
electrice ;

— Proiecte pentru linii e- 
lectrice ;

— Proiecte pentru posturi 
de transformare

— Proiecte pentru repa
rații capitale.

Prin șantierul de construc
ții montaje energetice se 
efectuează următoarele lu
crări :

— Electrificări rurale ;
— Instalații interioare ur

bane și rurale ■
— Linii electrice de me

die tensiune ;
— Posturi de transforma

re.
Atelierul R.A.M. execută 

toate măsurătorile necesare 
legate de energie electri
că furnizată consumatorilor.

— Verificări de aparate 
energetice și în special con- 
tori monofazici pentru 
populație Și sector socialist.

Deasemenea atelierul de 
confecții metalice execută 
tot felul de confecții utili
zate la instalațiile electrice 
necesare producției proprii 
cît și pentru alte unități 
energetice din tar^< furni
zează energie electrică pri
mită din sistem și produsă 
de întreprindere tuturor 
fabricilor, uzinelor, combi
natelor industriale și aba- 
naților din cele doua ju
dețe. Iași și Vaslui.

In anul 1944 puterea in
stalată în M.W. a fost de 
8075, la 31 august 1970 pu
terea instalată este de 
481724 M.W. Față de anul 
1944 puterea instalată a 
crescut de 59,2 ori.

Perspectivele de creștere 
în viitorul cincinal 1971— 
1975 la o putere energetică 
765500 M.W. sînt de 94.2 
ori iată de 1944

In timp ce în anul 1944 
exista un singur sat elec
trificat, la 31 august sînt

electrificate 683 sate și a- 
nume :

— în jude(ul Iași 343
— în județul Vaslui 340.
Față de satele existente 

procentul de electrificare 
pe județe se prezintă ast
fel :

— în județul Iași 77,93
—■ în județul Vaslui 74,56.
Pînă la finele cincinalu

lui 1971—1975 se va înche
ia procesul de racordare la 
sistemul energetic a tutu
ror satelor din ambele ju
dețe și se va adinei proce
sul de electrificare prin e- 
xecutarea de importante 
lucrări de extindere, de- 
asemeni se va adinei pro
cesul de electrificare a a- 
griculturii.

In afară de sectorul in
dustrial din orașele celor 
două județe, consumul de 
energie electrică a început 
să pătrundă și în sectorul

aqricol. Sectorul agricol es
te acela căruia în viitorul 
plan cincinal trebuie să i 
se dea cea mai mare aten
ție pentru electrificarea a- 
griculturii, fiindcă în mo
mentul de fa(ă este rămas 
în urmă, fată de celelalte 
județe consunând în pre
zent 10,55—20,39 kw/ha pe 
cînd indicele pe tară este 
dublu.

Creșterea energiei elec
trice în acest sector va con
duce nemijlocit la dezvol
tarea din ce în ce mai mult 
a tuturor proceselor agri
cole cu cheltuieli mult mai 
reduse.

Creșterea consumului de 
energie electrică în agri
cultură este ca un baro
metru care indică modul 
cum se dezvoltă acest sec
tor important de activitate 
al economiei noastre națio
nale.

Și-a dezvoltat activitatea, producția s-a spe
cializat în diferite ramuri industriale, astfel ra
mura lemn-mobilă produce: mobilă pentru uz 
casnic: camere studiou tip „Roman" ; recamiere 
cu și fără bibliotecă; sofale de 1 și 2 persoane; 
biblioteci etc., precum și mobilier pentru cămine, 
cantine, laboratoare și birouri.

In cadrul ramurei metalurgice se produce: 
mobilier metalic, pentru cămine, birouri, ateli
ere, laboratoare etc., ca: paturi metalice, dula
puri metalice, dulapuri vestiar, bancuri de lucru, 
dulapuri pentru arhive, utilaje pentru centrale 
termice ca: schimbătoare de căldură, stații pentru 
tratarea apei, confecții și reparații de cazane-pre- 
siune de toate tipurile.

Pentru unitățile de construcții produce schele 
metalice din țeava și un nou produs : roaba me
talică cu bandaje de cauciuc cu capacitatea cupei 
mai mare decît la vechiul tip.

In cadrul ramurei materiale de construcții în
treprinderea Progresul produce : cărămizi de ar
gilă arse de trei dimensiuni și cahle pentru sobe 
de teracotă. De asemenea întreprinderea Pro
gresul posedă un atelier bine dotat în care poate 
executa reparații de utilaje, producerea unor 
subansambluri precum și executarea unor utilaje 
unicate.

CAZA*ffiL PRES4ONE C7E TOATB T1PURILS

APROVIZIONAREA 
CONTI N U A,

în perioada de toamnă sau iarnă se 
poate călători cu trenul cu preț redus, 
pentru vizitarea diferitelor localități 
sau puncte turistice din țară, utilizînd 
biletele în circuit.

Adresați-vă cu încredere la Agen

ția de Voiaj din Iași strada Lăpuș- 
neanu nr. 22, precum și la cele din 
Bacău, Suceava, Vaslui, Roman, Bîr- 
lad, Piatra Neamț, cu cerere în care 
indicați traseul dorit, care vă pot eli
bera imediat biletul solicitat.

IN TOATE 
SEZOANELE

DE CEA MAI 
BUNA CALITATE

EEGUMEst FRUCTE 
PROASPETE SI 
CONSERVATEI

DIMITROV NR 32 
ÎNTREPRINDERII 
DE MORARIT SI 
KTl E IAȘI

PRODUSE , 
CALDE DE 
PATISERIE
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eșți, Gelule? Bonjur, dra
gă'?.,Da, am terminat, sigur.. 
Nu, încă.: îmi bîzîie prin 
cap-cohorte de sin doi, alfa, 
cos' doi alfa, tangente, ipo
tenuze, catete, rădăcini și 
logaritmi — Da, o să-mi 
treacă ... Cum, cum? Uite 
ce, tovarășe Gelu (subliniat) 
Da, da, tovarășe! Eu mă 
nailonizez nu mă nailonizez, 
dar tu chiar te-ai ultra-ul- 
trafotbaiizat ... Nu. nu — 
Cînd vorbești cu mine, te 
rog'Să. mă scutești cu bule- 
■vaidișmiele astea: suc detă- 
mîie, bombist, am contract 
cu qhintonul, grăunțe in 
cerdac, cîteva atmosfere -la 
cap, rasol de chibrituri. Nu 
mai sîntem demult in 1969! 
Ntf,\ tă“toq. Da. am termi
nai,.’ (izbește receptorul du
pă care se așează la pian și 
încearcă două-trei acorduri 
pentru ca, intre timp, să 
suire iarăși telefonul, iar ea 
să se ridice) Alo, da... Cine? 
Puiu? (lin ce în ce mai fe
ricită) Da, am primit ... dul
cea mea controversă. Pe 
deasupra? Cttih pe deasu
pra tuturor dedesubturilor?! 
Cînd? La ora veșniciei și un 
sfert ? A da, acum înțe
leg;’ O. cine a întins bolta 
înstelată deasupra haosului 
și.,a spînzurat pămîntul dea
supra nimicului? (Intră Ana 
care se preface că iese pe 
ușa din fund, iar Cocuța, 
începe a vorbi rusește). Da. 
da,, Ia, jdu tebia, s'primiri- 
telta mi hejnosteami iscrîn- 
tîmî soblaznom ... Niet. ba
bușca! (subliniat) Babușca. 
•da. Etă oceni trudno patamu 
ȘtgWcin prosto ... Of, urî- 
Ciosuie- Spun că-i foarte 
greu fiindcă-i foarte ușor, 
deși, pe de altă parte e și 
ușgr, fiindcă-i greu ... ocin 
prosto, patamu șto trudno, 
da ?! Habar n-ai de limba 
rusă! Perfect, vino. Dacă 
zici că ai ceva foarte ur
gent să-mi spui, v'no, în
drăznește! Pa! (pune jos re
ceptorul, apoi reașezîndu-se 
la pian, începe a cînta înve
selită, pe ritm de sîrbă, cu
noscuta melodie populară 
.Dorul de cine se leagă", 
fluierînd băiețește refrenul 
și acompaniindu-se după ca
re intră Puiu).

PUIU: Cuckv!
COCUȚA (ridieîndu-se de Ia 

pian și întimpinîndu-1) : 
Puiu!

PUIU: Mi-a trebuit foarte mult 
curaj să intru, zău! Dar, în 
fine, încăodată felicitări (îi 
oferă un 
Și te rog 

COCUȚA:
florile) E 
partea ta.

PUIU: Nu știu ce am: sînt 
de emoționat, îneît, iartă-mă 
nici nu ti-am sărutat mina 
(Ii sărută 
Ieșim?' ’ '■

COCUȚA: Nu 
' nițel ?

PUIU: Ba da,
așez aici, în fotoliul ăsta.

COCUȚA: Unde .poftești nu
mai. să te simți bine.

PUIU (examinînd fotografia pe 
care o ia de pe mesuța 

Țața fotoliului) E mama 
nu?

CQCUȚA: Da, dar ce ti 
năzărit, de mă-ntrebl doar o 
cunoști I

PUIU: Semeni cu ea. Ai ceva 
din , mina, din expresia ei.

COCUȚA: Oi fi avind, sigur. 
Dar ce-i cu asta?

PUIU; îmi închipui că tatăl tre
buie să fie un om foarte 
drăguț.

COCUȚA: Mergi! In tot cazul, 
tovarășe Dumitraș, nu te-n- 
,trgce pe dumneata. Și-n a- 
fară de asta, dacă vrei să 
te informez, nu există pe 
lume femei cu adevăratu- 
rîte.. Un gest schițat cu gra
tie,, ' p,, .privire, caldă...

PUIU: Np prea înțeleg.
COCUȚA: Ce . să-ti fac dacă 

ești greu de cap ca unol- 
. lean ; din , o ' Mia puși în 
bancuri ?

PUIU: Jignește-mă.
COCUȚA: Nu! Ca să-ti plă- 

tesc .polița, te-aș invita să-mi 
răspunzi prin ce se deose
bește’, un , a,c cu gămălie 
derun. bărbat din Oltenia ? 
.Știi?’.:’.

PUIjj: Azi . ești crudă cu mi- 
ție, Coculeana, Ironică, dis- 
țftpță,' chiaț ,rece.

CQCUȚA: Nu .există femei reci. 
Există numai bărbați stîn- 
gacl. ’. ■

PUIU: Asta unde-ai mai citi- 
... t-g? ,. >
COCUȚA: In partea doua a 

romanului . lui. Faulkner din 
. . rgyișța „Secolul. XX".

T PUIU: Apropo! Nu știi unde-a

buchet de flori) 
să primești astei.
Mulțumesc 

foarte drăqut
Șezi, te rog.

(ia 
din

atît

politicos mina)

vrei să mai stai

uite-, am să mă

din 
ta.

s-a

COCUȚA: In Secolul 19, dra
gă !

PUIU: Vrei să plec? (se ridică) 
Eu am venit așa, îmi închi
puiam după verva pe care o 
aveai la telefon, c-ai să-mi 
dai voie să țin în mină 
pumnii tăi mici-mici, albi 
și fragezi ca doi boboci de 
crin ... îmi imaginam.

COCUȚA: Și cind colo, fante
ziile tale, Puiu, cad. ca-ad. 
săracele ca petalele lipsite 
de sevă. Mai bine ia să fiu 
eu politicoasă, ospitalieră și 
să te servesc cu ceva bun.

PUIU: Pot să-mi aprind o ți
gară ?

COCUȚA: Vezi ce uricios ești? 
Mi-ai promis c-ai să te lași 
de fumat

PUIU: Uf. Cuckv dragă, rare 
mai sînt pe mapamondul ăsta 
femeile care să reziste mul
tă vreme ispitei de a-i ame
liora numai dedt pe băr
bații la care ele zic că tin. 

COCUȚA: (scotind de undeva, 
din bufet, o sticlă și un 
pahar in care se pregătește 
să toarne): N-o face, te roq. 
pe încrezutul si îndeosebi 
nu te mai obosi să devii 
spiritual, fiindcă mai tot
deauna pe oamenii de duh 
îi paște nefericirea

PUIU: Asa-mi tai tu toate ari
pile.

COCUȚA: Să te tratez cu-n 
pahar ca să ti le recapeti? 
(îi umple paharull.

PUIU: Dar ce fel de elixir îi 
mai fi avind acolo ?

COCUȚA: Un Cabernet călugă
resc de la Iași, producție 
din 1959.

PUIU: Mă rog, am să gust, în
să să știi că vinul nu se 
cuvine să fie băut de unul 
singur. (Cocuța își umple și 
ea paharul) Așa! In cinstea 
și pentru succesul tău. Cu- 
cky 1 (ciocnesc).

COCUȚA: Noroc! (după 
bea) îm? Ce părere ai ?

PTJIU: Ce vechime ai spus 
are ?

COCUȚA: Aproape 10 ani.
PUIU: M-de, (examinînd sticla) 

cam micuț, totuși, pentru 
vîrsta lui I

Oricum, la ce să zic, nu, 
mi-a mai astîmpărat se!ea. 

COCUȚA: Te cred: era si im
posibil să ți-o stinqă pe tot
deauna.

PUIU: Mă ironizezi gratuit. Cn- 
ckv. Nu sînt nici măcar un 
băutor.

COCUȚA: In schimb, ești un 
mare cheltuitor. Deunăzi, de 
pildă, cînd cu notițele alea, 
m-ai invitat la cofetărie cu 
toate cele cinci colege cu 
care eram și-ai tocat o groa
ză de bani! Dacă întotdea
una ai să fii tot atît de cu
lant cu fetele, ai s-ajunqi 
într-o bună zi să mori de 
foame !

PUIU: Nu-1 nimic, am să mă 
strădui să mă hrănesc, mul- 
tumindu-mă, de dragul tău, 
să înfulec propria mea su
flare. (cearcă să-l pTindă 
mina)

COCUȚA (retrăqindu-se): Hai- 
hai, fi cuminte! (găsind o 
scăpare) Vrei să-ti arăt cum 
au ieșit pozele alea? (caută 
în raftul bibliotecii).

PUIU: Totdeauna, ce faci tu. 
dar îți 
tactica 
cerești

COCUȚA: 
găsesc,
fi pus ? (din nebăgare de 
seamă, calcă greșit și e gata 
să cadă si, speriată, se lasă 
prinsă involuntar în brațele 
Ini Puiu care se află Iinqă 
ea si o sărută pe frunte) 
Vai!

PUIU (în timp ce ușa din 
se deschide, se ivește, 
nîndu-i Ana) Cuckv!

COCUȚA (rugătoare, cu 
înlăcrimat): „Lasă-mă.
rog, lasă-mă (se Iasă îmbră
țișată și sărutată lung 
pe gură)

ANA (siesi, înaintînd neobser
vată de cei doi): Asta-i de 
acu-nainte: bărbatu-i foc. fe- 
meia-i cîlți, numai dracul 
mei lipsește să sufle olea
că deasupra lor.

COCUȚA: Să știi că-1 prima și 
ultima dată cînd îti permit 
asemenea acte care tin de... 
domeniul fiz'oloqic.

PUIU: Cucky dragă, ce să fac 
eu dacă fiziologia comandă 
psihologia ?

COCUȚA: Nu-nu-nu-nu !
PUIU: Parcă ,da“ nu tot atî- 

tea litere are ca și ,nu“ ? 
COCUȚA: Te rog, Puiu. Să 

știi, că chiar mă supăr.
ANA: Da cu cine te cafti tu 

a’ci, iCocuța ?
COCUȚA: Ooo, bunico! (Ini 

. Pniu, în șoaptă) Babușca!
PUIU: Sărut mîinîlei Eu ... 
COCUȚA: E-o cunoștință un 

apărut partea-ntîia, s-o ci- prieten. N-ai de unde să-I 
lese și eu ? știi tu. A venit ...

ce

Că

asiquri victoria prin 
retragerii si mă cu- 
fuqind de mine.
Uite, că nici nu le 
Unde, sfîntul le-oi

fund 
splo-

glas 
Te

ANA: Ne-a spune dumnealui 
cu ce treabă a venit.

PUIU (recomandîndu-se): Dumi
traș

OCTAV (recomandîndu-se Iul 
Puiu): Doctor Petreanu. Mi 
se pare că mi-a vorbit ceva 
Coca de dumneata.

COCUȚA: Sigur. Iti spuneam 
că mi-a împrumutat niște 
notite.

PUIU: Și tocmai am trecut 
să-mi iau caietele alea în 
dărăt.

puncte de vedere

DESPRE INTERPRETAREA STILISTICĂ
A CREAȚIEI LITERARE «i

OCTAV: Și ? L-ați tratat pe 
oaspetele nostru cu ceva?

ANA: Cum de nu ? Cred c-o 
fi avut fata măcar atît a 
grijă.

PUIU: M-a servit, m-a serviți 
Mulțumesc!

ANA: EL vezi ?
COCUȚA: L-am servit cu-u» 

pahar de vin.
PUIU: Care era excelent, to

varășe profesor!
ANA: (aparte) Sigur!
OCTAV: Poate totuși o ca

fea 1
PUIU: Nuuu. mulțumesc

frumos, dar nu prea obiș
nuiesc. Și nici nu-mi face 
prea bine.

OCTAV: Bine, s-a luat notă* 
ANA: (aparte) Omul, dnd se 

frige-odată cu supa, suflă 
si-n iaurt!

COCUȚA: Ce vrei tu să spui 
bunico ?

ANA: Paza bună trece pri
mejdia rea!

PUIU: Mie, o să-mi dați voie 
să mă retrag ...

COCUȚA: De ce?
ANA: O fi știind dumnealui 

de ce
OCTAV: A. dacă e vreun 

„ce", atunci...
COCUȚA: Nu e, cred, nimic 

tată.
OCTAV: Bine, dar dacă to 

varășul nostru....
PUIU : Dumitraș, tovarășe 

profesor !
OCTAV: Dacă tovarășul nos

tru Dumitraș consideră că 
totuși are motive să plece.

COCUȚA: Nu-i mai nimic
tată. Ee...

OCTAV: Vrasăzică ceva este? 
COCUȚA: Nu-i nimic serios! 
ANA: (aparte) Iaca, na! Se 

rios !
COCUȚA: Depinde ce înțele

gem fiecare prin seriozi
tate.

PUIU : Vă rog să-mi dați voie, 
tovarășe profesor, dar am 
impresia că, oricum, sînt 
vizat și nu știu, dar am 
sentimentul__ _

OCTAV: Că ce?
PUIU : Nu vă pot spune exact, 

însă e, vorba bătrînului 
Tolstoi, e o graniță pentru 
exprimarea sentimentelor 
peste care nu se poate 
trece.

OCTAV: Subscriu la părerea 
lui Tolstoi, dar as fi curios 
să aflu și opinia d-tale.

PUIU : Știu eu? Să presupunem 
că s-ar fi putut să-mi per
mit, fiind adineaori aici, a 
comportare colegială ceva 

mai lirică, iar bunica.__
COCUȚA: Ochi electronic.
OCTAV: (Cocăi) Ce spui tu ? 
COCUȚA: Vai de zilele mele, 

tăticule, dar ești profesor u- 
niversitar. ai 50 de ani și nu 
știi un lucru elementar des
pre. .. luciditatea genului a- 
fectiv. Doar nu era ca pen
tru un sărut să așteptăm să 
ajunaem pînă la vîrsta pu
bertății academice... pînă...

Numeroase au iost luările de atitudine In 
legătură cu stilistica si ioarte diverse. Este 
stiistica o disciplină lingvistici sau litera
ră ? Există două stilistici sau una? Este 
stilistica o ști.nță autonomă ? Dar obiectul 
stilisticii care este ? Opera literară poate, 
trebuie să stea in atenția stilisticii sau nu?

Nu are sens să rescriem aici răspunsu
rile date. De multe ori. de altfel, ori în
trebările au lost retorice, ori răspunsurile 
n-au Împiedicat apariția din nou a acelorași 
întrebări fi a altora.

Ne vom teieri doar la ceea ce ni se pa
re esențial șt actual în legătură cu cerceta
rea stilistică a creației literare. Arătam in 
al: loc cum că obiectul cercetării stilistice 
este unul ioarte larg. Porneam atunci de 
la interpretarea dată de T. Vianu structu
rii raptului 1 ngvistic .în aceeași vreme 
reilesiv fi tranzitrv": .Distingem, deci. In 
faptele de limbă un nucleu al comunicării 
fi o zonă Înconjurătoare a expresiei indi
viduale". (voi. Studii de stilistică. Buc„ Ed 
did. fi ped^ 1963 p. 41) Trăgeam atunci 
concluzia că stilistica are a cerceta tocmai 
această zonă a manifestării elementului re
flexiv din limbă, lie că e vorba de limba 
vorb.tă, iie că e vorba de cea scrisă, tie 
că e vorba de limbă, folosită ca mijloc de 
comunicare doar, de transmitere a unei 
informații, fie că e vorba de limbă ca .ma
terial* slujind realizării unor valori esteti
ce ; In amindouă situațiile, limba, prin la
tura ei reflexivă, transmite o viziune spe
cifică asupra vieții, atît cit e cuprinsa in 
spațiul unui mesal lingvistic sau în spa
țiul unei creații literare. Aici, in complexul 
creației artistice, viziunea nouă, orginală 
asupra limbii se împletește cu o valoare 
estetică. rezultat — printre altele — al 
instaurării unei stări de tensiune între la
tura tranzitivă a limbii fi cea reflexivă.

Cu riscul de a repeta un lucru, de mai 
multă vreme cunoscut, vom atrage din 
nou atenția asupra faptului, cam de multe 
ori pierdut din vedere, că orice creație li
terară este în același timp limbă și artă. 
Iar limba își revendică, de la s!mbolism 
încoace, dacă nu chiar de a romanț sm. 
un loc central în desfășurarea actului noe
tic.

In această realitate a actului și faptu
lui poetic stă nu numai posibilitatea dar 
și necesitatea — am spune, obligativitatea 
— interpretării stilistice a unei creații li
terare, oricîte dificultăți ar presupune, si 
chiar oricîte erori.

A resp’nge — fie și numai printr-o ati
tudine de scepticism — cercetarea stilistică 
a creației poetice, artă a cuvlntului. în
seamnă a ignora specificul si esența com
plexă a fenomenului literar, Înseamnă a 
ignora profunzimea raportului intim dintre 
substanță și expresie în artă.

Secole de-a rîndul literatura a iost inter
pretată mai mult în elemente exterioare, 
extraest fiice. In funcție de curentele care 
au dominat activitatea critică: storismul. 
psihologismul, sociologismul etc. Nu a lip
sit nici afirmarea autonomiei esteticului, dar 
interpretările s-au desfășurat Intr-un sens lo 
fel de contrar esenței poeziei ca artă. S-a 
afirmat apoi existența unei strînse legă
turi între .conținut* și .formă". Dar cum 
se mai interpretaază încă poezia pe linia a- 
ces'.ei dicotomii (de altfel, depășită de o în
țelegere superioară a structurii foarte com
plexe a unei creații artistice) se știe. La di
ferite nivele, începind de Ia manuale șco
lare și mergînd. nu de puține ori, pînă la 
lucrări de .exegeză", opera l terară este di
vizată în două compartimente : elemente de 
conținut și de formă.

Ni se va răspunde poate printr-o afirma
ție de atîtea ori repetată, că distincția este

metodică; obligă la a o face anume acti
vități. Recunoaștem că afirmația este mă
car parțial adevărată, dar modalitatea de a 
face această distincție ni se pare eronată, 
ialsificînd realitatea creației poetice. A spu
ne că poetul X folosește metafore (și sa 
exemplif.că), epitete (alte exemple) nu în
seamnă a interpreta .forma" operei poetu
lui X.

A concepe — cum face Al, Dobrescu în 
.Cronica" (nr. 361234), din 5 IX '970 — că u- 
nei valori literare îi corespund anumite par
ticularități de ordin formal însemnă a te si
tua pe o poziție falsă. Eroarea este gravă, 
deși oarecum scuzabilă, prin necesități me
todice, în practica interpretării creaț ei lite
rare, dar este cu atît mai gravă — și deloc 
scuzabilă — cînd polarizează considerații 
teoretice. Este absolut inexact că unei va
lori literare îi corespunde un argument de 
ord n formal. Dar ce este această valoare 
literară ? Ocre orice valoare literară nu in
clude in sine, ca o condiție a însăși exis
tentei sale, aceste particularități de ordin 
formal? O va’oare literară nu înseamnă 
oare o cantitate de viață exprimată artistic 
printr-o viziune transfigurată asupra lumii, 
proprie poetului X ? Și nu doar mijlocită, 
ci concretizată, realizată într-o anumită 
structură de expresie ?

Expresia — ideea a intrat de acum în 
circulație — nu este formă ; ea este fond si 
formă. Relația .formă-conținut" este de pro
funzimea subliniată de M. Dragomirescu:.... 
forma nu e decît fondul care izbucnind din 
tainele sufletului în afară, se materializează, 
subordonindu-și materia, care la rîndul ei sa 
spiritualizează prfritr-însul... (Scrieri critica 
și estetice, Buc., EPL, 1969)

Este drept că cercetarea stilistică a crea
ției literare s-a îndreptat spre literatură 
dinspre lin vist.'că și din punctul de vedere 
al lingvisticii, mai întîi. Dar nu s-a rămas 
aici. Stilistica contemporană nu mai este 
stilistica lui Bally. In interpretarea fenome
nului literar stilistica s-a intîlnit cu o mai 
veche poetică, care nici ea nu mai este cea 
fundată în antichitate

Este de asemenea, adevărat că stilistica 
s-a apropiat de literatură mai cu seamă în 
ultima vreme, cînd lingvistica abordează 
obiectul său de cercetare — limba — cu 
metode noi, multe de natură matematică. De 
aici, însă, pînă la a confunda st listica cu 
anumite metode (cea cantitativă, de pildă), 
chiar dacă stilistul uzează uneroi de ere cu 
mai multă sau mai puțină eficientă, drumul 
trece pr:'ntr-o confuzie.

Venind din afara sferei științelor literare 
(sferă neinchisă, în paranteză fie spus...) 
stilistica a trezit suspiciuni. S-au născut 
comparații. Au apărut întrebăr . Poate sti
listica să facă mai mult decît critica tradi
țională ? Poate stilistica să facă mai mult 
decît intuiția ? întrebare falsă, izvorînd 
d'ntr-o confuzie. Intuiția nu este decît o 
metodă, și comună nu numai literaturii. In
tuiția n-a fost nici în critica tradițională de
cît un punct de plecare în receptarea feno
menului artistic. Ea a fost completată de al
te metode, comparativă, fenomenologică etc. 
de criterii diverse. Opera literară e un fe
nomen complex. Ea are o valoare (și nu 
numai estetică; orice operă literară este 
.polivalorică") și o structură internă, teme
iul acestei (acestor) valori. Inlu ția — și a- 
ceasta fundamentată pe o anumită educație 
estetică și pe o serie de alți factori, subiec
tivi și obiectivi — se circumscrie valorii 
operei, nu și structurii ei.

Stilistica nu studiază anumite particula
rități ale operei în legătură cu „presupusa 
(1) relațe dinți re valoare și argumen'ul ei 
formal"; ea caută a pătrunde semnificația 
i&iet opere, ce-i drept dinspre expresia ei. 
Semnificația unei opere literare este purtă
toarea valorii operei. Iar semn'ficația poe
tică -— ca să extindem o teorie lingvistică 
— este substanță și expresie într-o comu
niune organică.

A acorda intuiției pufteri superconstituțio- 
nale înseamnă a ignora tocmai această com
plexitate și organicitate a fenomenlui lite
rar.

Orice operă literară este constituită din 
două relații: scriitor-operă, operă-cititor. 
Intuiția acordă preponderență maximă rela
ției doi. Dar, chiar dacă creația literară este 
o „operă deschisă", ea are și o valoare a 
ei, intrinsecă, în funcție de care există sau 
nu valoarea rezultînd din corelația celor 
două relații.

Pe de altă parte, actul interpretării literare 
depășind faza „consumării", înseamnă cu
noaștere și descriere, transmitere a cunoaș
terii.

Intu'ția este de o importanță remarcabilă 
în abordarea fenomenului poetic. O afirma 
programatic Leo Spitzer și școala sa stilis
tică. O afirmă Ia noi în stilistică T. Vianu. 
Estetul român este însă mat aproape de Da- 
maso Alonso. Exegetul operei lui Gongora 
distingea trei grade de cunoaștere a operei 
literare: 1. a cititorului; 2. a criticului; 3. 
cunoașterea științif'că. Primele două trepte 
se sprijină pe Intuiție și în acest sens cri
ticul literar trebuie să fie un cititor ideal; 
a treia treaptă, Insă, trebuie să depășească, 
altcumva, faza intuitivă. Orice cunoaștere 
pleacă de la intuiție dar nu poate rămtne 
aid..

UVIU SUHAR: «Familie* D. IRIM1A



fragmentarium

NEVOIA DE ABSOLUT

MARIA BANUȘ
S-a spus c8 literatura, în totalitatea ei, e 

confesiunea unei societăți. Poezia exprimă 
însă mai degrabă modalități ale unei confe
siuni individuale, evoluția unui destin. Sin
ceritatea în poezie este pulsul unei trăiri in
terioare, care opune convenției și prozei coti
diene reacții sintetizatoare. La optsprezece ani, 
Maria Banuș dădea curs unei frenetice vita
lități, cu întrebări privind erotica și tentația 
necunoscutului. Portretul din Fayum. ultima-i 
carte, ilustrează dialectica altei vîrste, a ma
turității și întrebărilor de alt gen. La început, 
nota de sensualism sănătos traducea o atitu
dine în care existența apărea în forme con
crete și explozii ale sîngelui. Portretul din 
Fayum dă prioritate reflecției, marilor între
bări existențiale. într-un destin uman se re
găsesc sintetizate monologuri specifice uma
nității gînditoare în genere. Evoluția Măriei 
Banuș nu e singulară, ci, dimpotrivă, una 
tipică : de la eul care se autorelevă mai în- 
tîi corporal, la eul într-o infinitate de relații 
cu universul. Etape au fost multiple : una de 
bucurie a maternității, altele de afirmare a 
responsabilității civice sau de solidarizare cu 
istoria societății contemporane.

Frapantă, în Portretul din Fayum e tonali
tatea gravă, nu și solemnă, adecvată monolo
gului cu resorturi intelectuale. Se remarcă, 
de asemenea, tendința dilatării dimensiunilor, 
nevoia de spațiu și perspective universale, 
în pas cu apelul la un vocabular elegiac, 
difuz și neliniștit. Pe de altă parte, de men
ționat plăcerea referințelor la experiențe u- 
mane-artistice ale altora. O densă Elegie pare 
o sinteză a volumului. Firește în virtutea ace
lui poliperspectivism generator de sensuri pe 
care-1 presupune o poezie ca aceasta, inter
pretările pot fi diverse. Ni se pare a vedea 
în Elegie o interferență de planuri sufletești, 
sentimente, amintiri, tentative de a sfida .tai
na', evlavie și spaimă, neliniște metafizică 

și sentiment al absurdului, — toate succedîn- 
du-se potrivit unui hazard: «un crah orb, 

neînțeles*. Mirajul cunoașterii, obsedează, dar 
forțele pentru a descifra misterul sînt pre
care :

.N-am știut. Nu-s pregătită.
Nimeni nu m-a învățat 
să-ntîmpin cum se cuvine hotarul. 
Aici agonizează metafora 
De-aici înainte A nu mai e B*.

Cu fruntea umilită, poeta s-ar mulțumi cu 
.un coltuc din pîinea de taină, — un coltuc: 

o fărîmă". Așadar Elegie e un succint poem 
filozofic, mai abstract și mai încărcat de neli
niște modernă ca un psalm de Arghezi. Grafica 
volumului, purtînd semnătura lui Tudor Ba
nuș, acreditează impresia contactelor cu de
senele lui Victor Brauner. Cert e 
că poeta urmărește comunicarea marilor

contradicții, a surpărilor și înăl
țărilor interioare, într-o febră 
spirituală în care se amestecă 
.licărul acela căprui, din copilă
rie, / ochii bătrinului ' — ce 
fluiera arii din Mozart", — cu 
.mirele și mireasa din visul de 
nuntă I neîntrerupt, al lui Cha
gall"...

Impresia de tulburătoare miș
care moleculară, ca realitate u- 
mană și cosmică, ca apari

ție și dispariție perpetuă, o potențează nume
roase alte confesiuni, dintre care Fluid, April 

argintiul. Noapte de iulie, sînt piese antolo
gice. Nu mai e pastelul exterior, ci unul tran

sfigurat, un peisaj sufletesc pe fundalul unui 
anotimp de prefaceri repezi Anotimp de 
«blîndă confuzie* și surprize : .O singură apă, 
încet la vale, / cu melci, cu arici, cu șopîrle, / 
cu anemone, / da, cu petale, / nu, cu petale, / 
moi și păroase'... (April argintiul). Senzația 
de mișcare perpetuă și nevoia de certitudine, 

iată coordonatele prezentului volum. Sus, în 
rotire mută, .spații și stele”, jos, .întrebări 

ucigașe, fără răspuns' (Geea). Un dialog din 
Tărim interzis (titlu semnificativ!) sugerează 
această dramă a suspendării în gol. Adevărul 
absolut e un .potir intangibil' spre care ,un 
ochi vorace' privește lacom. .— Cine umblă 
acolo, la margini ? / — Eu, / vin tocmai din 
țara cunoașterii. / și îmi e frică...' Limitele 
condiției umane par de netrecut, ca un bles
tem originar, idee schițată în lapidarul Hotar: 
,Pînă aici: .Totul se poate". / De aici: .Nu 
se mai poate*.„

într-un loc se accentuează «neliniștea, 
spaima, obsesiile*, în altul «teama de timp'.

Existenta e îmbibată de mister, cîtă vreme 
timpul în mers e .o cîmpie înnegurată pe 
care aleargă, departe, neatins, unicornul...' 
(Divertisment). Bufonul Yorick, Van Gogh, 
Giacometti sînt invocați ca martori ai diver
sității reacțiilor umane în fața destinului. Ne
gației dezolante din .baruri", i se opune o 
singură realitate: creația cu brațul și min
tea. .Cînd nu mai cred în nimic, / cred în 
dulgheri*. Miezul .fraged* al bradului, «dat 
la rindea* dispune de privilegiul de a în
toarce pe oameni .în lucruri, în miez, în 
trandafir*... (Dulgherii).

Dominanta volumului trebuie căutată însă 
în poezia titulară: Portretul din Fayum, și 
în altele congenere. Portretele funerare egip

tene de la Fayum, transmit peste milenii o 
lecție de echilibru. în care efemerul lasă loc 
eternității. .Fața mea e netedă, spălată de 
patimi. / Ochii mei se uită în cealaltă parte 
și în nimic*. Cînd, din «cadra* sa, cineva știe 
să privească «înspre lume*, «cealaltă față, în

fricoșată a lumii*, — păstrîndu-și masca se
nină, un decisiv pas spre înțelepciune a fost 
făcut. Portretul din Fayum e, în esență, un 
admirabil portret intim al Măriei Banuș, a 
cărei personalitate se relevă astfel într-o 
ipostază nouă. Poezia de maturitate a Măriei 
Banuș se înscrie printre aparițiile de rezis
tentă ale acestor ani, asigurîndu-i autoarei 
o efigie de prim-plan.

CONST. CIOPRAGA

Toni cit
ALEXANDRU GEORGE

SIMPLE INTÎMPLĂRI 
CU SENSUL LA URMĂ

Un matein este Alexandru George, 
autorul Simplelor întimplân cu sensul 
la urmă, dllu in^eldlor fiindcă ijidm- 
piările in cauză nu aduc »la urma"* 
nici un sens net, Aaevaraie lniim- 
piări cu sens la urmă sini parabo
lele, or Al, George nu scrie para
bole. Proza sa este, dimpotrivă, anii* 
semnificație. Povestirile refuză sen
sul, o .concluzie", a „ mo ral ă". Un 
bărbat are după douăzeci de dpi po
sibilitatea să se insoare cu femeia 
iubită. (Ea fusese căsătorită, are 
o fată de douăzeci de ani). Și, în 
noaptea nuntii, in locul patului con
jugal, naratorul ajunge în cel al fe
tei sale adoptive (După douăzeci de 
ani). Un colonel este călcat de o ma
șină: ieșise in miez de noapte alară 
să urmărească pe motanul Artur, că
ruia voia să-i aplice o corecție 
(Nocturnă). £ multă poezie in aceste 
istorii, interesante nu prin epicul, nici 
prin semnificația lor. Intr-o astfel 
de literatură, în care toiul e spu
nerea. ceea ce place și e simții ca 
valoare e tocmai lipsa tîlcului ex
plicit.

Titlul e înșelător $i din altă Ta' 
țiune. Mal mult decît Ia .urmă', în- 
tîmplările au poate un sens 1° înce
put, unde planează insinuant de fie
care dată un motto, suqerînd un mod 
de a accepta textul. Cît privește 
titlurile, se remarcă atitudinea pasti- 
șardă; toate sînt fie reluarea unui 
titlu cunoscut, fie o formulă celebră, 
fie, în fine, un titlu generic, des 
întîlnit pe lucrări diferite: După 
douăzeci de ani (Dnmas), Nocturnă 
(generici, Dureri înăbușite (Sadovea- 
nu). Stilul nu mai e omti! (formulă. 
Buflon), In căutarea timpului pier
dut, Vocea stăpînului (formulă). Visul 
unor nopți de vară.

Dar toate aceste mici neclarități 
contribuie la ezoterismul cărții. Un 
intelectualism subțire e înglobat de

o savantă prețiozitate stilistică, adop
tată, ce-i drept, cu un discret aer 
ironic. Stilul are splendoare, su
perbie, ai spune. cu gîndul 
la majusculele atit de agrea
te : Ajuns, în fine, aici, mă apropiam 
în cele din urmă de descintecul pri
virii ei ce aici dispărea sub pleoa
pele pe care ostenea Timpul și aici 
se trezea din veqnea de pe celălalt 
tărîm. al Somnului — și pe care nu-1 
acceptam ca pe o consolare, ci calm 
și plin de nădejde, ca pe un sim
bol al Eternei Reîntoarceri".

Umorul, cînd nu e ctît de subtil 
mascat incit, invizibil, rezidă Jn dis
crepanța dintre terminolocia sonoră 
și meschinătatea obiectului (ridiculus 
mus), lată, d.p., cum este descris 
ceea ce in final se va revela a fi un 
motan :

.Artur e posesorul unei inteligente 
calme si limitate ... Natura Iul >n' 
dependentă, viața lui de boem incu
rabil, iac din el un personaj apar
te ... Mentalitatea Iul inconformis- 
!ă , . . nu se simte jenată de ideea 
de responsabilitate iată de nimeni ... 
Plecările lui nocturne fac parte dln- 
tr-un program de viată bine stabilit... 
Cu toate aerele lui siqure de sine ... 
e o victimă a pasiunii lui pentru se
xul frumos ... Căci Regretul, fratele 
bun al Amintirii, și Remușcarea, fi
ica Trecutului șl a Acțiunii nu par 
a-1 tulbura niciodată pe acest Don 
Giovanni ... Mai mult, e în Artur ° 
incoercibilă tendință de pozitivare a 
tuturor formelor existentei. în fine, 
ceva ce în filosofia germană mai 
nouă se numește eine Seinsbeja- 
hunq ... Artur e incapabil să înțe
leagă marele adevăr că frumusețea 
dragostei constă în preliminarii ..."

Al. Georae, scriitor de rafinament, 
lipsit de forța plasfic-evocatoare a 
unui Matei Caraaiale, e lotuși, un 
bijutier de cuvinte.

GEORGE PRUTEANU

MIRCEA BERINDEI
NICOMAHOS

Mircea Berindei, necunoscut ca scri
itor pină acum, ne oferă o carte de
lectabilă, un dialog despre fericire și 
înțelepciune, un eseu etico-filosofic 
in care dezbaterea e gradată dra
matic. e condusă cu mină de virtuos 
al dialecticii ideilor, intr-un stil ce 
amintește de moraliștii francezi.

Scopul dialoqului imaginat de Mir
cea Berindei e de a trasa cîteva

linii pentru onentarea spirituală a 
tineretului. Nicomahos,, personaj ima
ginar. plasat,, în mijlocul veacului 
de aur al Greciei antice, statuară și 
tragică. eroică și rationalistă. domi
nată de fiqura veșnic tinără a lut 
Alexandru cel Mare. „Este — o spune 
insuși autorul — .simbolul tinereții 
entuziaste si pure*. Fiul și elevul 
lui Aristoteles e un neliniștit și un 
visător, ispitit să încerce diverse 
experiențe intelectuale pentru reali
zarea cunoașterii absolute, pentru 
perfecționarea sa morală. Raționalis
mul, bunul-simț, răbdarea. înțelep
ciunea ca supremă virtute, predica
te de învățătorul său. i se par — 
la o răscruce a vieții, cînd îi moare 
unul dintre prieteni — atitudini lase, 
comode, „dulcegării sentimentale*. Tî- 
nărul e. un moment, convins că .în 
lumea noastră domnește mai deara- 
bă suferința*, si nu ezită să îmbră
țișeze o soluție extremă, mistică, 
iraționalistă, care-1 va duce în im
pas.

Neliniștea sa metafizică nu e sa
tisfăcută: Fiind un .simplu om
cinstit*. îl dezamăgește cultul eso-
teric într-un idol suprem șî. mai 
ales. îi repugnă umilirea naturii u- 
mane, fanatismul, ipocrizia și into
leranta „profeților*. Fericirea o va 
afla, la capătul unui periplu aven
turos, în devotamentul fată de oa
meni, în slujirea binelui

Se înțeleqe, o asemenea carte cu
prinde destule cunoștințe generale. 
Prețuim însă, nu efortul documentar», 
ci pasiunea demonstrativă, știlnta au
torului de a crea opoziții, prilejuri 
de confruntare, de a ispiti căile ade
vărului, capacitatea de a redefini 
ceea ce era deja cunoscut, de a 
disocia între punctul de vedere con
sistent și cel inconsistent, de a clari
fica termenii dezbaterii, de a-i nu
anța, priceperea de a-și portretiza 
personajele și de a ne preciza stă-a 
rile lor sufletești, resorturile atitu^ 
dinelor lor, de a ridică întrebări a* 
cute si de a oferi, uneori dună oco
lișuri, captivante, răspunsuri subtile, 
într-un cuvînt spus, de a evita — 
riscul cel mare al lucrărilor de a- 
cest gen I —- didacticismul, mono
tonia.

Dacă autorul n-ar fi avut abilită
țile literare pe care le dovedește, 
eseul ar fi fost un opuscul, oare
care. ce morală si. poale, nici nu 
ne-ar fi convins. Așa însă, avem sen
timentul că Nicomahos e contempo
ranul nostru.

constantin CALIN

/

VICENT1U DONOSE: VARA CU ni NEBUNI
ține nu atît de propria stare a eroinei cit de transferul sem
nificativ al ororii in universul Juvenil, devenit matur avant 
la lettre

In cu totul alt plan, dar conținind o similară tensiune, 
se petrece istoria din Vara cu tei nebuni. Plasată în timpul 
ultimului război mondial sau al oricărei calamități belige
rante, ea reconstituie o lume dezechilibrată de absența andros- 
ului. Penetrația lui Ina Matei intr-un asemenea spațiu de
clanșează efectiv conflictul care ființase latent și anterior, 
insă nu iusese realizat prin opoziție. Acestea sînt faptele, 
pasibile — după cum se poate vedea — de o autentică inter
pretare psihanalitică. Intenția prozatorului nu vizează, cum 
spuneam, situația epică în sine ci mai ales condițiile care 
au generat-o, determrnlnd nașterea unei zbateri insolubile. 
In acest sens. Vara cu tei nebuni devine o .cugetare în 
marainile condiției umane.

Orice carte își justified 
existenta in măsura in care 
consimte să devină parte
ner cu drenturi egale în
tr-o relație binomă, unica 
posibilitate de revelare a 
propriei potențialități inte
rioare. Căci, constituită în 
obiect de meditație, ea În
cetează de a ii o simplă 
masă inertă, se vitalizează, 
iși trăiește adică propria 
și adevărata existență. Actul 
critic, departe de a ii o in
tegrare în universul operei, 
devine — mai degrabă — 
o ceartă intre două lumi 
deosebite: criticul formu
lează Întrebări, rezerve, n- 
biecții, opera le răspunde,

se dezvăluie, se justifică; primul își apără principiile, țin
tește să-și modeleze interlocutorul după ele, opera își apără 
dreptul de a fi și, de aceea, nu trece cu vederea nici un 
fapt care i-ar putea Înlesni ciștigul de cauză. Concluzia a- 
cestui banchet (în sens platonician) nu este decît verdictul 
critic, acceptare ori refuz. Spirit reflexiv prin excelență, cri
ticul găsește in Operă stimulul necesar, punctul de plecare 
al investigației ideatice, citatul — poziția (riposta) interlo
cutorului — neavînd altă funcție decît să justifice logica in
ternă a deducției.

Un asemenea pretext de reflexie îl poate constitui 
Vara cu tei nebuni, debut editorial al tlnărului prozator 
Vicențiu Donose (Edit. Junimea). Surprinzătoare pentru un 
debut este știința sigură a scriiturii, dezinvolte și lipsite 
de orice fel de ezitări, curgere aparent molcomă, similară cu 
liniștea mării dinaintea furtunii. Vicențiu Donose narează 
aparent „intimplări", inventează situații în sensul epicului 
tradițional, care toate ascund în și dincolo de factologic 
semnificații esențial existențiale. Prozele devin, ca urmare, o 
suprapunere de planuri complementare, primul legat de e- 
voluția strict faptică a narației, mai exact de mecanismul is
toric ce determină situația epică, celălalt — mult mai general 
— vizind categorial Însăși unitatea antinomică a ființei u- 
mape. Năframa albastră, exemplu tipic al prozei de situație, 
tratează un caz de mutilare infantilă, ascunsă contemplării 
generale dar descoperită cu brutalitate prin concursul tragic 
al Împrejurărilor ostile. Dramatismul revelației finale, obți
nute, priptr-o delicată gradație -> momentelor pregătitoare,

cronica literară

(de aceea și seamănă într-un iei cu întregul). Alttel nu 
văd de ce ar mai exista precizarea: „Să-i spui Călinei că 
voi veni— Acum trebuie să plec după Fata care rîde. Atunci 
cînd voi veni s-c iau pe Călina, voi veni cu lato care rîde.* 
(p. 125).

Intentional am lăsat la urmă Focul e dincoace, proză ce 
se resimte de pe urma lecturilor, ceea ce nu o împiedică 
să fie. cred, una dintre reușitele volumului. Trimițind ne
mărturisit la Portretul luă Dorian Gray de Oscar Wilde și 
Ia Faustul goethean (menționez că apropierile nu presu
pun cu necesitate și eticheta echivalenței valorice), Focul 
e dcncoace poate fi foarte bine socotită un pamflet deghi
zat. Pictorul pretinde Vrăjitorului să însuflețească propriile-i 
îantasme plastice, pentru ca plnă la urmă să-și vadă exis
tenta cotropită și devorată de acestea. Aluziile la realis
mul prost inie Ies ca și Ia elucubrațiile iraționale în planul 
artisticului sînt mai mult decît transparente. Titlul (Focul 
e dincoace) ar vrea atunci să însemne că adevăratele sen
suri artistice („Focul") nu se află in transcendent ci in 
realitatea imediată („Dincoace*). Manifest artistic, nuvela 
capătă o altă formulare simbolică dacă ne referim la epi
soadele cu Autoportret și Mefisto privite din interior. Ambii 
erau intențional ipostaze ale spiritului artistic zămislitor 
(„Cînd îmi aduc aminte de el simt că mă doare ceva. Am 
vrut ca el să fie prietenul meu frumos și diabolic. însă 
n-am reușit să mi-1 caut în mine așa cum mi l-am dorit.') 
Apelul la diavol 
creația 
gîndul

ajunsă independentă, 
oamenii, ne duce cu 
publicului întru valorile

Fata care rîde, metaforică dezbatere despre realizare plea
că de la aceeași textură a cuplului antros-gyne. Construcție 
parabolică, ea reface o cale posibilă spre împlinirea insului con
știent într-o lume a refuzului. Băiatul (a se remarca totala 
absentă a nominalizării cu o singură excepție, Călina, întru
chipare concretă a gyne-ului) poate călători în viitorul se
menilor și atît : „Aș vrea atunci să pot face și altceva. Dar 
eu nu știu decît să călătoresc. Altceva nu mai știu să fac*, 
(p. 84) Călătoria-căutare, peregrinare după ceva neștiut, ine
fabil pare a lua sfîrșit în momentul intuirii idealului dincolo 
de imanent, materializat în statuia Fetei care rîde, pe care 
o stăpînește temporar pentru ca în urmă să o piardă. 
Rămlne o altă întrebare referitoare la mai exacta 
semnificație a căutării și despre care putem spune 
că este vagă și precisă totdeodată țintind realizarea to
tală a eului. Că nu e vorba de o Împlinire erotică (Fata 
care ride — gyni) putem dovedi cu toată insinuarea pe 
care o strecoară autorul la un moment dat (....dar plnă 
în satul acela nu-i apăruse în cale nici o Călină și nici o 
Fată care ride, Călina...’ — p, 122). Apropierea Călina— 
Fata care rîde nu Înseamnă altceva decît că prima este 
parte a Întregirii fără a se identifica cu unitatea acesteia

și faptul că, 
încheie pacte cu 

Ia o convertire a
artistice... (Confer, p. 37). Refuzul unanim al unei asemenea 
estetici în stare să modifice cele mai elementare legi ale 
reprezentării raționale, inteligibile explică gestul total invers 
al artistului în fața noilor creații t „Eu o vreau numai vis. 
Altfel, oamenii i-ar ucide frumusețea. O vreau numai pentru 
suflet. Nu vreau s-o aud vorbind, nu vreau s-o cunose perso
nal.* Reîntoarcerea lui Mefisto în cadră, renunțare la violen
tarea gustului estetic cu orice preț, conține în subtext adevărata 
opțiune a prozatorului, pe marginea căreia orice comentarii ar fi 
de prisos, de vreme ce toate celelalte piese ale volumului o 
susțin. Supărătoare este numai impresia de tezism, de con
strucție realizată numai pentru ilustrarea unei idei cărtură
rești ori a unei convingeri intime. Voind să-și exprime ade
rența ori neaderența la un anume statut artistic, autorul 
consimte la un compromis intre epică și teoretizări, expli
cități. Reținută numai în părțile de autentică invenție. 
Focul e dincoace spune mult mai mult decît întreg arsenalul 
lămuririlor adiacente.

Oricum, Vara cu tei nebuni se ridică deasupra nivehihi. 
unui debut de circumstanță impunind publicului un proza
tor depre care cred că se va mal vorbi.

AL DOBRESCU

A
Y



LIEERÂEURA IMIIM DE AZI
La Sibiu, un grup de reprezentanți 

ai culturii iriuiane a adus recent un 
dar omagial Bibl.otecii Facultății de Filolo
gie și Istorie, al cărui organizator, proi. 
Pimen Constantinescu, este membru de o- 
noare al „Societății Flozoiice Friulane Gra- 
ziadio Isaia Ascoli".

Cu acest prilej, găsim utilă o trecere în 
revistă succintă a prezențelor actuale ale

I

In 1945, apărea la Versuta di Casarsa, Așademiuta di 
lenga turlana (Academia limbii friulane), fondată de Pier 
Paolo Pasolini, după moartea, în 1943, a celor doi pioni ai 
Societății Filologice Friulane, Chiurlo și Pellis. In manifest 
se scria printre altele: Friulul se unește, prin istoria sa 
sterilă și inocentă, prin agitata sa dorință de poezie, cu 
Proventa, Catalonia. Grigionii, și cu toate celelalte 
mici patrii de limbă romanică, tinzlnd către o „friula- 
nitate absolută", sub o întoarcere spre Ascoli și teoria sa 
de limbă ladină a dialectului friulan.

Cîtiva ani mai tîrziu, în 1949, apărea revista și editura 
Risuittve („Apă de izvor*), unde uniți, partizanii și tinere
tul, alături de cei mai în etate, luptau pentru crearea unei 
literaturi noi, a unei limbi aparte, spre realizarea altor 
idealuri.

Pier Paolo Pasolini, poet, prozator, regizor de cinema, 
a revenit în Friuli pentru cîtiva ani numai, dar a lăsat 
cele mai profunde urme în cultura friulană. In afară de 
două numere ale „Stroligut'-ului (1945, 1946), de volumul 
Poesia dialettale del Novecenlo, (1952) sînt incluse volume. 
Intre care La meglio giowenlu (1954), e considerat ca unul 
din cele mai bune cantoniere ale limbii Iadine.

Tot Academiei din Casarsa aparțin poeții Cesare Bor- 
totto, Domenico Naldini, Nonuti Spagnol, lingvistul Riccardo 
Castellani (imigrat din Carintia) și scriitorul medic Franco 
de Gironcoli. ce și-a editat cele trei volume de versuri la 
Treviso, spre sudvestul tării. Poeții Novella Cantarutti, Lelo 
Gianton și Dino Virgili sînt considerați de Pasolini „feli- 
brii' Friulului de astăzi și contează printre liricii novecen- 
tiști ai regiunii.

Prima grijă a tineretului, ca și a celor în etate, a fost 
lupta pentru autonomia administrativă a Friulului, începută 
cu ziarul militant „Patrie dai Friul" încă din 1946 și cu cam
pania lui Tiziano Tessitori, viitor președinte al Filologicii 
(1955—1963). Autonomia a fost obținută prin constituție în 
1964.

Pentru crearea unei universități Iadine la Udine, s-au 
inaugurat în 1950 Cursurile de cultură regională friulană 
pentru învățători, iar în 1952 profesorul Domenico Zannier 
va fi directorul școlii friulane pentru copii. în 1948—49 iau 
ființă în Ladinia dolomitică școala elementară și medie.

La Universitatea din Padova, Giuseppe Saragat, pre
ședintele Republicii, decretează un curs complimentar de 
ladină în 1966, iar în anul următor același lucru se reali
zează la Universitatea austriacă din Innsbruck. In sfîrșlt. 
SFF a propus în același timp un curs analog la Facultatea 
de limbi din Udinc.

în 1949 dispărea, după 25 de ani de apariție, condusă 
de savantul Chino Ermacora. revista La Panarie, O serie 
nouă a revistei ieși începînd cu 1968, sub conducerea lui 
Tarcisio Mizzau, (trimestrială).

Dar în 1949 era fondată revista șl editura Risultive. 
unde activau generațiile înfrățite: cei bătrîni și cei ce fu
seseră partizani în războiul al doilea mondial contra ger
manilor. Antologiile din 1955 sl cea decenală din 1959, 
cuprind, alături de poeți ca Maria Forte (n. 1899), Giusenpe 
Marchetti (1902—1966), Meni Ucel (1908), pe reprezentanții 
noului în estetică: Novella Cantarutti (1920), Riedo Puppo 
(1920), Renza Snaidero (1920), Alviero Negro (1920), Lelo 
Gianton (1922), Alan Brusini (1923), Dino Virgili (1925), 

literaturii și culturii poporului atît de În
rudit prin origini și limbă cu poporul ro
mân.

Literatura ladină cunoaște o Îndelungată 
dezvoltare istorică. Pentru informarea citi
torilor din țara noastră, ne-am oprit, în 
acest articol asupra unor date caracteris
tice ale creației postbelice.

Paola Baldissera de la Palme (1934), apoi și pe Eddi Borto- 
lussi (1943) s.a. Dar la Meni Ucel persistă încă linia clară 
a clasicismului, acel sarcasm sau acea ironie mai ușoară.

La radio Trieste apare o rubrică literară intitulată totuși 
idilic Flors di prit (Hori de pajiște) a lui Gian Franco d'Aronco 
și Nadia Pauluzzo ia ființă și extindere filmul friulan (Pene 
negre-, Maria Zei; Adio armelor etc.); în muzică se reia 
villotta tradițională, cantona nouă și mai ales se continuă 
spectacolele teatrale. Se prepară mostre de artă. în Italia 
si In alte țări. Aldo R:zzi. directorul Muzeelor Civice din 
Udine, inițiază la San Francisco „Bienalele de artă veche*, 
care aduc renume european Friulului. ca și „Intilnirile Cul
turale Mitteleuropene* din Gorizia. începute tn 1966. ma
nifestările triunghiulare fraterne: Friuliu-Slovenia-Carintia. 
„Centrul internațional de științe mecanice*, emigrare cons de- 
rabilă a ladinilor pe tot globul, toate converg către același nobil 
și frumos scop. Renunțăm la alte enumerări de scriitori, 
volume, reviste, ca să semnalăm antologia valoroasă, dar 
eterogenă ca nume. Un carantan di puisie (ed. 1: 1966; ed. 
II: 1967), In care apar pe lîngă Vale și Zof, Tarcisio Venuti 
(n. 1929) și Giannino Angeli (n. 1935).

Cu acest sistem de antologii bine cernute, poezia friu
lană intră sistematic în critica italină și străină, e pre
zentă la radio și în publicistică, e tradusă în limbi străine 
ca: în Belgia valonă de C. Marangon, în Elveția romanșă 
de Andri Peer. în Slovenia și Croația de Stanko Skerlj și 
Aloiz Gradnik, în italiană de Pier Paolo Pasolini, Mario 
D’Arco și Andreina Ciceri etc.

Limba friulană — ca și cea proventală — a ajuns de 
la un .patois" provincial la un Instrument de interpretare 
universală, cum afirmă Giuseppe Francescato demn de a 
fi citit de toți iubitorii de poezie din întreaga lume.
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PIETRO MICHELINI

(1863-1932)

ROSE SPINE
Aseară, cînd treceam pe stradă,-n dosul
Bisericii, o văd pe Rose Spine
Și o salut: O, bună seara, stea I

Si ea: - A serii sau a dimineții ? 
Iar eu : — Din orice oră, dar departe 
Ochi fericit cel care-o vede-aproape I

Și ea : - Ei, dacă nu mâ-nșeală vorba, 
Steluța vine, pleacă, nu se-ascunde ... 
Cine să piardă capul pentru ea ?

Iar eu : - Am auzit și-aud citeodatâ 
Că soarele care dezgheață lumea 
O lasă rece-n ceru-i luminos.

Și ea: — Dar soarele la orizonturi
Nici nu a răsărit, și, de răsare,
Ea vrea să-l roage să nu mai apună. 

Iar eu: — Vai de acel ce se compară 
Cu soarele dorit de mîndra stea ; 
Frumoasa noastră nici nu-l ia in seama.

Și ea : — Acela dacă nu vorbește
Ridice ochii și s-o cheme jos. -
Așa glumind încetincet na ducem 

înspre fîntînâ. Eu î-am spus: — Rozina ... — 
Cu capu-n jos mi-a aruncat privirea 
Și-apoi fugi rîzînd ca ștrengărița.

ERCOLE CARLETTI-GINORIO

(1877-1946) .
CEAȚĂ

Nusse, la ora aceasta de Seară, pe pajîște-n 
Bassa 

Cedța se-nalță Ca o suflare-nghețată.
Intîrziat, cerșetorul se-oprește în drum pe-ntuneric 
Și-n vîrful . picioarelor caută pe la fereastră 
Vreun foc. mult dorit pentru masă. Anoi ișiridică 
Gulerul și dispare. șovăind pe > cîmpie.

Și eu fac la fel. Pe-nserat către noapte, o ceață 
Mă cuprinde și mă pătrunde pină la os, pic 

cu pic,

Și-nțepenit și pierdut, între nori înghețați, 
Trec ca un cîine plouat dintr-o parte in alta _.
Simt că inima-mi șovăie. - Norele astea de 

seară, 
Nusse, tu nu mă aștepți, Nusse î E-adevărat ?

ORA CEA MAI 
CLARĂ

Imi place să pot măsura zl eu zi ce rămjne 
Din dragostea noastră, în ochii tăi de funingine.

Acum îți citesc îneă-n inimă; poate aceasta 
E ora mai clară, ultima, pe care destinul ne-o 

lasă.

ENRICO FRUCH

(1873-1932)
MADONA DIN 

SEPTEMBRIE
Câzut-au frunzele de-a lungul străzii, 
Căzut-a neaua peste Serenat, 
Coboară turmele din Inciaroi, 

Se duce vara.
Se duce vara : 'n cea din urmă seară 
La munte-au spus rozariu-n jurul vetrei ; 
Foimiine, după ce-a-nchis brinzăria, 

Cășarul pleacă.

Cu clopote vin vacile-ntre timp
Și paznicii în bîtă-n urma lor, 
Cu-acei enormi bocanci ea doi dăsagi 

, Bălăbănind.
Din dan, din den ... Tu ai lăsat șopronul 
Și-acea intrare neagră de funingini 
Și gj plecat pe drumuri înspre moară 

Către Corona.
Melancolii. De ce să stau ? De ce, 
Cînd nici ciupercile nu mai sînt bune ?

i Din dan, din dan ... Și nu se mai sfîișesc ca 
. i; Tălăngile acelea ?

PLIMBARE
O cimpie eu greieri 
și o plimbare de mînâ. 
Deseară se leagănă visele-n ceruri. 
Și văd cimpia secerată, 
asprul salcimilor mă stringe 
și-o oră m-aprinde de pace. 
Soarele vechi ce arde și ride. 
Drumul trece pe ling-acel loc 
și milostiv l-acoperă cu-n gard viu. 
Dar de-a lungul pe margini se vede 
încă și-acum plimbarea tremurătoare 
și hăinuța ce flutură roșie.

FRÎUL
Frîul ... I
Nouri de aur antic 
ce fug 
pe repaosul cimpulul.
Umbră tăcută 
de biserici 
ce respiră în inimă, 
și-n țîrîit de greieri 
în nopțile-mbătate 
de august. 
Frîul ...
inveșmîntat de cer 
și de tristeță 
ca o inima tînâră 
de dragoste.

ERMES Dl COLLOREDO

(1622-1692) 
TU SOARE PE PĂMÎNT, 
AURORA LUMII

Tu soare pe pămînt, ai lumii zori, 
Da, ești frumoasă și frumoas-atîta 
Că de-abia ceru-ți face-asemănare : 
De bolta-i mantie brodată-n stele, 
Jie-ți sclipesc mai rari in frunte aștri.
De soarele răsare luminos 
Și către noi la orizont se-nalță, 
Dă frumuseții marea sa splendoare : 
Tu, soarele pătnîntului, zori lumii

Traducere și' prezentare PIMEN CONSTANTINESCU

EUGENIO MARCUZZI

(1920)
TROIȚĂ

Aș vrea să revin copil și să te revăd luminoasă 
tn penumbra arcului
și să am in mină o floare de munte, 
nu această față retușată.
cu negrul actorului.
Aș copia arabescuri de soare 
cînd depanează cozile-n riu. 
Madona, tu ce știi zbuciumârile 
cu voce inceată fărâmițate prin ani 
fă emigrantului cerul ușor 
și mamei ce cunoaște distrugerea coșului pe 

spate.
Odinioară, șopîrle după snopii de fin, 
copiii m-așteptau cu mere sălbatice, 
mă-mpingeau spre ciocănitul cel dur al 

tăietorului de lemne 
pînă colo sus, intre brazi.
Ca o coardă intinsă cu toată puterea 
nervii întinși.
Apoi jos, prin prăpăstii, prin poiene, desculț, 
răsucindu-mâ de plăcere ca fusul bunicii mele. 

Azi curiera coboară din Lâuc. 
Bunica e moartă.
Intr-o rugină de frunze 
Sclipește troița.

NADIA PAULUZZO

(1931)
SINGURĂ ;

Suflete, cind te duci in pace pfn’la ultima 
brazdă 

ca să cauți un suflu de primăvară, 
ești singur.
Tinerii merg împreună pe cîmp 
și se țin de .miini săriitîndii-se.
De abia-s în floare livezile, și in ceruri 
calmi se topesc, norii), :
Pe pămîntul cel. cald' de -imartie se-nvolbură 

..■.! s 13 i-r'i't viața,
Pădurea-i matură în viorele, ■- ir !,i!
Și tu, dragoste,, mă lași ..in- primăvară. ! :<»•



cartea științifică______________ ? >

NICOLAE BAGDASAR:
TEORETICIENI Al CIVILIZAȚIEI»

In colecția Sinteze sociologice a apărut, 
sub semnătura lui Nicolae Bagdasar. volu
mul Teoreticieni ai civilizației, abordînd teo
riile a trei mari gîndițori ai acestui domeniu. 
Este vorba de teoreticieni ai căror opere 
nu făcuseră la noi obiectul unor studii seri
oase, astfel incit cartea lui N. Bagdasar are 
meritul de a umple un gol în cunoașterea 
preocupărilor europene în domeniile teoriei 
civilizației.

Este prezentată concepția istoriografică a 
lui Arnold J. Toynbee, autor controversat, 
semnatarul celor zece volume reunite sub ti
tlul A study of History. Intr-o vreme în care 
istoricii de specialitate se limtau la scurte 
perioade și particularizări istorice. Toynbee 
scria o operă care îmbrățișa istoria în în
treaga ei desfășurare, și acest lucru nu la 
mult timp după apariția cărții lui Spengler: 
Der Untergang des Abendlandes. Cititorii 
puteau fi curioși, deci, să afle ce avea să 
pronunțe nou istoricul englez față de teore
ticianul Declinului civilizației occidentale. 
A.J. Toynbee pornește de la civilizația elenă 
și, generalizînd arbitrar, clasifică civilizați
ile în funcție de comunitățile existente. Apa
riția civilizațiilor, considera el, este condi
ționată de mediul fizic. Toynbee combătea 
periodizarea modernă a istoriei în: antică, 
medievală, modernă, contemporană, afirmînd 
ideea civilizațiilor independente, și repro- 
sînd raDortarea nejustificată la civilizația 
occidentală : .Noi afirmăm, spune el, că cele 
21 de civilizații pot fi considerate filozofic 
contemporane și filozofic echivalente". Ideea, 

remarcă N. Bagdasar, neagă în fapt pro
cesul succesiunii istorice, ascendenta. Pen
tru Tovnbee criteriul determinant al dezvol
tării și creșterii civilizațiilor este cel Dsiho- 
loaic, constînd într-o „deplasare de energie", 
iar „dezintegrarea este ultima fază a decli
nului". Ea se caracterizează printr-o tendință 
de uniformizare si standardizare, de defor
mare în planurile comportamentului, senti
mentului, printr-o tentativă de întoarcere în 
timp, de nostalqie față de arhaic. Despre vi
itoarea civilizație, istoriograful enqlez sus
ține că va fi animată si susținută de ele
mente spirituale cuprinzînd un corp comun 
de valori create de marile genii ale omeni
rii. Meritul lui Toynbee însă, reținut în ur
ma actului critic de respingere a erorilor 
sale de concepție, este de a fi depășit euro- 
pocentrismul antecendenților, de a fi com
bătut rasismul, regimurile totalitare, războiul.

In continuare. N. Bagdasar se ocupă de 
un exponent de seamă al filozofiei germane 
actuale, Karl Jaspers, teoretician, alături de 
M. Heidegger, al mult discutatului curent 
existentialist, care a intensificat indirect in
teresul filozofic pentru problemele cunoaște
rii istorice. In lucrarea sa: Vom Ursprung 
und Ziel der Geschichte (Despre originea și 
scopul istoriei, profesorul de psihiatrie și 
neurologie de la Heidelberg nu-si constru
iește demersul filozofic pe vehiculatele stări 
de angoasă, absurd, obsesie, aflate în arse
nalul existențialist al lui Heidegger și Sar
tre, ori al unor recenți vulgarizatori. Jaspers 
respinge pretenția filozofiei occidentale de 

a considera apariția lui Christ drept axă a 
istoriei universale; noua perioadă axială în
cepe, spune Jaspers, în era tehnicii și ști
inței. Știința se caracterizează prin aceea că 
nu cunoaște limită, nu se pierde în qenera- 
lităti sterile, nu elaborează .anumite cate
gorii delimitative". N. Bagdasar constată cu 
îndreptățire că prin aceasta Jaspers r.u absoluti
zează rolul cunoașterii științifice, considc- 
rînd cunoașterea imperiului obiectelor un do
meniu de noi implicații necesar cunoașterii 
filozofice. Alt factor definitoriu al epocii 
este tehnica. „Sensul tehnicii este liberta
tea în fața naturii, iar cînd acest lucru este 
uitat, ea devine din mijloc un scop". In con
tinuare, Jaspers expune teza agnostică, po
trivit căreia cunoașterea unei epoci nu este 
posibilă decît prin manifestările particulare. 
După el, o concepție asunra istoriei care nu 
ar considera și viitorul ar fi incompletă. 
In ceea ce privește războiul, Jaspers crede 
că simpla conștiință a dezastrului pe care 
l-ar genera o conflagrație atomică ar fi uni
cul mod de a garanta pacea. El. neîntele- 
gînd materialist istoria, denigrează factorii 
economici și, în mod fals, acordă rol pre
ponderent transcendenței în devenirea omu
lui. Karl Jaspers a fost, totuși, un aoărător 
convins al democrației, el a condamnat răz
boiul, fiind un adversar al dictaturilor abso
lutiste. necrezînd în absurdul existentei 
umane.

Nicolai Berdiaev, considerat în unele cercuri 
occidentale un mare gînditor contemporan, 
este studiat de N. Bagdasar cu binecunoscu- 
ta-i rigurozitate științifică. Pentru Berdiaev, 
istoria are un caracter metafizic-religios. De 
altfel, întregul său edificiu este construit pe 
doctrina ortodoxă — ca fundament al reve
lației lumii fenomenale — una din ideile 
sale preferate fiind cea escatologică. Refe- 
rindu-se la cunoașterea istorică, Berdiaev o 
expune ca anamnesis, afirmînd că orice om, 
fiind prin natura sa proprie un microcosm. 

cunoaște și reflectă istoria care este impli
cată în el cu toate epocile sale : „numai în 
adincul lui însuși" omul este capabil să gă
sească adîncimea timpurilor. Omul secolu
lui XX a așezat între el și natură mașina, 
aceasta avînd implicații grave asupra între
gii creații spirituale, dezorientate, care s-a 
rupt la rîndul ei de ceea ce perioada renas
centistă înțelegea prin frumos. Arta contem
porană este pentru Berdiaev o erupție de 
forme și sunete barbare de curente primi- 
tiviste. N. Bagdasar constată la Berdiaev nu
meroase confuzii și contradicții, chiar atunci 
cînd acesta reia teza kantiană a timpului.

N. Berdiaev se considera în primii ani ai 
activității sale, un marxist. Unele influențe 
ale acestei perioade, strecurînd elemente po
zitive într-o concepție general eronată, stră
bat și ideile sale de mai tîrziu. Astfel, el 
critică aspru capitalismul și recunoaște 
existența luptei de clasă. Un aspect pozitiv 
dezvăluit de N. Bagdasar îl constituie și cri
tica adusă rasismului și naționalismului „care 
poartă marca bestialismului". Insă, cum re
marcă N. Bagdasar, „în rezolvarea gravelor 
probleme sociale și economice, Berdiaev nu 
a adus noțiuni clarificatoare. El a întrevă
zut prăbușirea inevitabilă a societății bur
gheze înșelîndu-se în apariția unui nou ev 
mediu* (Un nouvel moyen age).

Succinta prezentare a celor trei gîndițori 
este efectuată cu o înaltă competență de 
N. Bagdasar, autorul delimitînd pozițiile care 
pot oferi puncte de referință pentru progre
sele gîndirii filozofice, de elementele inac
ceptabile din perspectiva noastră. In toate 
cazurile argumentarea densă, de o impecabilă 
stringență logică, bizuită pe cunoașterea pro
fundă a contextului în care s-au ivit ideile 
fiecăruia dintre filozofii studiați. este de 
natură să instruiască si să-1 convingă pe 
cititor.

DORU KALMUSKI

in Tr6sors de livres rares et pre- 
cieux a lui J. G. Graesse (Perliin, 19z2, 
voii.) e consemnată și cartea lui ^gmand 
v. Birken Der vermehrte Donaustrand 
(Malul lârcjxt al Dunării), apărută in Ci
nul 1684 la Nurnberg. Biblioteca M. E- 
minescu din lași este în posesia aces
tei tipărituri, importantă pentru cunoaș
terea imaginii tării noastre In literatura 
germană din secolul al 17-lea. Pînă acum 
această contribuție a cunoscutului poet 
Birken a iost trecută cu vederea. A iost 
pomenit întotdeauna în exclusivitate poe
mul Zlatna a lui M. Opitz, care în 
1622'23 a poposit la Alba Iulia unde a 
făcut o pasiune pentru istoria vechii Da
cii.

S. Birken (1626—1691) a fost inițial 
membru, apoi conducătorul influentei so
cietăți literare Ordinul încununat al 
păstorilor și florilor de pe rîul Pegnitz 
(Nurnberqp. Reputația sa era urmarea vas
telor poeme închinate păcii, virtuozi
tății ,și expresivității pitorești a limba
jului său poetic. Incadrîndu-se în con
textul epocii, cartea Der vermehrte Do
naustrand alătură mai multe scrieri ete
rogene : un _ fel de ghid de voiai (des
crierea Dunării și a afluenților ei), o

TEXTE $/ DOCUMENTE
scurtă schiță a istoriei Ungariei și Tur
ciei, un reportaj despre razoo*ul lurco- 
austriac dm anii lood și lo64 și despre 
asediul Vlenei (1684) și, în fine, un ca
leidoscop spicuind cele mai senzaționale 
inumpiări din anii 1665—1684. Nu numai 
caarul multilateral, ci și felul prezen
tării lui Birken este tributar barocului 
contemporan. In prelată mărturisește că 
nu se pozează pe observații proprii ci 
rolosește relatările altora. Astlel, baza 
prezentării istoriei și obiceiurilor româ
nești o formează cronicarii maghiari 
și G. Reichersdorff, M. Bonfinius, iar 
uneori relatări ale unor călători cu
noscut! lui Birken. De aici se explică 
unele inexactități (autorul susține de 
exemplu că în anul 1595, Sinan Poșa 
ar fi cucerit Bucureștiul și Tîrgoviște, 
fiind înfrînt apoi și gonit de voievodul 
transilvănean Ștefan Bathori- că în a~ 
celași an acesta ar fi zdrobit la Giur
giu oastea de 15.000 de turci sub co~ 
manda lui llasan, Ogly, Cicalia și P?~ 
rat. Nu se pomenește nimic de Mihai 
Viteazul, autorul în fapt al acestor iz- 
bînzi). De aici Birken preia, de ase
menea, transcrieri eronate (voievodul 
Bazarad — Basarab — ai f, tiumfat 

în 1330 la Posada asupra re& eiui Un
gariei; Megieș este Mediaș; George 
Techel este Gh. Doja; /lungana are 
etimologia: Huni-j-Avaria).

in ciuda acestor scăpări, prezentarea 
are farmecul anecdoticului (se pome
nește, pentru a reliefa mîndria popu
lației românești din Munții Apuseni, 
cum că locuitorii satului Feketeto ar 
sili pe orice străin să treacă, înainte 
de a fi primit în mijlocul lor, printr-o 
baie în apropiatul rîu Criș; că nici 
măcar voievodul Bathori n-ar fi fost 
scutit de o asemenea procesiune). In 
ansamblul cărții, descrierea țării noas
tre ocupă o șesime din spațiu. Ina- 
intind din vest spre est, naratorul de
senează un tabolu al marilor rîuri Timiș, 
Mureș, Olt, Dîmbovița, Argeș, Șiret, 
Prut, incluzând și evocarea locurilor 
învecinate. Se urmăresc conflictele ro
manilor cu dacii, autorul oprindu-se 
mai mult la prezentarea podului de la 
T. Severin care, după el, trebuie nu
mărat în rîndul minunilor lumii (p. 101). 
Urmează date din trecutul orașelor Ora
dea, Alba Iulia, Brașov, Timișoara, Li- 
pova. Mal importante sînt însă linele 
aprecieri de ordin general. Astfel auto

rul insistă în mai multe rînduri asupra 
integrității teritoriului românesc, amin
tind, că vechea Dacie a cuprins atit 
Ardealul, cît și Moldova și 'valahia 
(p. 88, 108). Existența românilor (va
lahilor) este menționată atît în Tran
silvania (p. 84), cit și în celelalte
doua principate. Mai mult chiar, Bir
ken constată: există două Valahii, care 
înainte de vreme au avut împreună 
cu Ardealul numele de Dacia... râmine 
deci adevărat, că sus la granița polo
neză se află o Valahie: dar pentru a 
o deosebi, ea se numește, probabil, 
după un rîu de acolo : Moldova (p. 
108). In acest fel, Birken sugerează 
identitatea națională a locuitorilor din 
cele trei provincii românești. Cît Pli
vește originea românilor, autorul cărții 
preia părerea latinizantă a umanistului 
italian Bracciolini. Iată cuvintele hu 
Birken : locuitorii pînă la mare, adică 
moldovenii și valahii, mai folosesc așa
dar și astăzi o limbă latină, măcar că 
e puțin stînqace (p. 102).

Se poate spune deci că această carte 
uitată de vreme, este o contribuție im
portantă, care rotunjește imaainea ro
mânilor în literatura germană în era 
barocului, vădind, în același timp, sim
patia și stima de care se bucurau eve
nimentele de pe teritoriul fnostru în sec. 
al XVIJI-lea.

HORST FASSEL

NTELECTUAL Șl
(urmare din pag. 1)

gel. Problemele specifice gîndirii germane de la sfîrșitul se
colului al XVIII-lea și începutul secolului al XIX-lea — pro
bleme teoretice, e adevărat dar determinate în ultimă analiză de 
complicata situație social-politică în care se afla atunci 
burghez a germană — au devenit pentru dialecticianul He
gel punct de plecare al unor foarte adîncite reflexii asupra 
condiției umane ca atare. In complexul proces de desfășura
re a acestor cercetări, inteligența lui Hegel a reușit să-și 
depășească epoca prin unele descoperiri care s-au integrat 
ca achiziții pozitive noi în patrimoniul cunoștințelor noastre 
despre lume și despre om, despre locul acestu.a în uni
vers. Astfel, între altele : teoria contradicției și a negativu
lui ca pîrghie a propășirii, teoria înstrăinării (indiferent de 
erorile ei), teoria despre relația finit-infinit, conceptul sal
tului calitativ au ridicat cunoașterea omenească la un nivel 
mai înalt decît acela pe care ea îl atinsese înainte de 
Hegel.

In plus: lărgind aria unor probleme istorice, puse cla
sei sale de zbuciumata epocă a revoluției franceze și a 
războaielor napoleoniene, și adîncind nivelul la care se pu
neau pentru el ca filozof aceste probleme, Hegel a simțit 
imperios nevoia să răspundă — fără îndoială în termenii de
terminați de contextul istoriei obiectiv — la întrebări care 
prin universalitatea lor nu țineau cu necesitate numai de 
acest context istoric, ci se legau de marea problemă a con
diției omului și a culturii lui în univers. întrebări specifice 
filozofice care au frămîntat spiritul omului în toate etapele 
de dezvoltare ale culturii sale și care pot fi cuprinse în 
cuvinte ca acestea: devenirea eternă are oare sens inteli
gibil ? care este semnificația valorilor de cultură create de 
om și, dacă există o ierarhie a lor, care este ea și cum 
poate fi ea justificată ? cum ar putea fi integrată viața ome
nească în existenta luată ca totalitate pentru ca viața să 
ne apară ca demnă de a fi trăită ?

Natură optimistă în însăși substanța ființei sale, Hegel, 
în același timp purtător de cuvînt al unei clase slabe ca 
forță socială dar, atunci, totuși, clasă în ascensiune, a răs
puns cum nu se putea mai optimist la susmenționatele în
trebări. înfiorarea spiritului său în fața devenirii eterne nu 
s-a transformat în ceea ce se numește „desperare metafizi
că*. După o perioadă de sfîșiere lăuntrică și de înfrigurată 
căutare a unor poziții de gîndire care să-i mijlocească îm
păcarea cu viața (expresia sa), el a elaborat o imagine des
pre lume ca totalitate potrivit căreia devenirea eternă a 
existenței ascultă de legea universală a unei finalități ima
nente ce are drept scop suprem realizarea și conservarea 
marilor valori spirituale ale umanității. Crezînd dogmatic 
în evidența acestui răspuns, Hegel a construit o imagine 
pretins exhaustivă și pretins definitivă despre om și despre 
raportul lui cu lumea. Noi știm însă că mai sus formulatele 
probleme nu comportă soluții absolute și definitive. Epoci 
diferite, orînduiri sociale diferite și filozofi diferiți au răs
puns felurit la întrebările amintite, iar Hegel n-a putut nici 
el sări peste această lege. Insă cu toate acestea contextul

AFECTIV ÎN fILOZOflA HEGELIANĂ
plin de conținut al răspunsurilor Iui Hegel la marile între
bări filozofice despre care vorbim cuprinde în el numeroase 
elemente pozitive, elemente ce-au îmbogățit — și mai pot 
îmbogăți — cunoștințele noastre despre condiția umană.

In această legătură de idei este cazul să reținem și fap
tul că, dată fiind imposibilitatea de a domina științific și 
deci „la rege" infinitatea factorilor implicați în aceste pro
bleme perene, și diată fiind marea importanță pe care o are 
pentru noi felul în care ele sînt dezlegate, intervine în dez
baterea lor — și-n rezolvarea lor — și elementul greu de 
definit dar real, sesizabil și foarte eficient, numit fizio
nomie spirituală, personalitate a gînditorului. Căci oricare 
ar fi iluziile pe care și le-ar face despre puterea, funcțiu
nea și rolul său inteligența, la aceste întrebări nu răspunde 
niciodată numai ea, adică ea curățită de orice adaus sufle
tesc extraintelectual, ci răspunde omul întreg cu tot felul 
său de a fi, de a simți, de a-și limagina. Factori ce mișcă 
din adînc și însoțesc inteligența de-alungul efortului ei de 
elaborare a unei concepții generale despre lume care să 
aducă răspuns pozitiv ori negativ — la sus-amintitele în 
trebări. Astfel, și la Hegel, încercarea de a răspunde la în
trebări care privesc esența însăși a omeniei noastre a pus 
inevitabil în vibrație toate coardele sufletești, pe cele ale 
inteligenței, ca și pe acelea ale afectivității. A pus în vi
brare coardele numeroase ale unei vieți afective cu regis 
tru mai larg și mai bogat decît al oricărui alt filozof al 
timpurilor moderne. Afectivitatea care s-a arătat omnipre
zentă și activă la rădăcina unora dintre cele mai importante 
idei ale lui Hegel, ca și în anumite segmente ale desfășu
rării dialecticii sale. Sinteza pe oare a construit-o el despre 
univers și despre om n-a putut să fie — ca de altfel orice 
sinteză filozofică de acest nivel — cunoaștere elaborată 
pe toată întinderea ei după canonul sever al științei, adică 
cunoașterea eliberată de orice element afectiv și deci su
biectiv. Insă, ceea ce e caracteristic pentru marele dialec
tician german, și-l deosebește pe acest pian de oricare alt 
mare filozof modem, este faptul că elementul emoțional — 
ascuns și stăpînit, dar totdeauna prezent — a jucat un rol 
atît de important în procesul de elaborare a sintezei cît și-n 
demersurile gîndirii sale dialectice.

Astfel, sinteza hegeliană, fragilă din punct de vedere 
științific prin însăși ad neauri-arătata natură a ei, ridicată 
pe date furnizate de știință dar și pe adîncite reflexii ba
zate pe o experiență personală a vieții, fiind determinată 
în straturile ei profunde și de foarte puternice componente 
afective ale conștiinței celui ce a elaborat-o, este alături 
de oglinda ce se credea obiectivă a lumii și o foarte preg
nantă autoexprimare a omului care a construit-o. Incît. dacă 
e adevărat că doctrina lui Hegel, născută din concentrata 
reflectare asupra contextului istoriei în care ea s-a plă
mădit, oglindește acest context concret pînă și-n cele mai 
abstracte categorii ale ei, nu e mai puțin adevărat că ea 
oglindește acest context la modul cu totul personal și cu 
totul aparte al filozofului dar și al omului oare a fost Hegel 
și care a scris Știința logicii, însă și Prelegerile de estetică. 
a scris Filozofia dreptului dar și Spiritul creștinismului.

Scrierile din tinerețe ale autorului Științei logicii, rămase 
in manuscris pînă în 1907, vin să confirme această din ur
mă constatare. Impresia pe oare o produc aceste scrieri 
este mare și lămuritoare, atît pentru cunoașterea filozofului 
Hegel, cît și a omului Hegel, aceasta din urmă impunîndu-se 
de acum ca necesară pentru justa înțelegere a gîndirii fi
lozofului. Aceste scrieri ne-au relevat un Hegel frămîntat de 
o viață lăuntrică afectivă nebănuită mai înainte. Ele arată 
cititorului atent că elementul intelectual, puternic, desigur, 
și prezent în scrierile ulterioare ale filozofului, s-a altoit 
pe un tot atît de puternic fond afectiv inițial. Incît, prodi
giosul sistem de mai tîrziu ni se înfățișează, pe unele laturi 
esențiale ate lui .oarecum ca expresie intelectuală ia vieții 
afective și foarte personale a omului Flegel. Parcurgînd acum 
-menționatele scrieri, rămîi cu sentimentul că ai reușit să 
prinzi așa zis pe viu geneza probabilă a unor idei care, 
colorate emotiv pentru moment și transfigurate mai tîrziu, 
vor devenii fundamentale categorii labstnacte ale dialecticii 
și ale sistemului hegelian. Aceste scrieri ne arată mai per
ceptibil decît opera închegată în sistem a filozofului, că 
„neliniștea" despre care vorbește el în Fenomenologie, adică 
„neliniștea" pe care o simțise și o simțea el atît de intens în 
fața lumii ce-I înconjura, este unul din resorturile principale 
ale gîndirii sale. Să adăugăm că, alături de contrad cțiile 
descoperite de Hegel la tot pasul în realitate și în gîndirea 
cunoscătoare, elementul extra-intelectual relevat acum expli
că, în măsura importanței lui relative noi la Hegel, tensiunea 
pe oare o comunică cititorilor ei întreaga operă a lui.

Am insistat asupra prezenței elemetulud afectiv în gîn
direa lui Hegel, fiindcă acesta, extraordinar de bogat și 
deși transfigurat, a creat în cazul nostru, cu timbrul lui a- 
parte, atmosfera spirituală cu totul specifică .a gîndirii he
geliene. Fiind atît de puternic și mereu prezent, acest fac
tor emoțional a influențat — uneori foarte discret, dar tot
deauna eficient — direcția de mișcare a gîndirii filozofului, 
a inspirat alegerea problemelor dn numărul nelimitat de 
probleme pe care i le punea lui Hegel lumea și epoca, a 
influențat apoi și modul de interpretare a datelor obiective 
înregistrate de intelect, interpretare a cărei linie generală 
de mișcare s-a concretizat în ierarhia de valori pentru oare 
a pledat marele dialectician. Potențialul înalt al factorului 
afectiv — trădînd, fără îndoială, o structură sufletească 
nativă — a creat un climat emoțional de fond care, îmbi- 
nînd inteligenta gînditorului, i-a încărcat adesea conceptele 
cu semnificații neexprimate explicit, ci, ca în marea poezie, 
numai sugerate. Astfel, acest înalt potențial afectiv a făcut 
ca filosofia hegeliană să fie și o filosofie, aș zice de atmosferă 
care trebuie sesizată de oricine dorește să pătrundă în uni
versul de idei construit de Hegel. Cine nu percepe împreu
nă cu elementele de conținut intelectual ale gîndirii lui 
Hegel și această atmosferă aparte, riscă să nu le poată 
pricepe destul de adecvat acum — amintitele elemente.

Am scris în prezentul articol relativ mult despre Hegdi 
și foarte puțin deSDre filozofia hii. Cum se cuvenea — cred 
— într-o scurtă expunere comemorativă.



„La Liceul Internat, unde l-am avut 
profesor pe Ibrăileanu../' 

-INTERVIU CU ACAD. IORGU IORDAN-
La 9 odombrie 1970 se; vor împlini .75 de ani de la în

ființarea, la propunerea lui Spira Haret, a primului liceu 
model din țară. Liceul Internat „Costache Negrazzi" din 
Iași. Cu ocazia acestui eveniment deosebit pentru școala ro
mânească, am adresat cîteva întrebări acad. Iorgu Iordan 
fost elev al ilustrei școli ieșene:

—- Care a fost momentul în care v-eți decis să vă con- 
sacrați studiului limbilor romanice și ce amintiri vă leagă de 
acest moment? A contribuit cu ceva la această alegere Li
ceul Internat din lași ?

— Hotărîrea dennitivă de a deveni lingvist am tuat-o 
In octombrie 1909, in urma examenului dat cu Al. PhilipDÎde 
și a obținerii unei burse. Al. Philippide era in cancelaria 
decanului Facultății de litere (A. D. Xeriopol), cînd mi-a 
comunicat rezultatul examenului pentru bursă și m-a îndem
nat să renunț la Drept (eram înscris și la această iacultate. 
chiar dădusem examenele de anul I). Spunea că am dat un 
examen foarte bun la el și. „păcatele mele, poate îi ajunge 
un filolog de seamă'. Pregătirea terenului s-a făcut încă de 
la Liceul Internat, unde l-am avut, patru ani de-a rlndul. 
profesor de limba română pe G. Ibrăileanu.

— Cum explicați puternicul sentiment care-i leagă pe 
foștii elevi ai școlii, unul de altul, și de școala la care au 
învățat ? In cazul „Internatului" ieșean, acest sentiment pare 
a fi mai puternic decît în alte cazuri ? Unde trebuie căutate 
cauzele acestui atașament ?

— Da, sentimentul de solidaritate cu colegii și cu cama
razii din alte clase cred că a fost mai puternic la interna- 
tiști. Explicații sînt multe: in primul rind, viața în Comun 
și munca, aș zice colectivă. In sensul că, deși fiecare lucra 
pentru sine, ne ajutam necontenit unii pg alții. Intr-al doi
lea rînd, mă glndesc la atmosfera spirituală deosebită, crea
tă de înaintași, de profesori etc. Era apoi mlndria (bine 
înțeleasă) că liceul nostru era cel mai bun din țară. De no
tat și atmosfera generală a lașilor, unde s-au petrecut în 
secolul al XiX-lea importante evenimente culturale și poli
tice. In sfîrșit, aș adăuga temperamentul liric, sentimental, 
al moldovenilor, criticat astăzi, pe nedrept, în cronicile des
pre operele literare. Majoritatea elevilor erau moldoveni și 
ei dădeau tonul. La fel. profesorii, mai- ales Ibrăileanu, Ho
gaș, Frunză etc.

— Cum erau predate atunci limbile străine în liceu, în 
particular la Liceul Internat ,C. Negruzzi"? Care este limba 
străină cea mai ușor asimilabilă de română și de ce?

— Cu metodele de pe vremea aceea, adică fără apara
te. Fapt este că majoritatea colegilor, începîndi din clasa a 
V-a sau a Vi-a, citeam fără dificultate literatura franceză 
in original.

Limba cea mai accesibilă românilor mi se pare spaniola 
sau, poate, italiana. Din păcate, pentru munca științifică n- 
ceste două limbi au o importanță secundară. De aceea tot 
engleza, care se învață ioarte ușor, dar. destul de prost, 
deocamdată, și franceza, cu care sînterh deprinși demult, 
trebuie avute în vedere. Sînt c'hîq.r de părere că la intrarea 
In învățămintui superior să se .ceară, printre materiile exa
menului de admitere, și o limbă străină.

— împărtășiți concepțiile lui Mc, Luban cu privire lia 
viitorul școlii ? Ce părere aveți despre metodele de învăța
re a limbilor străine ?

— Metodele moderne'pentru învățătura limbilor străine 
ajută, cred eu, în mod efectiv, numai le deprinderea pronun
țării, a intonației etc. Gramatica și vocabularul și le însu
șește cineva, fie singur, cu ajutorul unei gramatici a limbii 
respective și al lecturilor, aleglnd la început texte mai u- 
șoare, scriind cuvintele necunoscute într-un caiet, fie la 
școală, în aceiași fel, dar îndrumat de profesor. Entuzias
mul pentru mașinism, în general, duce la exagerări și înlă
tură adesea metodele consacrate. Totodată învățămintui cu 
ajutorul mașinilor duce la o atitudine comodă față de muncă.

— Sistemele moderne de învățământ și educație sînt ba
zate pe pregătirea copiilor în. limitele acelorași programe, 
iar diferențierea se face în etapele următoare. Liceul Inter
nat „C. Negrazzi" a fost creat, la șfîrșitiil secolului trecut, 
ca liceu model, avînd un corp selecționat de profesori si 
recrutînd elevi din toată țara. Se pot împăca sistemele mo
derne de învățămînt cu existența unor școlii-model, școli 
care să selecționeze încă de la vîrșta copilăriei elementele 
mai dotate?

— Nu văd de ce ar fi contra concepției noastre demo
cratice Înființarea unor licee model, în care să fie primiți 
încă din primele clase elevi excepțional înzestrați. Un sis
tem democratic, oricît de perfect, nu poate da inteligență 
celui care n-o are din naștere: El trebuie să se ostenească 
numai pentru a înlesni tuturor copiilor învățătura, dar dună 
puterile lor. I

Programa analitică cred că trebuie să fie aceeași, atit 
,în liceele model, cît și în celelalte. Liceul Internat, și la 
începuturile lui și după aceea, a avut o programă identică 
cu a tuturor liceelor din țară. La liceele model se poate a- 
dînci materia, se poate mări exigența, în special trebuie puși 
elevii în situația de a gîndi pe cont propriu și ajutați să 
dezlege singuri probleme de toate felurile, să aibă impre

LICEUL „COSTACHE NEGRUZZl"

sia, măcar cînd și cînd, că prezența profesorului e de pri
sos, întrucît se pot „descurca" fără ajutorul lui (sau al alt
cuiva). Greșeala noastră era că, pînă nu de mult, școli pro
fesionale, tehnice etc. medii sau superioare — între liceu 
și politehnică — nu prea am avut.

— Din analiza naturii profesiei pe care și-au ales-o unii 
absolvenți ai Liceului Internat^ reiese că numărul oamenilor 
de artă, de litere, este relativ; egal cu cel al oamenilor /IA s 
știință. Dacă printre oamenii de știință putem cita un mare 
număr de foști elevi, printre Care Traian Săvulescu, Traian 
LaTescu, Ion Borcea, Mihai Citică, Ion Enescu, prof. dr. Ni- 
colae Gh. Lupu, I. Bianu, Alexandru Nicolau, dr. C. Iliescu, 
C.C. Teodorescu, H. Hulubei, N. Profiri, Ion Andreescu-Cale, 
Traian lonascu, prof. C. J. Creangă, djt. Th. Burghele, Ld- 
crețiu Pătrăș'canu, Alex. Bîrlădeanu, Gh. Manea, Victor Io- 
nescu, Adrian Dimitriu, Emil Condurache și mulți alții, nu 
e mai puțin adevărat că și printre oamenii de •litere, de 
artă, sau din alte profesiuni putem cita, de asemenea, pe 
Eugen Lovinescu, Iorgu Iordan, Demostene Botez, Mihail 
Ralea, Ionel Teodoreanu, Al. O. Teodoreanu, Paul Verona, 
Victor Ion Popa, prof. N. I. Popa; D. Luchian, general' 'D. 
Dămăceanu, Petre Ștefănescu-Goangă, Radu Beliqan, M. Se- 
vastos, compozitorul Dan Romașcan, Al. Voitin, Gh. Mărgărit, 
și mulți alții. Vă dați seama că enumerarea am făcut-o o- 
mițînd un mare număr de foști elevi, imposibil de cuprins 
în spațiul unui interviu. Întrebarea ar putea fi formulată 
așa: care este, după părerea dv., „secretul" unei astfel de 
„recolte" și cum explicați diversitatea atît de mare de preo
cupări pe care au reușit să o acopere absolvenții aceleiași 
școli ? ’

— Răspunsul este conținut în unele din răspunsurile 
precedente: selectarea elevilor bursieri printr-un concurs 
serios (deși intervențiile nu lipseau) și mai ales selectarea 
care urma după intrarea în liceu, de-a-lungul anilor de 
studiu. Un elev bine înzestrat de lâ natură are curiozitatea 
să știe și să priceapă cît mai mult, mai cu seamă că există, 
prin forța lucrurile, emulația inevitable într-un internat, 
dar existau și anumite înclinații și aptitudini dezvoltate îh 
cursul studiilor. Problema asta este ioarte delicată, fiindcă 
pentru dezlegarea ei trebuie făcut apel nu numai la calită
țile personale, ci și Ia factori exteriori, ca mediul familial, 
ambiția, in sensul bun, stăruința; pasiunea pentru muncă etc., 
etc. Am venit in clasa a V-a de la Tecuci, unde fusesem- 
primul în clasele a III-a și a TV-a. Aveam în clasă la In
ternat colegi superiori sau cel puțini egali ca inteligență. Ur 
nul, cel puțin, îi batea pe toți. In cursul inferior, fusese 
primul sau al doilea, — în concurență cu viitorul inginer 
Alexandru Nicolau, doctor Honoris Causa al Politehnicii din 
Timișoara. In cursul superior a rămas în urmă, fiindcă nu-i 
plăcea să muncească. Deviza lui era să obțină note mari 
fără muncă. In clasa V-a, nou venit, am fost al zecelea, în 
clasa a Vl-a și a VII-a aT treilea, în clasa a VlII-a — pri
mul. Nu aveam nici un fel de talent propriu-zis, în afară 
de faptul că eram „tare" Ta limbi. Compozițiile mele lq lim
ba română erau banale. Așa le simțeam eu și așa le carac
teriza Ibrăileanu, care totuși îmi punea notă mare, fiindcă, 
învățam și asimilam materia. In plus, citeam și foarte bine, 
cii glas tare, în clasă, pus de el, fragmente de opere lite
rare. încredere mare în mine n-am avut niciodată, am avut 
insă profesori serioși, în frunte cu Ibrăileanu și, la Univer
sitate, Al. Philippide, care m-au îndemnat și ajutat să-mi 
trec doctoratul. Intlmplarea joacă uneori, poate chiar destul 
de des, un rol important în viață. Al. Nicolau era dotat la 
toate, (matematică, desen, muzică, etc.), dar n-a dat mai tîr- 
ziu ce se putea aștepta, din cauză că pe vremuri inginerii 
nu făceau lucrări științifice. Se mulțumeau toți să fie, cînd. 
era cazul, buni profesori Ia Politehnică, să studieze mereu, 
„să realizeze' (poduri, șosele, construcții).

— Metodele moderne de cercetare presupun mari colec
tive. Sînt ele oare compatibile cu personalitățile, și care e 
locul lor în viața noastră științifică ?

— Personalitățile mari, sau mai puțin mari, pot lucra 
foarte bine în colectiv. Nu există contradicții între activi
tatea colectivă și cea personală. Cu o condiție, însă: să se 
lase la o parte, dacă îl au — și la noi cei mai mulți îl au 
— marele cusur de a se crede excepționali, superiori tutu
ror de aceeași specialitate, ba și de specialități diferite. De 
asemenea, se cere ordine în lucru, metodă (nu a disciplinei 
respective, ci ordine în înțelesul obișnuit). Aici avem o 
problemă de educație, nu de capacitate. Din păcate, noi nu 
sintem, în general, nici disciplinați, nici ordonați, devenim 
ușor superficiali, din cauza grabei, și a dorinței de a „ajun
ge' om mare. De aceea, de pildă, eu privesc cu mare scep
ticism întrecerile, concursurile etc. între elevi și între stu- 
denți, care în sine sint un lucru foarte bun, dar pot duce 
repede la înfumurare, la parvenitism. Ia „lăsarea pe tin- 
jală' ș.a.

— Considerați limba română o limbă, în ansamblul ei, 
formată, sau o limbă supusă încă unui proces de formare, de 
definitivare ?

— Limba, oricare ar fi ea, 
nu e niciodată perfectă, fiind
că se perfecționează, ca să 
zic așa, adică evoluează me
reu. Comparată cu franceza 
sau cu alte limbi, româna e 
mai puțin dezvoltată, e drept, 
dar ea poate exprima tot ce 
se cere a fi exprimat, întoc
mai ca limbile evoluate.

— Credeți că omenirea va 
ajunge să vorbească o singură 
limbă ?

— Nu cred că se va ajunge 
la o limbă unică, fiindcă nu 
văd cum.

— Ce părere aveți despre 
spiritul polemic și despre mo
dul cum se manifestă acesta în 
presa literară de astăzi ?

— Spiritul polemic cam lip
sește. Iar cînd există, el se 
manifestă aproape totdeauna 
împotriva „adversarilor' și e 
de calitate inferioară. Dacă 
spiritul polemic adevărat ar fi 
încurajat mai mult, s-ar aduce 
mari foloase literaturii....

Interviu consemnat de
M. NISTOR

ENIGMELE MITURILOR 
ASTRALE

Materialul acestei cârti, apărută 
de curind sub semnătura lui Vic
tor Kernbach, este,- intr-un fel, 
inedit. Aceasta, îutruciț nu ne â 
aflăm nici în; fata unui conținut, 
de știință propriuzisă, dar nidî 
a unei literaturi științifico-fan- 
tastice, ci ațVem de-a face cu 

' prezentarea unor ‘ipoteze formu
late pe ’ baza, unoi 'enigme, dar ’ 
propuse ia ordinea • silinței. ,c- 
xistă, după cum se-știe, în cul
tura tutuior popoarelor — mi-

* tdioqie. Istorie, literatură, fol
clor ' etc; ’ — elemente care fac 
referiri la ceva nepămîntesc. A- 
cest nepamintesc, conform aîn- 
dirii traditionale, a fost consi
derat ca fiind divin. Căci, în 
fapt, de-â lunqul timpului, gîn- 
cirea a fost pusa în situaua ur- . 
maioarei diieme ori se namile 
că ființele despre care vorbesc 
miturile âu venit pe pămint do 
sus. iar in acest caz, implicit, 
se face o recunoaștere a divini
tății, ori, pentru a nega divini
tatea, trebuie exclusă sosirea de 
sus a oricărui fel de ființe. Dar. 
constată Victor Kernbach, se 
poate formula ipoteza că au e-

. xistat intr-adevăr, în trecutul 
foarte îndepărtat, ființe care au 
coborît pe pămint, fără ca aces
tea să fie cîtuși de puțin divi
nități. Asemenea ființe, după ipo
teză autorului, nu sînt altceva 
decît ființe asemănătoare, omului, 
înzestrate cu rațiune, care exis
tă ne alte planete respectiv ex
traterestrii. Arqumentația autoru
lui, în acest sens, invocă atit 
elemente de cultură spirituală, 
texte cu conținut mitoloqic care 
se referă la vizite pe pănunt 
cescinzind de suș, cît și prpbc 
materiale de culture!.’ construcții 
uriașe aflate în diferite reaiuni 
ale globului a căror .tehnică d» 
realizare încă nu a. putut fi ex
plicată. De asemenea, între cele 
două feluri de probe, surprinză
tor. exisfu numeroase puncte de 
legătură. ,'Intreaaa carte, unică la 
noi ‘ dar avînd corespondente în 
alte literaturi, urmărind araumen- 
,tarea acestor idei>‘ dezvoltă o »- 
nitară, $i în mare măsură ori
ginală. reinternret'are a miturilor 
astrale, căutîndu-le -sîniburele r«- ■ 
tional în perspectiva știintificulut- 
în sensul că adevărul lor incifrat. 
o dată cefetișizat, ar pleda pen
tru ipoteza de afirmare a exis
tentei unor civilizații extraterestra 
în univers.

miRUNTAREA Of OPINII
Daca admitem că activitatea. 

cercetare ștîintiiică este mczeniă 
celor ce lucrează în cated/eie 
universitare, atunci învățămintui 
superior dispune, de un detașa
ment de circa. 12 000 cercetaiori 
deținind astiel o pondere ridica
tă în totalul anoaiatilor pe îroit- 
tul științei românești. Numărul 
mare de probleme luate în stu- 
diu pe multiple planuri și de 
contracte încheiate între catedre
le universitare și- dileiite uni
tăți dă o imaaine sintetică a Po
tențialului acestui corp de cer
cetători. Siqur, nu se poate tre
ce cu vederea iaptul că în unele 
studii și lucrări nu sînt pre
zente descoperiri . deosebite, în 
multe cazuri soluțiile date fiind 
discu'abile sau -parțiale. Dar, dacă 
în ciuda aspectelor controversa- 
bile Dnn ideile si speculațiile 
proprii, prin reluările sistemati
ce ale diferitelor aspecte, se u- 
dauqă unahiuri noi în reflexiile 
asupra problemelor în discujie, 
este încă suficient pentru ca lu- 
crările respective să-și justifice 
dreptul de a fi publicate. Aceasta 
nu înseamnă, se înteleqe. că 
ohiectul cercetării trebuie limitat 
la a se publica lucrarea res
pectivă. insă trebuie să admitem 
că informarea — în măsura în 
care rolul ei este să comunice 
date referitoare In actualitatea 
si stadiul rezolvării diferitelor 
probleme — reprezintă resortul 
indispensabil al cercetării știin
țifice.

In leqătură cu această proble
mă, nu ar ii poate lipsit de in
teres ca un orqan autorizat sd 
analizeze dacă numărul, structura 
și repartizarea publicațiilor de 
specialitate existente corespunde 
cerințelor actuale și de perspec
tivă. dacă în sfera lor intră su-

• ficient și activitatea de cercetare 
științifică a institutelor de învă- 
tămînt superior. Un studiu temei
nic si cuprinzător ar oferi, pro
babil. concluzii interesante, cel 
puțin pentru unele domenii, de
oarece. se nare că. în cazul unor 
reviste, semnatarii articolelor a- 
partin de regulă institutelor de 
cercetări centrale, organelor de 
sinteză sau colectivelor de re
dacție ale revistelor respective. 
Or. limitarea la același sau aproa
pe același cerc de autori nu poa
te favoriza confruntarea opiniilor, 
întrucît mărirea numărului de pu
blicații si de naaini prezintă limi
te de care sîntem cu totii con
știent!, o suaestie ar fi consti
tuirea în cadrul fiecărui institut 
a unui fond al cercetării științi
fice, care să nășească cel nu- 
tin în bibliotecile proprii. Fiind 
întocmit pe specialități și după 
normele de arhivă, acest fond u1 
putea intra în circuitul public, 
putînd fi oricînd si de oricine 
consultat și ințiicat ca material 
documentar. Și cum majoritatea 
institutelor de învătămînt superior 
dispun de centre proprii de multi
plicare, această operațiune nici 
nu ar comporta eforturi deose
bite.

O altă soluție, de altfel practi
cată si pînă în prezent într-o 
anumită măsură, ar fi editarea 
periodică ni nnerativă a unor cu- 
leqeri de studii din materialele 
unor sesiuni științifice, dezbateri.

consfătuiri ele.' Extinderea aces
tei' forme și* mal ales iuareâ în 
considerație și a jrezukatelor. cer
cetării cadrelor, care, funcționea
ză* în alte unitati decît ce’e de 

' pe‘ raza ' Capîtâlei. ar îmoooSri 
soluțiile ' propșiie .problemelor ri
dicate de procrea. SQcial-ecena- 
mică . Antrenarea doar simbolică 
a cadrelor din ittovlncie la un&* 
le dezbateri si ‘setfiuht organiza
re • pe plan TcentraU accesuf limi
tat la unele, puhjicatți. nu .este da 
natură să stimuleze activitatea da 
creație ia nivelul ’ cerințelor ac-* 
tuflla.. j

In. formularea acestor propuneri 
reieritodre 1a extinderea cadrului 

■ confruntării opiniilor, plecăm de 
la indicația GUprinsău in Directi
vele C.C. al P.^.R. pnvjnd dez
voltarea învătămjritului în R-S.R., 
în capitolul cercetarea știirițiiică 
în învălămîn tul > superioj. în care 

. se spune „Se va perfecționa în 
același timp re.tequa de publica
ții a institutelor tie' învăfămibt. 
superior, care vor -fi profilate P<* 
specialități . și vor publica studii 
atît în limba română cît și în 
limbi de larqă 'circulație.

De asemenea ' nvem în vedere 
faptul că fiecare cadru didactic 
înainte de orice alte drepturi, 
dorește înscrierea rezultatelor cer
cetărilor proprii îri circuitul pu

blic, cerință care, gazată pe con
siderentul că cel ce prezintă 
lucrare spre publicare are și ce
va de comunicat,•, nu poate avea 
decît consecințe pozitive pentru 
societate. In' plus,' pentru multe 
specialități. îndeosebi' din dome
niu] umanistic^/ publicarea este 
strînș levată det fipqlizqrea cer- 
ce'ării științifice.' In ’ Caz contrar, 
rodul unor eftorturi care se în
tind.' uneori, oe iinin de 2—5 sau 
chiar 10 ani. poate rămîne ne
fructificat, ceea ce înseamnă o 
imensă paoubă nentru economie 
si vn act demoralizam pentru cer
cetătorii în cauză. Să nu uităm 
însă ră stimularea publicării re
zultatelor activi tătii științifice 
niversifare ar conduce qf Hdi- 

.rarea conținutului învă’ămîntului, 
deoarece aici ctorc^^arofj canstf- 
biie, totodată, un mtUnr eficient 
de instruire a studenților.

' ‘ doctor Yh ecbiîor&ia

PRECIZĂRI *
Â apărut recent i excelentă an- 

tolodie a poefciei clâsice româ
nești, -De • la? .Dosoftei- la Ocia- 
vian Goqa", a în..colectja „Biblio
tecă pentru toti"* (hr. 556—551b. 
antoloaie care refacă Idrumul par
curs de poezia -românească in 
ultimele ,trpi , veacurj. t

Primul volum, care aiunqe pină 
la D. bolinuneanul cuprinae sine 
moldoveanul . Endcache Gane, un
chiul nuvelistului .Nicu Gane. 
Constatăm că nu e cunoscută 
data exactă a nașterii sale, si 
nici cea a mortii. Aceeași defi
cientă ne întimpină și in «Isto
ria literaturii române", voi. 11, 
unde nașterea lui Enacachfe Gane e 
fixată „pe la sfirșitul' secolului 
al XVIII-lea", iar moartea — îna
inte de 1850. In recenta Antolo
gie, viața poetului e cuprinsă in
tre „cca. 1790 — cca. 1850*.

Amîndouă datele — și cea de 
naștere, și cea de moarte -- pot 
fi cunoscute din documentele pu
blicate. Astfel, „Foaia de cali
tăți" ne oferă data nașterii : „Spă
tar Enache, prezidentul Giudecă- 
toriei Botoșani, născut la satul 
Ciumuleștii părințăsc, în anul 1787 
noemvrie 30“ (Artur Gorovei, Mo
nograma orașului Botoșani, 1925 
p. 384). Faptul că în această foa e 
î se spune, oficial,* Enache. nu 
trebuie să deruteze : Enacach^ e- 
ra un diminutiv, ca și la I 
Tăutu sau Al,ecu .Do’nici. Pe foa ’ 
de titlu a poemului publicat 
1850 stă scris Enacactte Gane sec
tar. Fusese boierit spătar la ?• 
octombrie 1827.

Tn ceea ce privest*» moar*ea. 
știm azi precis că soStanil Ehi 
cache Gane moare în anul 1842 
(Buletinul „Ioan Neculce".
V. 1925, p. 304).. S-ar ov 
viitoare cercetări s\ ne aduci 
data exactă a mdrtii si lncr.: ?*- 
cronării sale; • ♦

Tot din foaia sa d° calități b- 
flăm amănunte b’o^^af’ce : 
la 1805 pînă la. a f- • -
shiiba VisteriM pământ*»**’. D® 
1814—1821 a fos» >-
tar. no. vrem°a T’x. Sa1e r'->— - 
guvernator Sturza. De la 1®21 — 
1827 ispravnic la tinutul R-— ;_ 
apoi asesor la Giudecătoria Su
cevei. apoi prezident de tribune’* 
In 1837 si 1838 e .prezic- 
Giudecătoriei Botoșani*.

Tot pentru viitorul biocraf 
semnăm a;ci si un am’nunt n» 
puțin cunoscut. In călători» 
care o face „la munte*. în !5XX 
scriitorul nostru e însorit de cf»- 
ceru! Draaoș. E o pe^c’wș •-»»"&- 
ti f; rată în tîrnul FolUceaffere 
lordache D'onos. ««far ’
clucer în 1833. străbun aî 
snbri si re*rr®fafnbrf 
dnean. profesorul Aure* O» ar — 
St’no I^rdarh® Dr a

T»ns,rtă ««♦<» ț.»
reasa Ruxanda

STEFAN S C30WOVBI



Scrisoare din Paris 
de la JEAN CASSOU 0 SPLENDIDĂ UNANIMITATE Comentar

S-ar putea să ml se reproșeze că am inten
ția — prin aceste cîteva rîndurl — să înflo
resc o realitate. Departe de mine acest qînd: 
știu ce Înseamnă Parisul, ce datorez eu în
sumi Parisului și ce-mi datorează mie, la rin 
du-mi „francez de adopțiune' *). Lumea mea 
datorează României un mare număr de poeți, 
filozofi istorici, diplomați, artiști, oameni de
osebiți a căror gîndire ilustrează aeniul unul 
popor atît de înzestrat. De-a lungul unei ju
mătăți de veac de zbateri, de biruințe și ra
teuri în vălmășagul Cetății Lumină, am cu
noscut zeci de români.

Una dintre fiauri'.e de care mă simt în mod 
intim legat este aceea a lui Tristan Tzara. 
Cred că românii, compalrioții săi 11 cunosc 
bine, ii comentează adesea opera atît de bi
zară. Tristan Tzara a fost nu numai cretorul 
— in sensul cel mai denlin al cuvlntului — 
ci și animatorul uneia dintre mișcările spiri
tuale europene de amploare și protest : da
daismul. Nu e însă locul să iac aici o dizer- 
tatie despre DADA, ci mai curind sd amin
tesc de splendida unanimitate ce ne-a încon
jurat pe noi, creatorii și criticii începutului 
acestui secol. Cu alte cuvinte, sd md reîn- 
tî.’nesc in memorie cu tlnărul poet care în 
1916 Ia caieul TERRASSE din Zurich, încer
case sd facă puțind ordine în haosul verbal 
al epocii. A lost un scandal, un țipăt, o iz- 
bîndă! DADA s-a născut din exigentele mo
rale ale unor iluzionați, In fruntea cărora 
Tzara purta drape'ui. Omul acesta era dotat 
cu o prodigioasă inteligentă. Și el, ca și cei 
mai multi din „Clanul Dada', avea în el a 
furie de viață proprie generat ei primului 
război mondial. De fapt, la Tzara această furie 
nu era decît exnresia temneramentu ui ‘său 
vijelios; dar mai era ceva: revolta sa tine
rească, iluzia, talentul de a brava to'ul. Cu
rind am intrat și eu In cetcul DADA. Am în- 
tllnit acolo oameni minunați, frondeuri de 
Inimă și de stihuri. In casa lui T'/ara veneau 
adesea Dali, Gala, Breton, Brâncuși.

Constantin Brâncuși făcea figură aparte In 
jurul lui, in sihăstria din IMPASSE RON SIN, 
am descoperit alți români demni de a figura 
în marele Larousse. Cei mai multi Încercau 
să-și acomodeze pasul cu realitățile vremii, 
cu ideile noi. Unii au reușit. Și astfel, în li
teratura franceză avem atltea nurre româ-ești 
de la Tzara la Eugen lonescu. In dorreniul 
artelor, cine n-a auzit de Etienne Hajdu,

Custode moral el spiritual al Muzeului de Artă 
Modernă din Paris, Jean Cassou poate ii văzut stră
bătând zilnic sălile grandiosului palat CHAILLOT, 
prins in mrejele plnzelor iui P.casso, Chagall, 
Klee, Dali, captivat de inegalabilele ansambluri 
sculpturale dăruite muzeului de Brâncuși. Moore 
sau Giacometti. Cine este insă JEAN CASSOU? 
In toate tomurile de referință, Cassou este numit 
pe bună creptate .tipul desăvirșit al umanistului a 
cărui formație amintește de Teilhard de Chardin. 
Andră Maurois, Alain” ... A abordat cu egală 
dezinvoltură aproape toate genurile. Cum spațiul 
nu ne îngăduie să le ccmentăm amplu, ne rezu
măm a menționa cele mal durabile volume sem
nate de Cassou: poezie: 33 POEME CLANDES
TINE, romane : ARMONII VIENEZE — 1926,
CHEIA VISURILOR — 1929. CRIMELE PARISULUI
— 1936, LEGIUNEA — 1939, CENTRUL LUMII — 
1845, FRUMOASA TOAMNA — 1950. CARTEA LUI 
LAZÂR — 1955) nuvele: DINSPRE PIAȚA ETO1LE
— 1955) eseuri: ELOGIUL NEBUNIEI — 1925, UL
TIMELE GINDURI ALE UNUI ÎNDRĂGOSTIT — 
1962 etc. In total peste 50 de volume de litera
tură. critică literară, istoria artei. Scrierile sale 
sint elogii aduse spiritului umanist, libertății, dra
gostei. Există insă si o altă lată a omului Jean 
Cassou, aceea din timpul Rezistentei, a militan
tului cin vrmea baricadelor Frontului Popular ...

La solicitarea expresă a colaboratorului nostru 
GEORGE CUIBUȘ. căruia Jean Cassou i-a acordat 
un interviu la Paris, scriitorul francez a trimis 
.CRONICII" articolul de față ca o mărturie a ad
mirației sale pentru Brâncuși și tara de obirșie a 
marelui sculptor.

Victor Brauner. Horia Damian și alții? Dar 
despre universalul Brânctiși, vreau sd vă 
vorbesc. Era un om simplu, un Înțelept care 
ducea cu sine magia pădurilor și munților ro
mânești, păstrător al unor unice simboluri 
milenare. Nutrea o dragoste firească pentru 
cele mal elementare atribute ale vieții. în
drăgea, dincolo de orice consecințe, tot ceea 
ce amintea de originea lucrurilor, tot ceea ce 
ținea de izvoarele și principiile lumii. Se ex
prima într-un limbaj pigmentat de judecăți, 
asemeni unui bătrîn înțelept, mereu în con
tact cu pietrele, cu plantele, cu animalele. A- 
cest cadru de vitalism primar i-a servit artis- 
tu'ui Brâncuși poate primele lecții de este
tică : „Cum îți duci zilele, Brâncușil' — ii 
Întrebau prietenii.., „Zburd în naturală — 
le răspundea sec artistul.

Arta o privea ca pe un joc al minții, ca pe 
o plăsmuire a primei vîrste a umanității. 
Sculptura era unul din prime'e jocuri ale o- 
mului: birnele încrustate cu briceagul de ță
ranii din Carpați, coloșii din Insula Paștelui, 
Roma antică. Renașterea. Omul nu se poate 
desprinde din acest joc care este arta —

susținea artistul. Pentru a nu-și pierde puri
tatea, el se va juca mereu cu lutul, cu dalta, 
cu ciocanul. In contact cu arta, omul va ră- 
mlne totdeauna un copil, va păstra grația a- 
cestuia. Arta creată de om poartă în ea un 
grăunte de inocență, de puritate divină.

Nu mă număr printre primii critici ai artis
tului. Din ziua in care am intuit însă, în o- 
pera sa, arta unui om în permanentă joacă 
cu natura, a unui semizeu ce încearcă să-i 
smulgă secretele, să-i circumscrie principiile, 
să-i supună forma, ideea, din ziua aceea, mă 
socotesc unul dintre cei mai fideli admiratori 
ai săi. Opera lui Constantin Brâncuși, pur- 
tind in ea veleități unanime, e una dintre 
cele mai pure, cele mai simple din cite exis
tă. Perfecțiunea însăși. Perfecțiunea genezei, 
a naiuiii, O asemenea operă generează con
secințe, modele, provoacă, dacă vreți, acci
dente, răsturnări decisive în evoluția artei, 
iniluențează comportamentul artiștilor.

„Sculptorii obișniți — spunea el —- cioplesc 
trupuri, taie biitek-uri, mutilează formelel'... 
împotriva acestor practici meșteșugărești, 
Brâncuși se revoltase incă din tinerețe. El 
voia să taie în marmură, în piatră, în lemn, 
în metal. Și a tăiat în idee. De aici, minu
natele imagini ale unei opere unice, Imagini 
sacre, idoli ai unei credințe firești care adună 
Intr-un singur templu forțele naturii, energia 
creatoaie a omului, însăși viața. Opera sa e 
vis, legendă, realitatea oamenilor simpli, a 
copiilor, a moșnegilor. Dar despre Brâncuși 
se pot spune atît de multe, și, sînt sigur, 
zeci de cărți se vor scrie de abia de acum 
înainte.

O vizită în atelierul său era pentru mine 
prilej de încîntare. Forța și frumusețea ope
rei sale m-au subjugat întotdeauna. In vechiul 
său atelier Brâncuși trona asemeni unui zeu 
in mijlocul acestei opere. O iluzie optică mă 
captiva întotdeauna: omul și opera formau un 
tot indivizibil. (...) Astăzi, acest ansamblu 
unic îmi însoțește pasul prin Muzeul de artă 
modernă. Lumina noului atelier este aceeași. 
9"otul a foste reconstituit întocmai, și uneori, 
ai impresia că din hamacul suspendat în 
chilia din dreapta atelierului, impună'or și 
drept va țîșni să ne intîmpine Brâncuși.

Traducerea ți prezentarea: G. C.

*)Jean Cassou s-a născut la Bilbao — 
Spania

„AFRICA ALBĂ"

„A FI REALMENTE CONTEMPORAN-
(Din ultimele pagini ale Ini FRANQOIS MAURIAC)

.La France-Musique opera pianistică a lui Ceaicovski, care 
tmi era necunoscută: elan de recunoștință pasionată pentru 
acest maestru atît de aproape de noi în timp Dacă fiecare ge
nerație ar fi obligată să nu cunoască decît acea muzică pe 
care ea o produce, am fi condamnați să murim de foame și de 
sete. Dar sterilii de astăzi nu pot nimic împotriva noastră. Ei 
sînt fără putere asupra a ceea ce a fost deja făcui si din care 
noi trăim. Omenirea, de-a lungul secolelor, a acumulat pentru 
a ne împiedica să murim. Sterilitatea unei epoci ca a noastră 
nu e nici fără vindecare nici lipsită de ajufor. Ea nu poate 
nimic împotriva izvoarelor care au tîșnit odinioară și din care 
continuăm să bem, inepuizabil. Muzicienii, mai mult decît pic
torii, se sustrag oricăror distrugeri. Sîntem siguri că muzica
ce ne place, aceea care există pentru noi, nu ne va lipsi nicio
dată. îmi amintesc că Poulenc îmi spunea că Mozart îi era 
suficient, că nu avea nevoie de nimeni altul, și îl înțelegeam.
Ce binecuvîntare că au existat toti ceilalți și în plus acest'
Ceaicovski care vorbește limba obișnuită a adevăratului geniu, 
iar arta devine bunul samaritean al Evanghel.ei, care ajută pe 
călătorul rănit și epuizat.

tat în timpul vieții, respins cu obstinație de cei de care el 
dorea cel mai mult să fie acceptat, a găsit după moarte ade
văratele lui dimensiuni A muri, înseamnă : a înceta să fii ne
înțeles. Gide e aproape de noi așa cum nu a fost niciodată In 
timpul vieții Nu există purgatoriu pentru cei ce nu sînt 
uitați*.

(Fig. lift. 29 iunie — 5 iulie 1970)

.Moartea Elsei Triolet. Fată de acest secol erotic și sadic, 
e admirabil că un scriitor ateu ca Louis Aragon ne-a permis 
să credem că omul poate aduce infinitul în dragoste, că fiecare 
dintre noi are dreptul să aspire la ea. și de aceea Elsa Triolet 
și Aragon au fost și vor fi pentru cei ce vor veni după el 
cuplul pentru totdeauna exemplar*.

Grangurul a cîntat, în fine, azi dimineață, și eu care crezu
sem că nu va fi prezent, ca și mine, la întîlnire. Măcar l-ar fi 
auzit. Toate păsările amuțesc una după alta Unul din fiii mei a 
auzit privighetoarea înlr-o pădurice pe care o avem lîngă 
Vemars, dar o privighetoare zgribulită și al cărei cîntec era 
de ab;a perceput de ureche. Nu mă voi duce s-o ascult. Știu 
că acum nu mai am nimic să ofer decît ceea ce regăsesc în- 
lăuntrul meu și că nu mai am nimic de așteptat, în niciun fel, 
de la un contact direct cu lumea.

Filmele pe care le văd la televiziune. Există în ele ceva 
infinit mai mult decît ele însele. Nu știu prea bine cît valo
rează adaptarea după Pot-Bouille de Zola pe care am văzut-o 
aseară. Pateticul ei e de altă natură : în faptul că rolul prin
cipal e deținut de Gărard Philipe. Este el, în fata noastră, ex
plozie de viață, de talent, fără îndoială de diagoste și de spe
ranță. Noi știm ceea ce el nu știe: că, pentru el, povestea s-a 
sfîrșit

Citesc o critic*' severă relativ la Bonjour, tristesse după 
romanul Franțoisei Sagan. Ceea ce ni se arată în acest film 
este o concepție asupra vieții și fericirii care nu este cu sigu
ranță înfrumusețată și al cărei neant ne este făcut sensibil. 
Dacă viața nu are sens, orientare, scop, dacă este absurdă, 
aceste existente închinate plăcerii, asemănătoare unor hore de 
musculițe sub o rază de soare, nu au nevoie de scuză, căci nu 
este dat tuturor să le fie foame și sete de dreptate și să vrea 
să transforme viața. Nu le rămîne decît să-și treacă timpul, 
cum se spune, să-l ucidă cu mijloacele pe care le au : alcoolul, 
dansul, dragostea în sensul cel mai fizic... Nu regret de a fi 
dai un alt răspuns acelei întrebări. Nu depindea de altfel de 
nune să dau un altul: nu eram făcut pentru plăcere. Fără în
doială nu aș fi suportat o viață de plăceri, dar nici nu aș fi 
avut mijloace. Frivolitatea, în niciun moment al vieții mele, 
nu mi-a fost la îndemînă".

(Le Figaro liltâraire, 8—14 iunie 1970)

.Ceea ce acești scriitori au fost pentru mine, eu am de
venit pentru alții la rîndul meu. Cu atît mai mult cu cît moar
tea părea să mă uite. Există un moment cînd un bătrîn se 
simte ctitor, ca să zicem așa. Se înrădăcinează. Sînt surprins 
de această putere postumă pe care o deținem chiar după moar
tea noastră. Se vorbea, aproape întotdeauna pe nedrept, de un 
purgatoriu în ceea ce ne privește. Fapt este că cei mai mulți 
supraviețuiesc mai bine decît au trăit. Cocteau, atît de discu

Sînt surprins de faptul că oboseala este la mine mai ales 
cerebrală. Sini ca bătrînul muncitor ce suferă în acea parte a 
corpului de care s-a folosit și a abuzat cel mai mull aceea care 
eia aplecată pe unealtă, pe nicovală— Nu că mă laud, ridicol 
că sufăr pentru a fi gindit prea muiL Nu de asta e vorba. Sînt 
mai curind iepurele lui la Fontaine, care în culcușul său visa— 
Căci ce ai de făcut într-o vizuină dacă nu să visezi ? Toate 
aceste vise ale unei vieți de scriitor, toate aceste meditații se 
înaltă la inimă și mă sufocă—

.Mai degrabă să suferi decît să mori*. Știu că aceasta este 
deviza oamenilor. A mea a fost, în orice caz. Chiar dacă nu 
as fi fost creștin, aș fi rezistat tentației sinuciderii pe care am 
simtit-o In unele clipe ale vieții. Aș fi ales să nu mor. Stnt 
fericit că am scăpat pînă acum de infarct, de cancer. In defi
nitiv. asa cum mi-am dorit, voi muri înaintat în ani. De ce 
m-aș plinge atunci ? Nu mă plîng. Apăsat de suferințe violente, 
voi fi gustat din marea vîrstă a bătrîneții în stare pură. Voi ii 
făcut această experiență. Nu voi sosi cu mîinile goale în eter
nitate*.

(Fig. lift. &—12 iulie 1970)

.Această frumoasă zi de vară, într-o grădină din Val- 
d'Oise, cînd de la ora trei pot să mă instalez și chiar să caut 
soarele, mă face să mă gîndesc la acele implacabile, la acele 
triste veri, cum le numește Francis Jammes, cînd căldura era 
cel mai rău dușman al nostru. De la ora 10 dimineața, mama 
cerea să includem totul, și petreceam ziua In acel semi-întu- 
neric, cu ceea ce pereții groși ai casei putuseră să retină din 
răcoarea nopții. Mă revăd, copil, pe treptele de la Sa'nt-Sym- 
phorien, intrînd in arșiță, în ciuda interdicției absolute. .Nici 
măcar animalele nu Ie scoți pe timpul ăsta!", îmi spunea mama. 
Mă revăd la Malaga, tînăr, hotărît cu unul din frații mei să 
mergem pe drumul care apărea în depărtare și șerpuia ridi- 
cînd nori de praf, printre coline pierdute. Nu știam de ce era 
legată această dorință de evadare și că focul aceslei după- 
amiezi toride ne atrăgea în urmărirea a ceea ce căutam în 
chip obscur.

Dar tot datorită acestui anotimp copleșitor am știut ce 
înseamnă noaptea, o blîndă noapte de vară. Trăiam intens poe
zia și muzica nocturnă a poeților și muzicienilor romantici. Cîn- 
tam, .Seara readuce tăcerea" de Lamartine, care inspirase lui 
Gounod o melodie pe nedrept uitată. Incepind cu epoca în 
care am părăsit Sud-Vestul, serile de vară, nopțile de vară 
nu au mai existat decît în amintirea mea și în poemele care-mi 
plac. Arșița și blîndetea pe care ele le revărsau, le resimteau 
în viata mea cea mai cotidiană”.

(Fig. litl. 27 iulie — 2 atiq. 1970'
In românește de AL CALINESCU

Hotărîrea guvernului conservator britanic 
cu privire la posibilitatea ridicării embar
goului asupra livrării de arme către R-S.A. 
a stlrnit o îndreptățită indignare a africa
nilor. Conferințele la nivel înalt ale Orga
nizației Unității Africane si țărilor nealiniate, 
au condamnat cu vehementă intenția guver
nului britanic, subliniind că o asemenea ho- 
lărire poate avea implicații majore, cu con
secințe neprevăzute, pentru situația de P* 
continentul african.

Astăzi, pe întreg continentul nimeni nu se 
îndoiește că politica de protejare a rasiștilor 
din R.S.A. este îndreptată împotriva luptei de 
eliberare națională a populației băștinașe din 
Africa de Sud, precum și a popoarelor. care 
se mai află încă sub jugul colonial. Așa.,»® 
explică reacția Africii fată de dorința guver
nului conservator britanic de a relua livră
rile de arme către R-S.A,. Chiar dacă la 
Londra se aud voci carp susțin că această 
hotărîre nu este încă definitivă, recentele 
manevre militare comune ale flotelor brita
nică și sud-africană demonstrează însă con
trariul, și anume că între Anglia și R-S.A. i 
există o stiînsă colaborare militară.

Dar nu numai militară. De curind a fost 
dezvăluit un nou . fapt menit să sporească 
dependenta economiei engleze fată de gu
vernul R.S.A.: amănuntele acordului secret 
Incheigt între Anglia și R-S.A. cu privire R* 
livrarea minereului de uraniu sud~african.

Firma „Riofinex“ (fiVgla uriașului concern 
uRio Tinto Zinc") și conducerea britanică ‘n 
domeniul energiei atomice ' au semnat două 
contracte pentru expedierea în Anglia, între 
1973—1980, a 7.5000 tone de minereu de ura
niu de la noile exploatări din Africa de 
sud-vest. Valoarea contractului se ridică, po
trivit unor aprecieri, la suma de 40 milioane 
lire sterline.

lată, între altele, și explicația pentru care, 
tara cea mai contestată din lume — Africa 
de sud — gr dori, cu sprijinul Londrei Și 
al altor puteri occidentale, să-si impună su
perioritatea asupra vecin'lor săi. apropiat! 
Bau îndepărtați, în domeniul armelor con? 
venționale și — de ce nu — al celor nu
cleare.

Din 1965, Pretoria a fost utilată cu o 
rețea de radar pentru alarmă de mare dis
tanță: împreună cu două alte .state albe" 
din Africa — Portugalia și Rhodesia — ea 
dispune de 70 de bombardiere și peste 100 
de avioane de vînătoare. Ambițiosul său 
program militar prevede în plus achizițio
narea avioanelor de tipul „Mirage 111“ șl a 
citorva bombardiere H.S. Buccaneer — care 
pot transporta bombe atomice — precum și 
instalarea, în colaborare cu Franța, a unul 
sistem modern de apărare antiaeriană numii 
.Cactus'

Printre altele, arma atomică ar fi un atu 
prepos pemru Pretoria in actualele ei alianțe 
pouuce. Ainca de bad ar ao/i de iapt 
îOod din izotarea în care a fost plasată de 
pOiilica sa de apailneid și de emoargoul 
instaurai de O.N.U. In acest scop ea a pus în 
aplicare, iacă de acum zece ani, după cum 
re/atează .Le Nouvel Observateur*, un va*t 
pian strategico-d plomaiic care tinde, pe de o 
parte, să-i asigure un loc în rîndul alianței 
amarnice și, pe de altă parte, un rol condu
cător in intreaqa emisferă sudică. Această 
strategie se încearcă pe trei planuri diferite.

J. in Africa : susținerea financiară și di- 
piomaucă de către Preioi-a a legimului coio- 
aj<u postuqnez și a Rhodesiei, exercitarea 
de presiuni economice asupra unor țări afri
cane — Coasta de Fildeș, Malawi și Mada
gascar — considerate ca cele mai „înțelegă
toare' față de Anjca de Sud. In acest con
text se înscriu vizitele recente la Lisabona 
și Salisbury, aie primului ministru Johannes 
Vorstei.

2. in Alianța atlantică: Pretoria își multi
plică apelurile către N.A.T.O., pozlnd în 
cea mai sigură susținătoare a aceslei orga
nizații In emisfera sudică. De altfel, mane
vrele militare anglo-sud-airicane au avut loc 
sub pretextul .asigurării securității drumului 
maritim cate înconjoară Capul Bunei Spe
ranțe-. Se naște însă întrebarea : cine ame
nință acest drum? Faptul că, o dată cu de
clarația de livrare de arme către Pieioria 
/care in primul rlnd vot ii folosi le Pe mări), 
q apărut pJanuJ de atragere a R.S.A. in 
N.A.T.O., sugerează concluzia cd asemenea 
planuri servesc creării în sudul Africii a 
unui punct strategic vital, care leagă Europa 
cu țările din bazinul Oceanului Indian șl 
Extremul Orient.

3. Pe planul emisferei sudice : Africa de 
Sud agită proiectul unei vaste alianțe .albe' 
care ar înqloba sudul continentului african 
și unele țări din America Latină, și care ar 
ii susceptibil de a interesa Australia și Noua 
Zeelandă. Deja discuții preliminare au fost 
angajate cu Argentina și Brazilia în vederea 
unei alianțe militare.

Cui folosesc aceste planuri î înainte de 
toate, celor care din anumite motive vor să 
înăbușe lupta de eliberare națională a 
poarelor africane împotriva imperialismului 
și rasismului, împotriva vestigiilor jugului 
colonial. Firește, că o asemenea politică este 
respinsă de popoarele Africii, de întreaga 
lume.

RADU SIMÎONESCU
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