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EMINESCU
MODERNITATEA 
CONCEPTULUI 
DE POEZIE

Vizionarismul presupune depășirea eului su- 
! >biectiv și găsirea acelui eu .artificial', eul infer- 
/ nai care se confundă cu existenta.

In anul în care Rimbaud trimitea lui Paul 
Demeny a doua scrisoare a vizionarului. Eaoi- 
nescu scrie aceste rinduri lui Iacob Necrvzzi: 
„... fiecare dintre noi e un organ central, cere- 
și asimilează intr-un moment toate intimpUrile 
lumii, care-i vin la conștiință". In amintita scri
soare a lui Rimbaud citim între al’elo: J’-etnl 
ar defini atunci (după depășirea Eu-lui) canti
tatea de necunoscut ce se trezește Ia vre~ ea 
în sufletul universal: el ar da mai rru.t 
formula propriului său cuget__ Sau. *. >t ar lo:
„Căci Eu este altcineva... Dacă bătrinii imbe
cili ar fi găsit altceva decît semitic a'ia J 
a Eu-lui ' ... Eminescu are conștiința acelui (ia- 
termenii lui Rimbaud) „suflet universal . cum 
scrie el, „organ central’... Aici, eul , -pr_—jt 
■cuvintele Iui Hugo Friedrich despre R;m~a di 
„devine planetar". Eminescu. asemenea P e 
și Baudelaire (îl citez pe H. Friedrich de-sore 
Baudelaire) participă la „depersonalizarea Erica 
moderne, cel puțin în sensul în care cuvir.- jl li
ric nu se mai naște din acea unitate a poerioi 
•cu persoana empirică la care aspiră r ~ anticii, 
în opoziție cu tradiția multiseculară a liricii di
naintea lor" (Structura liricii moderne, op. cit. 

■p. 33). Se știe că Poe a eliminat din poezie tot 
ceea ce era, în termenii lui, „the intoxication 
of the heart". S-a vorbit despre înrudirea Poe 
— Eminescu. Mai mult decît „pesimismul" și 

I chiar decît tentația fantasticului, îj aoropie acea 
nouă structură a poeziei care, despărțjndu-se de 
romantism, se concepe în afara eului subiectiv 
ca expresie a acelui „organ central”, a „sufle
tului universal".

Și Baudelaire concepea o „centralizare a eu
lui". Desigur, nu trebuie să ne așteptăm la o 
dispoziție totală a eului empiric. Cazul lui Ban 
delaire e din nou semnificativ. „Aproape toate 
.poemele din Les fleurs du mal, scrie Hugo Frie
drich, vorbesc pornind de la eu. Omul Baude
laire e întru totul aplecat asupra sa. Dar în ac
tul poetic, acest preocupat de sine nu-și privește 
de loc eul empiric. Vorbește despre sine, în mă
sura în care se știe victima modernității. Ea apasă 
asupra sa ca un blestem. El însuși a spus des
tul de des că suferința sa nu e numai a sa. E 
semnificativ că acele resturi ale conținuturilor 

s personale de viață, cîte se mai găsesc în poe
mele sale, sînt doar impresii exprimate" (op. cit. 

■p. 34).
In ce-1 privește pe Eminescu, lucrurile sînt 

mult mai complexe, deși el ocupă, în literatura 
noastră, cu toate limitele care se impun compa
rației, un loc întrucîtva similar cu cel al lui Bau
delaire : îi moștenește pe romantici dar de fapt 
rupe cu ei, opera lor marchează, pentru litera
tura căreia îi aparține fiecare, începutul poeziei 
moderne etc. Poetul român trebuia să desăvîr- 
șească o tradiție; el venea într-o literatură tî- 
nără, al cărei limbaj mai întîi desăvîrșit (lucru 
pe care-1 face) și apoi „reconstruit" (lucru pe 
care, de asemenea, încearcă să-l facă). Iată de 
ce mai ales în prima parte a creației, eul empi
ric există abundent; mai tîrziu, el devine dis
continuu, dominat de eul impersonal acel „organ 
central") care-1 „joacă" pe cel dintîi. Opera sa 
de maturitate e marcată de supremația eului 
impersonal în care stăpînește luciditatea. Pasa
jul citat din scrisoare către Iacob Negruzzi (11 
febr. 1871) este programatic.

Eminescu nu se abandonează niciodată cu 
totul, nu „dispare” cu totul în subiectivitate. 
Totdeauna rămîne cineva care „pîndește" și re
flectează. Aici sînt cele două „măști" ale poetu
lui : eul subiectiv și eul impersonal. Poezia 
Glossă „demască" „jocul” celor două euri pro- 
clamînd nevoia „regăsirii de sine" Eminescu îșl 
„joacă" eul subiectiv, ca pe o scenă, în fața 
sinelui său adînc. In Luceafărul sînt două „sce
ne", la niveluri deosebite. „Spectatorul" abso
lut e Demiurgul (cum foarte bine observa cine
va, o altă ipostază a lui Hyperion).

ION CONSTATINESCU

SALONUL 70

ALEXANDRINA DIMITRIU : . Eminescu*

(continuare în pag. 7)

—
PĂDUREA

Ceea ce caută amatorul de artă intr-o ex
poziție de pictură și sculptură — ca de altfel 
in oricare artă, fie ea poezie, muzică sau 
dans, este un spațiu psihic inedit, un orizont 
sufletesc nemaiumblat, în care condiția umană 
se află îmbogățită cu nouă ipostază emoțio
nală ți prin aceasta cu un plus de cunoaș
tere și certitudine.

Referindu-ne la arta plastică, pentru ca un 
tablou sau o sculptură să-și găsească audiență 
este nevoie de unele condiții indispensabile : 
spațiul plastic să fie suficient de articulat pen
tru a putea găzdui pe contemplator și acest 
spațiu plastic să fie convertibil în spațiu psi
hic. Și mai trebuie încă ceva : să fie un spa
țiu în mod real nou, în consonanță cu sensi
bilitatea vremii. Altfel nici un ecou nu se 
poate naște. Sensibilitatea omenească stră
bate de-a lungul epocilor un drum — ascen
dent sau descendent sau ondulat — faptul nu 
are importanță și este și o chestiune de op
tică, dar în orice caz, ea este constituită 
dintr-o înlănțuire de viziuni mereu schimbă
toare.

Sensibilitatea modernă cere un alt raport 
între om și univers.

Părăsirea anecdoticului și a realității foto
grafice, precum și a transcrierii sentimental- 
comuiie a naturii obligă artistul la căutarea 
unor mijloace originale, neasemuitoare reali
tății cotidiene, prin care să-și mărturisească 
voința de libertate și modelul său de reinte
grare □ sufletului în universul metamorfozat 
după o nouă viziune. Una din urmările logice 
ale noii concepții este autonomia pe care au 
dobindit-o m jloacele plastice, în sensul că, 
luate in sine, ele aspiră să construiască sin
gure un univers.

Evident rafinamentele în a găsi expresii i- 
oec te au mers pină la exagerări jenante șl 
c~ ar la impostură, dar nu este mai puțin a- 
devă'at că o mutație netă s-a produs in gus- 
tu. pexepției artistice și ea se adîncește pe 
Zi ce trece. In definitiv, dacă libertatea este 

-to a omului, artistul și om ol 
contemporan au dreptul de a se elibera de 
niște imagini core i-au dominat secole și să-țl 
*ăurecscă altele, in legătură cu aceasta, este 
t--e să am.ntim ceea ce un pictor chinez. 
Son Ten-po, scria încă de la finele secolului 
XI: .O - ce persoană care vorbește de asemă- 

în pictură este bună de trimis printre 
copS*.

Neocomodarea unui creator la noul peisaj 
ol cne: duce în mod fatal la o dificultate de 
receptare sau chiar la nereceptare a opere- 
-o- sole. Acest adevăr este atît de despotic 
‘-c’t se poate ca un tablou pictat foarte bine 
■- —a.neră clasică să impresioneze mai puțin 
dec'-. un altul, de factură modernă, mai puțin 
v tjos ca meșteșug, dar în care o viziune 
no_ă se impune cu vigoare. Desigur, un mare 
c-ector va putea oricind să reabiliteze viziu
nea clasică, dar este necesară o nuanță ab- 
so ut originală și o forță de expresie puțin 
comună.

Cu unele excepții, pictura Salonului 1970* 
se înscrie organic în peisajul sensibilității con
temporane. Cum noi ne ocupăm aici numai 
de acest aspect al salonului, nu vom aborda 
lucrările în stil tradițional care se înșiruiesc 
pe o scară plecînd de la o modestă linie de 
plutire pînă la lucrări de certă valoare.

Ne-nchidem în pădure co intr-o cetate 
cu turnuri duse-n cer ți tumorile cad 
cei care nu respiră un dor de libertcte 
rămîn streini pădurii și-i cerne vintu-n vad 
în singe torc otrăvuri și așteaptă duși 
înghețul să le ferece porțile la miazăzi 
noi ne iubim pădurea ți întorși supuși 
cu foamea-nveteratâ de a viețui 

cînd viforul ne-ajunge scările : e-un țintirim 
de plante albe și de trunchiuri retezate 

incălecăm sălbâticiții minji și ne numim 
numai pâdurii-simțămintele curate ._ 
cu fiecare toamnă petrecem timpul mut 
închis in cercuri verzi sub cupe de izvoară, 
copacii care-n deșteptarea gindirii s-cu născut 
for înșiși cresc cetate ți nu mai știu să piară.

GEORGE CHIR1LA

______________________________________________________________________

Val. Gheorghiu, Corneliu lonescu și Ion Nea- 
goe aduc spațiul cel mai disponibil, cel mal 
puțin locuit : spațiul plastic pur, picturalul ca 
atare, material de construcție pentru orice arhi
tectură sufletească. Cel dintîi îmbină suprafețe 
cromatice geometrice vaste în care zonele de 
culoare mai închisă sînt chemate să reliefeze, 
să potențeze zonele clare și să le sintetizeze totul 
într-un peisaj plastic și psihic unitar. Pericolul 
ca spațiul vacant să nu devină de fapt tablou 
vacant este evitat cu mijloace minime, dar si
gure. Acest spațiu se transformă în largă me
ditație tăcută, ca intr-un preludiu sau final de 
creație. Dimpotrivă, spațiul lui Ion Neagoe nu

GEORGE POPA

(continuare în pag 5)



STEFAN BRABORESCU

DESTIN
Aud uneori pe cîte unul dintre noi lamentîndu-se în 

țața vieții, a eșecurilor ce le-a avut sau le presimte, dar 
țață de care n-a investit și nici nu va investi un dram de 
eiort. Iși clătesc gura în orice ocazie cu un cuvînt pe care 
11 silabisesc în șoaptă, ca o justificare: destinul, ăsta 
mi-a fost, ori ăsta îmi va fi destinul meu, sau al nostru, 
noi care.... etc.

Mi-a amintit acum de oamenii aceștia scrisoarea 
unuia, care a bătut la ușa unor redacții și a fost refuzat. 
Pe bună dreptate, pentru că această cunoștință a mea 
(prin corespondență) mi-a trimis acum doi ani cîteva 
pagini pe care dactilografiase niște înduioșătoare bana
lități. L-am sfătuit să se țină de meseria lui de contabi 
(pe care spunea că o cam neglijează din cauza „scri
sului") fiindcă nu dovedea nici un har. I-am văzut numele 
și în alte publicații, răspunzîndu-i-se la fel. De atunci, 
se mulțumește ca din cînd în cînd să-mi aducă aminte 
(probabil nu numai mie) de existența lui prin niște scri
sori în care cuvîntul destin este scris cu majuscule. Dacă 
destinul ar fi făcut ca să lucreze într-o redacție, dacă 
destinul l-ar fi... ș.a.m.d. Cazul în sine nu mi se pare ieșit 
din comun, ci foarte banal, redacțiile fiind asaltate de 
adevărate avalanșe de hîrtie și de pretenții. Scrisoara lui 
ml-a amintit însă de cei care au reușit cîte ceva, cu har. sau 

\ fără har și pe care acum îi aud lamentîndu-se: ba că îl urma- 
esc niște inamici de la nu știu care reviste, ba că provincia 

11 distruge, într-un cuvint nu-și află marile condiții pentru 
marile lui idei. De fapt, s-o spunem deschis, asemenea 
vorbărie ascunde lenea și poate, de ce nu, ignoranța.

Destinul fiecăruia dintre noi, destinul literar, ca să 
mă exprim astfel ține bineînțeles și de o scamă de fac
tori, dar hotărîtor este ceea ce facem noi, cu alte cuvinte 
contribuția noastră la propriul destin. Prezența in litera
tură este strict individuală și nu una colectivă. In cena
clu, o publicație celebră sau niște condiții neprielnice 
selecției — istoria literaturii noastre ne pune la indemină 
destule exemple — poate strecura pe acest tărim și nume 
de conjunctură, ființe fără har, dar timpul pune repede 
lucrurile la punct. Vine, pentru fiecare în parte di pa 
scadenței, și nici un fel de depoziție ce invocă nu știu 
ce relații și nu știu ce conjuncturi nu-1 poate salva p-' 
scriitorul ridicat astfel, pe cel ce n-a fost in stare să-sl 
scruteze propriul său destin, să aibă tăria de a evita 
relația X și conjunctura Y Mulțimea cărților si a nume
lor nu-i motiv de întristare, așa cum încearcă să dove
dească unii autori de articole ocazionale. De fapt toc
mai aceștia forțează ușile și își caută un locusor cit mal 
bun, dar tot atît de efemer ca și frămintarea k>r. Scrii
torul care își respectă scrisul părăsește cu greu masa de 
lucru și evită o amiciție de conjunctură sau o relație 
care vizează postul și nu talentuL Apoi, avem destule 
exemple de talente care s-au degradat repede sjdteriud 
speranțele investite cu primele lor apariții, pentru că s-au 
complăcut într-o dulce cochetare cu un soi de coocii- 
tate, sprijin tă pe relații sau. mai grav, cu neadevărul.

Poate sint un naiv, dar cred că nimic nu se poate 
salva in clipa hotărâtoare a fiecăruia dtatre noi. 
tn clipa aceea crudă de luciditate, dec* mKardele 
de clipe petrecute asupra hirtlei, dbtauțate de relații $1 
conjuncturi ce ne pot pune coroane nemeritate sau Iovi 
cu nedreptăți tot la fel nemeritate: Indiferent dacă coti
dianul te obligă să-ți petreci d mine :!e Intr-o redacție 
sau într-un cabinet medical, intr-cn birou de contabili
tate sau într-un institut de cercetări, indiferent dacă lo
cuiești In capitală sau intr-un iod de provincie. Dacă 
apariția și prezența in literatură este strict lndividua ă. 
tot la fel, în fața clipei tale, teotăr.toare, râm ii singur cu 
cărțile tale, cu adevărul tău. Și uitarea ca să nu spunem 
izgonirea, pentru că acesta ar fi cuvântul, atunci când 
vine, rămîne tot individuală și de cele mai multe ori ca 
o dreptate. Toată irămintarea extrafiterară. toate grupă
rile ce se fac la un moment dat si se desiac. toate sus
ținerile artificiale, in afară de artă, nu valorează absolut 
nimic în clipa aceea.

Clipa aceea, a destinului, in sensul acceptat de net 
vine de obicei cind respectivul scriitor nu mai este in 
viață. Dar se poate intimpla si a fel. ca ei să fie marto
rul ocular al propriei sale judecări. Atunci tragedia se 
amplifică, este cumplită.

Destinul oricărui om depinde in bună măsură și de 
altceva, dar in primul rând de eL de contribuția ini adu
să propriului destin. Scriitorul, artistul in genere, nu face 
excepție, judecata lui este mult, mult mai aspră.

In decursul stagiunii 1913-14, Mihai’ 
Sadoveanu și Emil Gîrleanu, dire ț 
terii teatrelor naționale din Iași ș 
Craiova, initiară un schimb de spec
tacole între cele două scene. Efec
tiv, schimbul a avut loc în lunile 
ianuarie-februari© 1914. Publicul ie 
șean a primit cu deosebita căldură 
ansamb’ul din Craiova, aplaucind 
în special creațiile soților Lucia și 
Ștefan Braborescu. Acest succes a 
condus la transferarea celor doi ac
tori la Iași.

Prin Ștefan BraboresCTi, Naționa
lul ieșean a cis&gat un actor de 
valoare, dublat de un regizor iscu
sit .Creațiile sale actoricești pe sce
na ieșeană au cu’min^t cu Ht"’"''. 
iar ca reoizor, s-a impus mnnt’nd 
•Cometa* de D. Anghel și Șt. O. Ie- 
sif și o seri© de comedii locali
zate : „Catherine', .Idolul meu*, .,Bi
bliotecarul' etc-

Pînă in 1924. cînd s-a transferat 
la Cluj. Ștefan Braborescu a acope
rit la Iași un repertoriu vast și 
variat, interpret: nd roluri de cea 
mai diferita întindere in regia lui 
State Dragomir, Vlad Cuzinschi. N 
Rada Demetrescu. P. P- Petrone, 
C- Vemesfu-Vîlcea $î a rea’izat tot
odată recia la zeci de piese.

Acrivîtatea aceasta prodigioasă și 
de înaltă tinutj artistică a fost a- 
poi con^nuată la Naționalul c’u- 
jean. unde Ștefan Braborescu s-a 
remarcat ca unu! din principalii a- 
B’raatori es vierii cu’tur ale locate. 
De asemenea, utilii’nd bon a ta exne- 
rientă $i însușiri ped aoorice deose 
bite e! a fost un adevărat maestru 
a! studenților institutelor de teatru 
din Timisoara și Ctej. aducînd o 
contribuție de rearal ca profesor și 
rector în formare• multor serii de 
actori.

Deși decan de v’rstă al scenei 
românești, cu o activitate teatrală 
de șase decenu Braborescu era me
reu prezent In viața artistică a tării, 
u'riBM sa apariție censtituind-o emi
siunea pe care i « dedicat-o televi- 
rrinaea. Lactt. prin pie-derea sa. ră- 
ss'ne acel gol, greu de suplinit, pe 
care îl lasă prăbușirea unei caria
tide din șirul ce susține frontonul 

-j'.ui cu cele două măști ate 
Taa iei

DILEMĂ
Uara din două : ori termenul .test' 

e • folosi! In mod eronat (pentru 
le*’ prob’ prin care se examinează 
c- dini fizice fi psihice ale unei 
persoane v. Dicționarul limbii româ
ne «;-c‘unei urmează sd considerăm 
respectiva notă din Contemporanul 
bt. 2 771 drept ce^a ce este fi anit- 
ae an (cam limi’at, totuși) sondaj 
de opinie ori termenul este folo
sit ca in entie In titlul .Un : 
ee > mai bune filme în anul 1970'. 
fi-atuc:: sin tem invi'ati (poa'e *n 
plujnd. poate In serios) să luăm cu- 
ao».*i-.*a d» exem'ncrea pu*-*:’* a 
tre:re-zi de redactori fi colabora
tori ai P'rbliraîiel bucureșlene. Evt-

«esrul (dacă test e I) nu vh 
veeiî (declt doar în subsidiar) me~ 
ceoris fi in’eîiren’a celor examinați 
fi eu precădere gustul estetic. In ge
neral, demn de aorecia».

Cu rezerve asupra unor ierarhizări, 
ca-e situează In mod curios un 
film ca .Mireasa era In negru' 
înaintea unuia ca .Așteaptă pînă 
se Întunecă' (primul — 29, al doi
lea 25 puncte). Sau, și mai curios, 
.Departe de lumea dezlăn'u/tă" (74 
puncte I) înainte de .Ghici sine

CORNEUU ȘTEFANACHc

vine la cină" (16 puncte f). Ce să ne 
mti m'răm atunci de faptul că „S<5 
W’izi o nasăre cîntătoaje' a pri
mi- numai 8 puncte, în timp ce 
„Cîni se arată cucuveaua' a fost 
grad fi cat cu 11 ! Sau că „Maye-ling' 
recoltează 6 puncte, „Operațiunea 
Leontine" — 4, iar un debut promi- 
tă'or ca cel al lui Gabrea, cu ,,Prea 
mi- pen'ru fin război atît de mare", 
numai 1 punct 1

Dar testul e test. Trebui» luat ca 
atare și tra’at în consecință. Deși, 
ia- mă înto-c și zic t test să ii fost? 
C-5 nu părea ...

I ■ I : I ' I

DUPĂ URECHE...
Citești cu uimire, la pagina 187 

a Almanahului turistic 1971 : ,,La 
Iași nu sint muzee memoriale, în 
aiara bojdeucii lui Creangă din 
Mahalaua Țicăului (construcție con
servată excepțional), dar lașul tre
zește amintirile trecutului de aur al 
literaturii române, trezește la fie
care pas amintiri dragi legate de 
numeroase personalități din viața 
noastră culturală".

In schimb, ce trezește respectiva 
pagină din Almanahul turistic ? Ea 
trezește amintirea unui întreg șir 
6e ghiduri, mai mult sau mai puțin 
turistice, în car-e lașul este prezen
tat după ureche și după vagi amin
tiri din copilărie. Faptul a mai fost 
consemnat în această pagină. Grav 
este că se repetă. Aceasta, deși au
torii respectivului Almanah nu erau 
siliți neapărat să viziteze (turistic I) 
lașul, pentru a se pune în temă, ci 
pur și simplu, nu aveau deGît să 
foileteze colecția curentă a ziarului 
local. Și ar fi putut afla că ; „La 
aceleași ore (la care pot fi vizitate 
Muzeul de artă, Muaaul etnografic 
al Moldovei și Muzeul politehnic 
n.n.) poate fi vizitat Muzeul Uni
rii (str. Lăpușneanu) și Muzeul me
morial Vila „Sonet“ Mihai Codrea- 
nu (situat la parterul clădirii din 
strada Rece nr. 5). Muzeul „Casa Do- 
softei (din imediata apropiere a 
Palatului Culturii) este deschis între 
orele 10—17).

Nu putem spera decît că, puțin 
mai documentați (măcar din aceste 
sumare precizări), viitorii autori, 

do ghiduri și alamanahuri vor lăsa 
abecedarul la o parte și se vor 
hotărî să vorbească avizat cespre 
lașul in care, la urma urmelor, Ma
halaua Țicău nu mai are, ca ti
tulatură, decît o valoare literar-evo- 
catoare.

Oricum, un plus de responsabili
tate se impune. Chiar și in materie 
ie turism I

FLÂCEIFA CE A SCRIE- 
PLĂCEBEA DE A Cili

Sd ne amintim rezervele schițate, 
nj prea de mult de către Marin 
Preda în articolul „Sadoveanu suu 
plăcerea de a scrie' (Luceafărul, nr. 
44/1970) din care vom reproduce Pa
sajul )

MINISTERUL INVĂȚAMINTUI.UI
INSTITUTUL POLITEHNIC IAȘI

anunță

scoaterea la concurs a următoarelor 
posturi didactice :

FACULTATEA DE CONSTRUCȚII
1. Șei lucrări, poz. 12, Catedra de dru

muri -și poduri, disciplina .Drumuri".
2. Șei lutrări, por 10, Catedra de cons

trucții, • disciplinele : „Construcții me
talice", .Construcții civile".

X Asistent, poz. 17, Catedra de cons
trucții, disciplina .Construcții indus
triale".

„Volume întregi îțj trec Prin mină 
pînă ce dai peste cîteva suțe de 
pagini în care motivele doar anun
țate mai înaim'd, prind relieful mis
terios al marilor creații. Apoi, din 
nou urmează o depresiune, și din 
nou urcăm. Dar asta nu înseamnă că 
a -este sute și sute de pagini;, care 
preced reușite, au pentru cititor vrț?o 
justificare. Au avut-o pentru Mihai! 
Sadoveanu, ca o condiție a creșterii 
ascendente a inspirației sale, pe 
drept cuvînt una dintre cele mai 
lungi și mai fertile. Este însă un 
semn de Întrebare, dacă a o con
diție și pentru lectură'.

Acestui semn de întrebare îi răs
punde, partial, de pe poziț:a citito
rului, Al. Philippide în articolul „Ci- 
tlndu-1 ne Sadoveanu' (Scînteia, nr. 
8661—1971) din care, de asemenea, 
reținem :

„Sadoveanu este unul din scriitorii 
noștri care cunosc și prețuiesc va
loarea sonoră a cuvintelor. Din cau
za aceasta proza lui este armonioa
să^ ca o poezie și te îndeamnă s-o 
ci'ești si s-o recitești cu glas tare, 
așa cum te îndeamnă versurile' ...

„In opera întinsă cît o țară a Iui 
Sadoveanu, cititorul găsește mostre 
bogate din toate frumusețile na'u- 
rale ale Româncei, din Deltă pînă 
în Maramureș, din Munții Neamțului 
pînă în Munții Sebeșului. S-ar pu
tea culege din opera lui un mate
rial pentru mai multe volume care 
a- cuprinde tot ce-i mai caracte
ristic în natura României. Pretutin
deni în aceas’ă operă descripțiile sînt 
pline de viafă, de mișcare, nicăieri 
nu dai de vreun tablou cuprinzînd 
splendori reci și străluciri sterpe' ...

„Tezauru1 acaSjta e unic în litera
tura noastră și, ca întindere, variație 
Și strălucire, greu de găsit în alic 
literaturi'.

rilor muncitori, al formației? Unde e 
romanul erotic și tot ce decurge de 
la el (problema familiei, discrepan
ța dintre generații, crizele cuplului, 
maternitatea etc.) ? Unde e romanul 
cu adevărat intelectual, nu cel cu 
pretenții și insuportabile sr.' 7*
Frecventarea unor teme care au fo»t 
ocolite nu poate duce decît la opere 
viabile. Cum va arăta romanul 
secolul XX ? Iată o în‘rebare la 
care Vasile Rebreanu (prozator care 
de la o vreme este complet neglijat 
de critică I) găsește un răspuns des
tul de potrivit : „ ... va crește sigur 
romanul odată cu secolul, va creste 
în adîncime, invitîjad la reflecție, 
rănind și violînd întunericul, mă
rind spațiul cunoașterii, aruneînd son
de îndrăznețe în adîncime, în stra
turile nedeflorate și necunoscute în
că ale spiritului omenesc". Perspec
tivele prozei actuale reflect’ de 
pe acum, prin succesele obținute, un- 
proces organic de inovafie (Mircea- 
Horia Simionescu), un puternic cli
mat de efervescentă ț el se în
dreaptă spre durabil, dar mai ales- 
spre zonele atît de diverse ale sc- 
cialului. Există, în momentul actual, 
un șantier foarte productiv al ro
manului care verifică excelent per
spectiva epicii : un roman ca Pdsd- 
rile de Alexandru Ivasiuc marchea
ză un stadiu de evoluție superior, Uf»s 
sucCes exemplar, indiscutabil.

N. IR'MESCU

PERSPECTIVELE PROZEI

Almanahul literar (1971) publică 
un interesant dialog despre proble
mele prozei românești contempora
ne la care participă scriitorii Alecu 
Ivan Ghilia, Ion Lăncrăjan, Corneliu 
Leu, Petru Popescu, Vasile Rebrea.- 
nu. Al. Simion, Mircea Horia Simio- 
nescu, H. Y. Stahl, Al. I. Ștefănescu, 
Sorin Titel, Nicolae Țic și Vasil» 
Văduva. Tema anchetei fîind foarte 
deschisă sincerității, răspunsurile re
prezintă atît confesiuni literare lega
te direct de laboratorul de creație, 
cît și priviri asupra întregului feno
men epic actual. Al. I. Ghilia ple
dează pentru .recîștigarea vocației 
constructive, continuarea prin sinte
ză a cuceririlor prozei noastre cla
sice și actuale, cît și a prozei mo
deme eurooene sau americane, în
deosebi americane". Un interesant 
punct de vedere, prin claritate și 
curaj ideologic, are scriitorul Petru 
Popescu, un vechi și statornic parti
zan al prozei citadine. Autorul este 
pentru un roman care să reflecte 
existența românească contemporană 
în toate direcțiile, întrebîndu-se, jus
tificat : „Unde e tineretul real, nu 
cel convențional ? Unde e romanul 
studenților, al adolescenței, al tine

5EZĂT0RIIE CRONICII
Vineri 22 ianuarie 1971, orele 18.00; 

va avea loc, în sala de spectacole a- 
Casei de cultură a tineretului, prima> 
din seria de întîlniri cu cititorii ale 
revistei CRONICA.

Totodată, va avea loc o șezătoare 
literară la care își vor da concursul 
scriitorii Daniela Caurea, Adi Cusin, 
Mircea Radu Iacoban, Dumitru Ig- 
nea, Ion Istrati, Aurel Leon, Georg« 
Lesnea, Ana Mâșlea, Aura Mușat, Flo
rin Mihai Petrescu, Ioanid Romanes
es Corneliu Sturzu, Corneliu Ștefa- 
nache, Nicolae Turtureanu, Nicol-ae 
Țațomir, Haralambie Țugui, Mihai Ur- 
sachi, Horia Zilieru.

4. Asistent, poz. 20, Catedra de statică 
și rezistență, normă de cercetare.

FACULTATEA DE ELECTROTEHNICA

5. Asistent, poz. 15, Catedra de fizică
Si electronică, disciplinele: .Auto
matizări și calculatoare", .Automati
zări ți mașini de calcul", .Electroteh
nică și reglaj automat" și „Electro
tehnică electronică și automatizări".

6. Asistent, poz. 14, Catedra de mașini 
electrice, disciplina „Mașini electri
ce".
Candidațll la concurs vor depune in 

termen de 30 zile pentru posturile de 
șei de lucrări și 15 zile pentru posturi

le de asistent de la data publicării a- 
cestui anunț în Buletinul Oficial al 
R.SJL, Ia secretariatul rectoratului Insti
tutului politehnic din Iași, Calea 23 Au
gust nr. 22, cererea de înscriere, îm
preună cu actele prevăzute de Legea 
nr. 6 privind Statutul personalului di
dactic din R.S.R., publicată în Buletinul 
Oficial nr. 33 din 15 martie 19S9, p. I. >

Concursul se va desfășura la sediul 
Institutului politehnic din Iași, în con
formitate cu prevederile legii sus-men- 
ționate.

CRONICA PUBLICITATE

In vrcful de felicitări om oflot șl una— ocnă de-a binelea. 
Scrisoarea doctorului Ion Dinescu (bulevardul Republicii nr. 77, 
Constanța) se încheie cu urarea «la mu ți oni", dor, judecind 
după cete scrise deasup-o ocestui automat sm de circumstanță, 
sentimentele doctorului dobrogean față de persoana subsemna
ți. ji nu sînt cn or ctit de  blaj.ne. Cităm :.M-a uimit răspun
sul Dvs. la cncheta întreprinsă de SPORTUL (numărul din 30.XII. 
1970). Văd câ nu vă place Fele. Dar de ce v-aș face Dvs. im
putări, cind eu însumi, intrebindu-mo de ce nu-mi place Picasso 
(și pină acum mi-a fost jenă s-o mărturisesc public) am ajuns 
la concluzia că nu-mi ploce fiindcă nu sint destul de instruit ca 
să-mi placă*. Stimate domnule doctor, m-ai luat al naibii de 
fin ți de aluziv ; cit pe ce să nu mă prind ! Care va să zică, 
nu-mi place Pele fiindcă, vorba dumitole, nu sint „destul de 
instruit ca să-mi placă*. Așa o fi. Insă înainte de a intra în 
fondul discuției aș vrea să-i precizăm punctul de plecare. N-am 
avut plăcerea, dragă domnule doctor, să răspund la nici un 
fel de anchetă întreprinsă de SPORTUL. Ceea ce ați citit Dvs. 
era o parodie, al cărei autor a avut, de altfel, prevederea să 
semneze dedesubtul rindurilor glumeț atribuite lui Eugen Barbu, 
Fânuș Neagu, M.R.I. ș.a. Faptul că ați putut lua într-un aseme
nea hal gluma în serios îmi explică, pe undeva, și povestea cu 
Picasso. (In paranteză fie spus : sâ știți câ există oameni cărora 
nu le place Picasso... tocmai pentru că-s hiper-instruiți - o pa
ralelă cu priceperea subsemnatului în materie de fotbal ne fi
ind, din păcate, posibilă. Nu-s specialist - ca Fânuș de pildă. 
Scriu și eu, scrîrța-scîrța, ca să mă aflu în treabă). V-aș fi a- 
dresat, stimate tovarășe Dinescu, o scrisoare de răspuns prin 
Intermediul P.T.T-ului, dacă problema în discuție n-ar prezenta 
un interes ceva mai larg.

0 SCRISOARE
Fiindcă, intr-adevăr, la ultima ediție a mondialelor nu mi-a 

plăcut Pele I
Nu mi-a plăcut pentru că a trișat. Regele fotbalului cerșea 

cîte o amârită lovitură liberă, tăvălindu-se de șapte ori pe ga
zon și ținindu-se de genunchi deși fusese lovit la cot. Vă rog 
mult și insistent să-mi permiteți să rămîn la părerea și la gustul 
meu, indiferent de spusa specialiștilor. Mă îndoiesc, de altfel,, 
că Dvs. ați include în meniul zilnic sos de anghinare cu pătrun
jel doar pentru motivul că-l recomandă șeful-bucătar-specialist' 
de la restaurantul O.N.U. Oare Dvs. ocoliți toate filmele deza
vuate de critica de specialitate, oare Dvs. nu citiți decît căr- 
țiile pe care le recomandă criticul X ? Mă tem că, din cînd în 
cînd, vă permiteți să ignorați părerea specialiștilor I Care spe
cialiști au rolul și dreptul lor pe lumea asta — dar și nouă, 
cetățenilor liberi, ne rămîne dreptul de a ne place și de a iubi 
(ori urî) ceea ce socotim că merită. Panglicăriile și simulările 
l-au coborît (evident, in ochii mei) pe Pele în rîndul fotbaliș
tilor cu mentalitate de Divizia C. Demnitatea este un atribut 
al talentului - și din acest punct de vedere îmi permit, da, să-l 
socotesc pe Dembrovschi superior lui Pele. Cît despre restul 
scrisorii, în care îmi reproșați că, în aceeași anchetă-fantomă,. 
.dau frîu liber unor expresii de cea mai proastă sonoritate", 
vă conjur să înțelegeți că a fost vorba de o parodie, expre
siile care v-au indignat neavînd cum să-mi aparțină. Of I

Și pentru ca totul să fie fair, vă promit, stimate tovarășe Di
nescu, că scrisoarea Dvs. de răspuns (în cazul în care va fi se
rioasă și argumentată) o voi publica la această rubrică.

M. R. I.
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CU MARIETTA SADOVA
artistă emerită

Pe Mor.’e'.’a Sc-dova. per
sonalitate de prim cir-. ta 
teatrul românesc ca inter- 
pre.ă. regizor de ar or tete 
și tub! 1 smț pedogogx. 
proiesocrd care c ionrxx 
preze-țe actoricești si re~- 
zorale de rertnre. aut etlet-o 
in sla Teatralii 
din Ieși dirijînd repetițiile 
cu piesa Convenirea căpi
tanului Bressb utd ce 3- 
Shv, a cărei premier* re 
țari va avea loc ta curind.

As rugat-o cu acest pr- 
lej pe d st nsa rroesrrf sd 
răspundă li cie.a lmrebir 
pentru cititorii reviste 
noastre.

— Cu ani In urmă ați realizat la Chiț. li calăare de 
regizor, un spectacol cu .Viforul* de Delavrarrea cate a 
fost considerat .neortodox* f~ță de trad'ție. Cust prhHțl 
gestul dv .de atunci, finind seama de evoluția uMerteart a 
teatrului istoric în țara noastră (ca text și ca spectacol) î

— Am crezut atunci și cred și astăzi In efir— at.a 
Goethe : ,Nu vei face n erodată nimic rare sau importa** 
dacă nu asimilezi tot conținutul spiritual al veacului in care 
trăiești". în anul 1958, cînd am înscenat .Viforul* la Cluj, 
conflictul dintre Arbore și un paranoic, un caz clinic ra 
oricare altul, nu ni s-a părut nici interesant, n c: ar ■ 
n'ci un foarte tulburător adevăr istoric, ci mai irult o 
acceptare a formulei teatrului ver st italian, care fusese pre
luată ca o molimă adusă de interpreți celebri în turnee me
morabile.

Tulburătoare mi-a părut drama iu' Stef*n tă, rămas or
fan la bunul plac al autoritarului Arbore, deprins să dom
nească chiar după înscăunarea pe tronul Moldovei a urma
șului! legitim al lui Ștefan Voievod.

Am crezul — în 1958 — că e îngăduit să se comunice 
unui spectator, căruia formele de intuiție nu îi sînt stră ne 
patetica idee a sbuciumului și a elanurilor lui Ște'ăn.U 
contracarat de Arbore.

Cred că greșim însă atunci cînd nu găsim căi de acces 
la lumea sensibilității spectatorului. P esa a fost prețu tă de 
public, fiindcă in ea ercu toate valențele textului. Numai 
accentele au tost altfel distribuite. In repetate r'nduri. cri
ticul Valentin Silvestru a citat spectacolul ca o reușită a 
valorificării teatrului istoric.

Cred că nu am greșit față de Delavrancea, nici cu 
„Viforul" și nici cînd am înscenat „Apus de soare' la Na
țional, în 1955.

— Care este, după opinia dv., sensul ultim și finalitatea 
teatrului ca artă și — în legătură cu aceasta, în ce măsură 
relația spectacolului cu un public determinat (de epocă, 
geografie, spiritualitate, pregătire) poate fi văzută de unii 

■drept stingher toare pentru atingerea pragului (ipotetic, de
sigur) al absolutului în creație ?

— I n răspuns onest la această întrebare ar însemna 
cel puțin scrierea unui capitol dintr-un volum închinat artei 
spectacolului. Voi încerca o enumerare a cîtorva obligații 
de la care se poate pomi un răspuns.

1. Un climat de creație la cel trai înalt nivel în insti
tuția de teatru j

2. Un ansamblu omogen prin aspirații, desăvîrșire pro
fesională. etică și cultură -,

3. Repertoriu prin care să se rrerținl un clir-at de cre- 
aț.e elevat5;

4 Actori si regizori pe măsura reper.or ului;
5. Preca* rea c-pitartclm cu publicul anterioară premi

erei, prin conferințe. ilustrate cu frag- ente din opera au- 
torulu . Prin studii si e~. cote docu- estate Aceste fan‘e do 
cultură ne ezese cetea st-re abs lut în creație s: preoă'esc 
climatul de orrogen zare a muSi culc, si rasar- blulu: artis
tic. Nu span a next Acesta » f**V -ul*i au modul de
comumirare si preoSlre a geserrti loc de scecta -ri la Tea
trul Națlccal da Bacurest, — acest» a l-t actul de cul
tură real rst de crcoacea .^ess’. ‘j-p de nr»3 eni, la 
care ar- c-eT-bat. aUtwi de Tofae Vtar*. M ban Ratee. 
Ion Mam ce*rPetri» C-e-e-wsc». ca refer de cv~n- 
fer ațe te»-_r»-e anoal de Wga ri tecfieiace de Vrsile 
Plrve-t se* >•» F'-'rd s-a

Arta spec**— iuta» e ptaadbtl de fewatae *b.ar si *- 
tsari ebd aa tnair *vet a faot r. a la pre— erî. Reg-zcn 
<». Peter • 4 s£j* *1 o tesc i iar* e«te an yfa «—aorc s 
e’nd .snarer e* e ’•-r-rual <s '«re», v- O î-s-erir* se 
d-’rsot» r—3 rwe*«e si se p-lsr-erl W rv» repete*» O 

'rtcTS re a ta» te »I«r îiiwLres - „M-e— d*s Îs B-d»- 
pe<ta s» văd „le*r" at S» PeCer 3fc-e*. Dur- «aectaroL !-as 
căsft pe scenl ca w «msarMai te tar. deși fecuse
«te riwfc ir ezaî mrt s. fli-e* .er*-** MM^taeohilui
car— ae s=3-es-te te iar*» «*d *e®Ti3t En după • 30-a. dacă 
am ■ 55-a ricpcer»**eae*

Aban&ct ta owte pen tan’ Cred rt se poate. M- 
r-.ie» se tettrp11 T-ee<x e să ste&nesS en rti-ivre si mo
dest e „Pasărea Măastrl* si e* se an trlza * pe ogeacul 
Tro-rxlii. rcaxămese.

— Exfaat *s*e taft» a*r ctDcrtacMritf ft — te je- 
■es» — afe teamCfel te teaStel Ce ctee Jartt af «5 se 
exzie* 3*“*** s or ac» Pe—one r~ed rî destul «d

cn sS srF re-.e er -efete *f tf arrtfa —«trie s! căiți 
Să c*w ce speri sd cflE D* ea»ante a ane e-xrrai nu ar 
mc: circ of de~c«Tsr.-*-se cf J—I—Z

— Tacă te — .-srarea j»aer 13 ii ura neasrr! exntă o 
fr-—txtee». o *ev~»e * recur-rj-e de a se *prr a pe 
t*T"e eterinr sas -o »a*« przrr-o sedeState ptestxă.
rt—d. senafă să end-.nă ac*L car* «S dea vaite si 

*n* sceetac *eaun — ea ac* raa ta»! Firește că e 
K te arest te—zTt de tfctle :*r*i rpsnrl De air5eî 
ta atestecee <te»ti aoecMCrrri rtecrunde secera» sen Pe9tc- 
t-riaare Ma presus de 'tet essee—«ac r&rtae îmi ars 
cuvtrt-rtes de e re te strai sa ae p*aae i areas*. Este acw- 
ciprcl pe care l-a— saettext să apărat te wnv— ca artrtă 
Să regzoare ci si h cer 19 ox. di tetdest-« te tteLtetc 
de Teatru, dte ’te-teerti.

L'rteîe eiperz-emtaîe stet tejrr-.se te Secare «rtst s 
f*c dovada perscneUtăti. s-acer t’î. st «te - b<nr_ Pisxs»- 
hii guri de care «rice artst treteve să denraSl.

Căutarea, rtelz: șt*OL aerteJEua- re*, ea *—*t te •-**» • —- 
pur le apanajul elesiW. Feraot ce: e» <1-sevc si rîscsu?- 
surlle.

— Se vorbește mereu aiof tesfafeof deasse opena DES
CHISA (roman piesă, srectarol e c.ț, m.-»- r - "t sr— >- 
câți Hor. a unghiurilor de vedere d n cere poate f- ebr-dx i. 
Nu credeți că. opt'urtea perrrsi o c-■-■*. striate -*e-r-e rt-,e 
a unui mere tex! de exerrpta Recele Le--r* t-seer—± te tom 
o ÎNCHIDERE c peioeeîAei, o *~*»~~—-r c zueise af 
szjcest.-i și semadicaCii t

— Na -red cl o sacară s--’r*e ezpe-nă o nare -cert 
Shaw. Br~-bt. ca să ae rrtez derTt —--erme*—«t ema tac- 
tizanii variantelor în ten. Ca «Tt rai iteX ar»i*M reo- 
zor cu al*: »*tori si ia al: oarni sftocte aoafie reelrte 
nesperate valori dra—aefee penrrs m saertetre care < «I 
se rr.etac-crfozeeză uneori te r.te trai atetar deeft ereafiar.i.

— fn ce măsu-ă co-mderct e* ..®--pe5e te-r* Ft serv > 
nea Perrvkscu coastiu^e m ev»rteeaf (Poate loe-
mai pentru că fncearj VN uOMr'-'* » re—te sd se dJ- 
cute și despre limfele 1 ber.ffii fată de -exr f,

— Personal tatea. stud ie, cîlît-e Ge. —editat ie l-aa 
îndreptățit pe rec zorul Radu Pencislesca si tr»**că în soec- 
trcol stadiul căutărilor sale creatoare. Aresta ae p-a*e 
cu toată seriozitatea un experiment 't lereot de citi aie- 
ziune sau rezistență tetlmp-nă. E un act de creat« sa- 

prasolicitarea actorului, concentrare și relaxare, valoare mi
mică, putere în dezlănțuire, în abandonare... totul subordo
nat DRAMEI lui Lear.

f ,1’ ' . - . i
— In afară de calitatea dv. de regizor ați făcut și o 

strălucită carieră de actriță. Care din aceste două ipostaze 
vă oferă o satisfacție mai mare ?

— Am Jucat mulți ani la Teatrul Național și pe dife
rite scene. Bucuria întîlnirii, față în față, ca actriță, cu spec7 
tatorii. nu o poate egala nici un succes regizoral. Mult^ 
vreme am fost și interpretă în piesele înscenate de minei 
și atunci cîrrr.a o păstram în mînă și nu era rău deloc,1 

f
— Care e rolul pe care l-ați iubit cel mai mult ca inter* 

preti și care e spectaco’ul creat de dvs. ca regizor la care 
ați ț.-.i.: sau țineți cel mai multi

— ' ’"3 falsă modestie mi-e greu să numesc un singur 
r - ■ ' ~- ~e ce am jucat sute, mari și mici în piesele lui 
Sb.’kes-eaie. Shaw, Gorki, Cehov, Pirandello, Blaga, Wilde, 
Mnșatescu, Eftimiu, Achard, Amiel.

— f m.. ș eșecuri artistice? Cum le-ați privit?
— ‘ at să descifrez cauza eșecului. Cauzele nu 

a. f <: ir.- rana obiective. Le-am privit cu mihnire.
— .1 .Tartuife" pe care l-ați realizat la Iași,

etaaiunea a fost considerat, de cronicari care l-au
afmctat după premieră, drept o excepțională, demonstrație 
de șed fi raintrunent moli'resc. P.ecent, după ce același spec
tacol a fost -eoreze.nlat h București, o parte a criticii de 
acolo a Bxm:tes:at și o derutantă neînțelegere. Cum vă ex- 
oliccți rxecsia ?

— Ați închefat b ne întrebarea : „o p=mte a criticii". In- 
tteplător erau tocmai aceia care au stat în sală numai pînă 
la actul IIL E b ine știut, din prefața lui Moliere, că sînt 
actele ta care el pregătește intrarea în acțiune a lui Tar- 
t-’ — "a -iu cur a să existe dubiu despre josnicia ca-
racteru’ui si fățărnicia lui. în actele IV și V, adevărate 
performante ale teatrului universal și mari probleme de in
terpretare pentru actori cu talent, frumos susținute de inter- 
pret-, nu au mai fi putut fi socotite bune sau rele, de vreme 
ce comentatorii la televiziune și semnatarii de cronică în 
ziar s-ar dest:ns în foyer la o șuetă agreabilă. Și așa, totul 
se explică cu durere.

— După părerea dv. Teatrele Naționale au și unele sar- 
c itler te sau suplimentare față de celelalte scene ?

— Acestui popor care a luptat din greu, dar a 
-■ -■ st dureze în toate colțurile țării așezăminte care 
st re errr me ca Neam, Teatrele Naționale îi datorează cele 
~î ■ CI '»re succese în țară și peste hotare și blazonul 

* • - Nit. oalelor din țară să fie purtat cu mare dem
nitate.

— Cvi explicați impresia pe care o am, în calitate 
că In spectacolele ce traduc cu fidelitate 

~~ t - - re foarte precis și chiar origin-! al regi- 
r'-.V^ ormr.r s:nt ceva mai puțin interesați — chiar dacă-i 
*sx*>a ăe zf--: mari, ier repetarea propriilor maniere de 
mc de. ne —-I evidentă ?

— Areartl întrebare deschide o rană necicatrizată. Șt 
es t': o întrebare; Cum se poate ca un spec-
'■ i ret sd fie de rerecunoscut după un număr

■ “ ’ * î‘. _ . ‘.cate că d‘n distribuție fac parte actori
■ Am plecat plîngînd la unul din ultimile 

ic—3* -. Nu mai spun care și unde!
— ---- .t în numele cititorilor „Cronicii" atlt

rare ați accept-t această convorbire, 
:t : re—. ■ re ni le-ați dat, v-aș nma. în com-
:<•< r*r : - c - se. sd vă puneți si dv. o întrebare —

*e om aedeff cd am omis-o sau am u'tat-o I B:ne- 
tefele*. Ană ji— rtepunsuL j

— As vre*. ÎMinte de a ne despărți, să vă mulțumesc 
r-ezm. sr- :r. »-.e» s. răbdarea cu care m-ați ascultat și- 
: i: 1 : . :1 _-.i c.a p esele lui Valeriu Anania „Mio- 
nta* tesccMU ta București v-a interesat, credeți că aici, 
1B KMșae de deal — pe un drum de costișe ce duce la 
Vtata— ■■ V fi frumos să coboare Moldan cu Mioarele?

_î 7 i !-?- r.at „Meșterul Manole" al lui Anania
-ecr c.;U r-1 c.rector D nischiotu a jucat-o la Curtea 

de Arge*. să ta Cozia in fața a mii de spectatori pe cărei 
sjo : au -a urnit din loc.

7 - ir.s7 adcă pînă la eventuale noi spectacole
te »-«• r - -». avem timp de gîndit. Și mă gîndesc, deo- 
cardotS ta puaerea ta scenă a minunatului poem dramatic 
> . . _i : Pr.beaga, din repertoriul Teatrului din
lari ri—

RADU ȘT. MiHAlL

co ANA BLANDIANA
— Scriați cu cî.tva timp în 

urmă în „Contemporanul" 
despre actul creației: „Devin 
poeți nu din dorința de a 
scrie versuri, ci din dorința 
de a nu scrie versuri. Este 
un paradox pe care numai 
chinul creației îl poate înțe
lege". Viaș ruga să ne vor 
biți mai pe larg despre acest 
paradox.

— Formula e poate me.'o- 
dramatică. E un chin pe care 
nici unul din cei ce-1 îndură, 
nu l-ar schimba cu altceva. 
Este și cea mai mare bucu- 

wie. Sînt două formue tip: 
chinul și bucuria creației, in
tre cei doi termeni nu există 
nici o deosebire, ei referin- 
du-se la aceeași stare de lu
cruri. Această contrazicere 
nominală definește ambigui
tatea creatorului. Deci, chi
nul este în același timp o 
mare bucurie, dar trebuie să-l 
fi simțit pentru a-ți da seama 
de el sau de ea. Nu se poate 
mima. Pe un poet tînăr care 
apare radios, îneîntat de cefe 
scrise, îl pun de la început 
sub semnul întrebării. După 
aiții, și după mine, creația 
cuprinde o stare aproape de 
culpă, de nesiguranță. Minu- 
lescu, — care de fapt era un 
poet minor, — a trăit într-o 
mare îneîntare de, sine, în 

timp ce Arghezi, vorbește 
despre durerea, nemulțumirea 
continuă a scriitorului.

— Cînd scrieți, vă gîndlți 
că și a'tc nava va citi gîndu- 
rile notate ?

— Cînd mă aflu la masa 
de scris, nu mă gîndesc că ar 
putea citi și altcineva ceea 
ce scriu. Abia din momentul 
publicării, scrisul tău devine 
act social, și un sentiment 
straniu ce se amestecă cu o 
vagă plăcere și mîndrie apa
re.

— Poetul gîndește prm 
vers. Dumneavoastră ați ape
lat și la altă formă de expri
mare poetică în afara versu
lui ?

— Evident, rămtn la poe
zie. Faptul că scriu și a tce- 
va decît vers, se leagă tot de 
ceea ce gîndesc în poezie 
dar nu se integrează în ea. 
Am folosit această supapă, 
descărcînd poezia de gîndul 
explicit. Poezia trebuie să fie 
doar intuiție, revelație, și es
te periculos să fie explicita.

— Găsiți întemeiată înfiin
țarea editurii „Litera" ?

— Consider editura LITE
RA necesară în măsura în 
care fiecare poate să-și tipă
rească în regie proprie ceea 

ce scrie, de la r carte de 
dans, la uni de fi ozoix. E- 
ditura ere meritul except/-nai 
de a dese ngesriona instituți
ile similare care sînt pur și 
simplu asaltate de manuscri
se.

— De fapt, ed tura LITERA 
nu face decît să continue o 
trad.ție dina nte de război.

— Da. dar cu o mied, dife
rență : înainte. dacâ-ți tipă
reai cartea lntr-o editură 
particulari, nu era nimic ru
șinos, pe cînd acum, tipărirea 
pe cont propriu a unei cărți, 
pare un lucru oarecum ruși
nos. Personal, nu văd nimic 
rău în a ți edita propriile vo
lume.

— Cum s-au integrat poeții 
mai vîrstnlci în pcezia mo
dernă <

— Poeții mai vîrstnici, cei 
cu adevărat valoroși, conti
nuă să fie în centrul intere- 
su'ui și al vieții literare. 
Chiar descurajtți între timp, 
au renăscut și sînt la unison 
cu tinerii.

— Cenaclul literar este o 
formă de descoperire a tine
relor talente ?

— Am puțină încredere în 
cenaclu, și multă în ceea ce 
se face acasă. Cred că e de
pășită epoca romantică a dis- 

aitzDot. f>saitrf!e la rândul 
drel slat pe:utae dte panel 
de vedere literar. Cultural 
însă, rezrez^mi un mere cif- 
ttg-

— Dacă *-t sernaa PoCa 
redacției la ca ziar. Ce prta- 
c p.u v-ar că’îkrz: iu apreci
ere* creațiilor literate ?

— Mc: IMli ar urma să cm 
toată libertatea de mișcare. 
Marea calitate a oamenilor 
care fac Foșra redacției, e nu 
numai de a descoperi 'n.'ente. 
dar și a le impune deși a- 
cest lucru nu-1 poate face de
ci t cei ce conduc o revistă. 
Poștele redacției se fac și în 
stopuri curative. Foarte pu
țini poeți au debutat prin 
poșta redacției. Există un pu
blic al acestei rubrici, o ca
tegorie ce nu iese de aici, ce 
nu merge mai departe.

— Efervescența poeziei nu 
prezintă un pericol pentru 
cal.tatea ei ?

— Efervescența poetică din 
ultimii ani îi sperie numai pe 
cei nefamiliarizați cu destinul 
poeziei noastre. Intre cele 
două războaie mondia'e, nu
mărul poeților era, cred, mai 
mare decît cel de azi. Dintre 
acești nenumărați poeți me
diocri sau chiar slabi, au a- 
părut marii poeți interbelici: 

BI*9A Dartaț. Aighezi, Baco- 
vfa. Anat cadru general le-a 
dat po*b Uatea să apară. 
Astăzi se observi același lu
au. Af spune chiar cd nive
lat unei culturi este dat de 
■tartal BKdfocrfldji.'or ei. Ni
velul mediu al poeziei de azi 
este superior nivelului inter
belic, deși ru cv em încă po
eți de talia celor patru mari, 
bustența mediei, este o che
zășie a apariției vîrfurilor. 
Poeții mari nu se nasc in pus
tiu.

— Mulți cititori unii cu un 
nivel înalt de pregătire inte
lectuală. invocă ermetis
mul poemei actua’e.

— Nu iau apărarea scriito
rilor. Toată această regene
rare a unor forme de supra- 
realism, ermetism, nu numai 
că nu e înțeleasă, dar e făcu
tă pentru a nu ii înțeleasă. Ii 
suspectez pe anumiți scriitori 
de dorința de epatare. Deci, 
nu vorbesc de literatura ce 
refuză a fi înțeleasă, ci de li
teratura care pur și simplu 
caută să se exprime în forme 
specifice. Trebuie să ceri ar
tistului să fie el însuși. Cău- 
tînd să se facă înțeles, nu va 
face altceva decît să se fal
sifice. Și în explicitate poate fi 
ermetism, falsitate.

— In noianul de titluri a- 
părute, poate scăpa atenției 
criticilor un volum de versuri 
valoroase ?

— Criticii sînt leneși. Nu 
citesc tot ce apare. De ace
ea nu avem — cu cîleva ex
cepții dar insuficiente nume
ric, —• o critică Ia zi. Există 
riscul ca o carte bună să 
treacă neobservată. Imposibil 
însă și a doua. Dar greu e 
pînă o scoți pe prima...

FLORIN COLONAȘ



carnal teatral

TREI PREMIERE LA GALAȚI

PICTURA MONUMENTALA
Sabin Bălașa a avut ideea entuziasmantJ, sau poate intuiția ge

nială a unei structuri sprituale proprii colectivității noastre naționale, 
de a aduce amintirea de basm albastru a Voronețului in plin centru 
al Capitalei, proiectînd tripla fațadă a Teatrului National, la un nivel 
da semnificație spirituală tot atît de înalt, pentru memoria istorică a 
unui popor, ca aducerea Coloanei lui Traian de la Roma la București, 
sau ridicarea Tripticului eroic pe care Brâncuși l-a conceput :a Tg. 
Jiu. Pe un fundal mitologic, gîndirea artistică se dezvoltă profund laic 
și filozofic. .

Albastrul candid, imens «a cerul, este realizat prin pictura totali 
a suprafeței, intuind universul de legendă dramatizată prin prezent* 
unor simboluri figurative clare, patetic ritmate. Nuntirea și moartea 
care sînt tot una in Miorița, vin să se unească spiritual cu sub.:ms 
jertfire de sine, necesară oricărei opere mari, «șa c.p» o lațsleg» 
prismatic .meșterul Manole". Sînt două compoziții latera’e car? cu.- 
minează central în elogiul idealului nostru de riatj contemporan, 
lunaire eroici a voliționahfui Toraa Aiimoș. Intuiție s«u a e 
subtilă, poate amîndouă, realizează meritoriu baijfew
moldovene, transilvane Și muntene, Ideea unității spiritul-e « 
nilor rea’izîndu-se fără echivoc. Un lirism profuno. aedîsimu-et, o 
monumentalitate plină de ingenuitate ta» ca tal—» _
depășească net faza de ornament folcloric - v-î *. prDpr.e fi taie or 
de c5m:n cultura'., atmosferă in care mai plutesc «■•*• proiecte «■ 
vecinătatea imediată. ...

Sint și alte proiecte frumoase la ss'a de expor.t e a crs-rb ur. -w* 
proiect, unele de o eleganță remarcabili, de o maeumeutalitute cte- 
sică, rece M» de o inspirați» »rbtaifirl 
iar aceste lucrări frumoase In s ns. *o*-e țe-.-.-u realizarea monumen
tală, eu cerul de .ceva care a mai h»t văzut*. ia i ’ -—- consacrate 
genului, sau în călătorii de studiu. Ape* ca efect general ei d m =u- 
ează monumentalitatea clădirii prin restri.-’-rea suprafeței fațadei, 
lucru cu totul de nedorit. Sabia BSașa s-a dăruit to* el lucrării, av na 
aerul că nu i ajunge i— suprafața pentru a și desfășura fantezia* 
Pictura încearcă si cuprindă infimtatea S' reusizd p ir rial sugerează 
tendința spre infinit amplifici nd d.mexs-" -» ec - ciclv.. ,

Dintre proiecte e sculpturale penira frontonul ecran ne pare sp ?n 
didă mima aiecvare, figurarea soarelui și lânii, efigii de baladă roma
nească a tiranului nemărginit tr—fipara» Kasargiau in «alsti de 
teatru, o sinteză posibili a unmnuM profund specific, național cu 
dinamica liniilor modeme. Cele două opere » — a-ee^51
valorică .Uaindu-și virtuțile plastice 
reprezinte.

RADU NEGRU

Din partea unui prieten al re
vistei noastre, sculptorul Vit!oriQ 
Rossin din Roma, primim tradițio
nale urări pentru 1971. Mai mult 
dealt cuvintele calde ale artistu
lui, ne-a ineînfat subiectul Cas
tratei care educa salutul, Ea re
prezintă „Monumenfo al Parmigian- 
nino-Parma" realizat de Vittorio 
Rossin.

La rîndul nostru, 11 felicităm P- 
acest artist, absolvent al Școlii 
de arte frumoase din Iași, pentru 
opera sa atît de apreciată în Pa
tria artelor plastice.

CONFLUENȚE BRÂNCUȘIENT

sssttalrfe. ductad Ia îna’t 
aifcațriie seatâaeatale sala. ra>- 
dslisl srilrzarea tradiț^MÎ-roml- 

iari-u țe—«tri» uaivex- 
«x.i aria care » deschis dr**un 
aa* ia-regri >ezr_

O?e-* «ri* de p—U «■ 
cz adevîrat cseriX «*-» r*r<- 
ta*al t'.es c-txT-scc-Pb fiere »u> 
ri.« spins»»** de la ci s > cx> 
turii poporului șl vaicril* că
tre care se îndrepta ia inre'urui 
«cestui secol partea cea mai 
« artei universale*.

Se p^re că ambele scene gălătene, 
Teatrul de Stat și Teatrul muzical, au 
pășit în noua stagiune cu amb ț i re
pertoriale acordate din toate, punctele 
de vedere posib lităților celor două an
sambluri artcsticit C rcur spec o, tot
odată pe unele locuri îndrăznețe, ele 
și-au propus să ofere cu precur. pănire 
«premiere pe țară", eleaînd din drar a- 
turgia originală piere ce convin Tea
trului de stat (referindu-ne - la forțele 
art slice) seu compunînd spectacole r li
neale aduse la numitorul colectivului 
de la Teatrul muzical. Ața se face că, 
tn primele luni ale stagiunii, publicul 
gălătean a asistat la patru premiere, fio. 
o re inserrnînd altceva. As fel, dubi 
.Floarea din Hawai*. sc-ectacol de oa
recare anvergură (de care ne-am ocu
pat la timp), teatrul muzical și-a acor
dat un resp’ro rron'înd o revistă de 
Mihai N'ax milian, modestă din multe 
puncte de vedere dar cu destule «ctr- 
lire' de prins sala. Acest .Astral-rrusic 
hali' re propune, ca etîtea al'e revis e, 
o plîrrbsre In lună. Rampa de lansare 
e Intim plător la Galați cupă cum pu
tea fi în oricare alt oraș, umorul de 
servic'u fiind tras în serie (e invoc t 
o dat? în plus nefericitul Sisoe al lui 
Tcpir-'eanu. plus bacș;sul, plus m.tcro- 
b s- ul sporFv), iar liantul com.perajului 
e aproape de leșin.

Totuși, spectacolul rezistă dator'tă 
muzicii semna"e de Vasile Veselovski 
și Cristo'or Barbatti, cît și coregrafiei 
lui Ion Alexe.

Regizorul Nicntae Ciubuc a luptat 
cu succes cu inertia textului impr mtnd 
spectacolului un ritm vioi, uneori des
tul de debordant spre a acoperi plat'- 
tudnea replicilor; scenografia lui Puiu 
Canea- i-a servit ideea în oarecare mă
sură. Susținerea partiturii muzicale <« 
primul pas spre scoaterea din anonima* 
a revistei, meritul revenind în primul 
rînd simpatizaților Alexandru Jula si 
Ionel Miron si apoi arupului Ofelia Pa- 
naitopol, Teodor Mun'.eanu, Viki Gh'- 
nescu și Maria Găvănescu. Melodiile 
trec ușor rampa, își găsesc ecou în 
sală și o cîștigă pentru întreacă plim
bare astrală, reușită pe care o întregește 
apoi ansamblul de balet. De remarcat 
acuratețea dansurilor și bunul gust in

dozarea specificului coregrafic româ
nesc.

E suficient pentru ca un spectacol 
porn t sub auspicii atît de modeste să 
devină un frumos succes de sală. Și a- 
ceesta da orită, desiaur, dăruirii cu care 
întreg anasmblul se străduiește să trans
mită cildură și sincer.tato pămînteană 
(mai exact gălăteană) unei trame de re
vistă prmsă din vînt

.Ccrrera de alături' de Paul Everau 
a constituit succesul pe 1970 al Tea
trului ,1. L. Caragiale* din București, 
obț.nînd premiul C.S.C.A. pentru cei 
mai bun spectacol cu o piesă românea»- 
scă contemporană.

Cu toate acestea, Teatrul de Stat 
din Galati nu s-a lăsat intimidat șl a 
realizat, la rîndul său, o variantă meri
tuoasă a piesei lui Everac. Evitînd, pe 
CÎt posibil, linia lui Ion Cojar, regizo
rul Tra.an Ghitescu-Ciurea a optat pen
tru o ținută sobră și o dozare subtilă 
a ritmului interior ce conduce acțiunea. 
Sub bagheta sa, și în scenografia adec
vată a Olimpiei Damian, echipa de in
terpret (Dumitru Pîslaru, Ioana loniță, 
Viorel Popescu, Olga Dumitrescu, Eugen 
Popescu-Cosmin, Lavinia Teculescu) evo
luează unitar și convingător, reușind 
momente de trăire autentică în această 
«dramă a ființei, adică a adevărului de 
viață din care sîntem alcătu ți', cum își 
caracterizează Everac dramatica sa sur
prindere a dezagregării unei false ar
monii familiale.

Deci, o reușită de prestigiu, o tresa 
pe umărul teatrului gălățean lîngă al 
cărei aur poate sta Ascensiunea unei 
fecioarei, comedie agreabilă, pe alocuri 
'amuzantă, dar cu o construcție teatrală 
artificioasă.

Chiar și fără recomandările din pro
gramul de sală, semnate de Sică Ale- 
xandrescu și Horea Popescu, piesa con
vinge că Paul Ioachim cunoaște meș
teșugul artei dramatice. De altfel, îna
inte de a fi dramaturg debutant, e ac
tor cu destulă rutină al teatrului din 
Giulești. In adevăr, Ioachim stăpineșle 
dialogul și jonglează cu replica; în 
plus, știe să Împlinească un personaj 
și are un umor suculent, extras pe a-

locuri din chiar experiența autorului :
Surugiu : „Poate ați auzit că la su

gestia n ea am Inaugurat un studio ex
perimental ; studioul patru plus doi. O 
sală micuță, cochetă, cu patru locuri în 
p cioare și două jos, pe covor, amena
jată din resursele teatrului. A fost un 
tr umf. Am jucat două spectacole cu 
s>ala plină".

Satira spumoasă de foileton, ca și- 
împlinirea șarjelor prin parodie, au per
mis echipei condusă de regizorul Ovi- 
diu Georgescu un joc relaxat, cum se 
întîmplă atunci cînd itnterpreții se amu
ză de ceea ce reușesc, reliefînd cu atît 
mai eficace morala fabulei.

La căderea cortinei de premieră, 
au salutat publicul Stela Popescu-Temc- 
lie, Alexandru Năstase, Liana Sandra- 
Popescu, Florin Dumbravă, Șerban Bog
dan, Gheorghe’ V. Gheorghe, Lucian Te
melie, Leonard Calea, Mitică Iancu, Do- 
rel Bantaș, Marcela Stoica, Lavinia Te
culescu, Veronilca Irașog-Teodoru, Mar
cel Hîrșoghe, Traian Dănescu, Grigore 
Chirițescu și Iorgu Viforeanu.

Iar în mijloc, colegul lor Paul Ioa
chim, de astă dată ca autor.

♦

S-ar putea reproșa Salomeei, in
terpretată de Stela Popescu-Temelie, o- 
oarecare liniaritate in comportament, 
care văduvește personajul de nuanțe 
în viclenie și lipsă de scrupule. Setea- 
ei de parvenire trasează astfel întregul" 
destin al conflictului, enunțat de alt
fel și în titlul piesei, un destin de loc 
nou în literatură și de aceea nesolici- 
tînd ostentația. Am făcut remarca de
oarece Salomeia e personajul central, 
restul fiind dependente de modul cum 
acționează această «fecioară în ascen
siune".

Multe personaje abia schițate în- 
text au fost întregite fericit prin pre
zența scenică a interpreților (Dorel Ban
taș, Mitică Iancu, Florin Dumbravă)

Atît regizorul, cît și pictorul sce
nograf, Victor Crețulescu, au bine- 
servit acest debut, cunoscîndu-se că au 
lucrat cu plăcere, anticipînd probabil 
simpatia cu care publicul le va receptai 
«ascensiunea*.

VL CCMȘA

.Cărțile, studiile, comunicările, 
articolele publicate în ultimii ani 
asupra operei lui Brâncuși, pre
cum și eataloage’e american și 
român ale expozițiilor de la Phi
ladelphia, New York, Chicago și 
București (1969—1970) atestă une
ori serioase progrese în stabilirea 
cronologiei operelor, în identifi
carea și localizarea acestora, în 
diferențierea dimensiunilor, mate
rialelor și procedeelor tehnice re
feritoare la grupuri de lucrări le
gate de aceeași temă. Mai puține 
progrese, ba uneori lacune și 
opacități, voite sau nevoite sa 
constată la unii comentatori cu 
privire la semnificația operelor, 
stilistica lor, obîrșia spirituală, 
confluențele cultural-filozofice din 
care au luat ființă*4.

Astfel începe amplul studiu .Re
evaluarea fazei de înnoire din 
creația lui Erâncuși" al regretatu. 
lui P. Comarnescu, pe care revista 
«Arta" îl publică în ultimele sale 
două numere (respectiv 8 și 9 a- 
părute cu o întîrziere exasperan
tă !), studiu care face, desigur, 
parte din cartea despre Brâncuși, 
De care Comarnescu o considera 
opera vieții sale, din nefericire 
rămasă neterminată.

Oprindu-ne asupra părții a doua, 
merită a sublinia seriozitatea do
cumentării atunci cînd autorul în
cearcă un paralelism de inspirație 
privind tema .Sărutului” și per
fecta sa obiectivitate în a exa
mina eventualele influențe con- 
ducînd la concluzia firească : „pa 
cînd francezul Gauguin s-a in
spirat de la polinezieni, iar spa
niolul Picasso de la arta neagră, 
românul Brâncuși s-a îndreptat 
•pre izvoarele folclorice și stilis
tice ale patriei sale, folosindu-le 
cu înțelepciune și luminozitate 
•ufletească si creind forme din 
ce în ce mai simplificate, mai e-

EU +ea = TU
Acest titlu — formulă psiholo

gici al ultimului fila realizat d~ 
Popescu-Gopo oforâ combativului 
critic D. I. Szichianu prilejul unor 
foarte pertinente si subtile con
siderații în venerai cu privire I- 
filmele așa-zise psihologice 91 ‘a 
particular Ia sensul peliculei de
senate de Gopo. Sînt impllcalll 
și interferențe la care, desijur. 
Gopo nici n-a visat, dar vorba 
criticului comen'ator poetae va‘es-

In esență, articolul JDe daM 
asta inventatorul e român' fVia'a 
Româneo«:că nr. 11 — 1970) ajunge 
la schema : „Cu fiecare act, eu 
fiecare gînd, Eul nostru, cu .F,' 
mare, se preface lntr-un mic ea 
de ocazie, cu „e" minuscul, care, 
după ce-și face treaba, insă Eui 
cei mare să-și reia exis fon ia. 
bineînțeles îmbogățit cu o expe
riența noua. Asta s-ar putea ex
prima prin formula : Eu+eir=F.u'.

Savuroasă ni se pare justifica
rea neprimirii In concurs a aces
tui film de către juriul Festivalu
lui de la Cannes : După prim'll 
război mondial, americanii reali
zaseră o lunetă astronomică de 
o sută de ori mal puternică de- 
Cît cele existente. Entuziasmași, 
niște astronomi amatori din Fran
ța au trimis colegilor americani 
următoarea telegramă : „rugăm co
municați cum se văd canalele din 
Marte". La care, americanii au 
răspuns tot telegrafic : „Iun?* a 
noastră prea puternică pentru ca
nalele din Marte'.

OH SFERT DE VEAC
Teatrul „Matei Millo” din Timi

șoara împlinește 25 de ani de ac
tivitate susținută, în care — după 
declarația directorului său, Gheor- 
ghe Leahu — mai mult din jumă
tatea premierelor prezentate an 
fost opere din dramaturgia româ
nească.

„Respectul pentru marile valori 
tradiționale s a împăcat consecvent 
și echilibrat cu creditul cel mai 
sincer acordat experiențelor si 
inovațiilor. Crearea celui dintîl 
studio experimental din țară, la 
Timișoara, sesiuni anuale de co
municări științifice, pot fi cîteva 
dovezi".

Dar dincolo de pledoaria pro- 
domo a lui Gh. Leahu, stă acti
vitatea cu adevărat remarcabilă 
a teatrului bănățean, o activitate 
consecventă, prelungind acea tra
diție valoroasă începută încă de 
la 1870, cînd o echipă de ama
tori a susținut în cartierul Timi
șorean Fabrik, primele spectacole 
în limba română. Astfel, momen
tul aniversar surprinde scena ti
mișoreană în plină ascensiune, 
afirmată ca principal focar da 
tultură în orașul de pe Bega.

DOCUMENTE DESPRE CIPRIAN PORUMBESCU
In pre:c{a voIumMhJ : Ci- 

prian Poruazbescu .Opere c- 
fe^e". 1954. in fegd ură cu in
fluența forzafionafă ce s-a 
exerc-lat. in petro da suce
vean! asupra artistului ce 
la S-upca. se spune : «Ultim i 
ani petrecuti ce Cipr.'an Fo- 
rumbescu la liceul greco-on- 
ental din Sucecva (1873—18731. 
coincid cu Incepu'.urUe sale 
In dozenlul compoziției. Sub 
Îndrum:rea siste~a ică a prof. 
Șt. Nos ev.c.u. Cinrian Porum- 
bescu face procrese simțitoa
re. dirijează corul scolii și 
alcătuiește un quintet de 
coarde cu care a dat multe 
concerte*. Or. Șt. Nos evici 
murise In toamna anului 1869 
după cum atestă inscripția de 
pe mormlntul său. din cim ti
rul vechi al Biser'c’i St. loan, 
iar Ciprian Porurr.bescu, Încă 
de pe clnd era în clasa a 
IV-a (1863—1869), conducea 
cvintetul de coarde. In 1957, a- 
celași au'or publ'că monogra
fia „Ciprirn Porumbescu' și 
afllnd că Nosieviciu murise în 
1869. renunță la d?en influ
enței directe și sistematice e- 
xercitată de acesta, men*"o- 
nînd doar calitatea de pro‘e- 
sor de matematică. astfel: 
.In gimnaziu a înlVnil la 
cursul de matemat că ne com
pozitorul Ștefan Nos'ev'ciu 
(1834—1859). Fondator al pri
mei societăți muzicale din lo
calitate, Ștefan Nos'eviciu a 
fost un talentat compozitor, 
autor de numeroase coruri 
printre care si vestitul cin ■ 
tec .Drum bun". Moartea 
prematură l-a L’ps'f Insă — 
pentru a cl‘a oară! — ne CI- 
prian Porumbescu de un pe
dagog Înzestrat.

Comparlnd cele două afir
mații, ce se contrazic In bu
nă parte, se nasc ln'rebările ■ 
A avut sau n-a avut Nosieviciu 
vreun rol în conturarea per
sonalității Iui C'prian? Dacă 
a avut, atunci care-i aportul 
formational al pro'esorului a- 
supra elevului? Răspunsul îl 
aflăm dacă analizăm această 
perioadă in lumina unor do-

Gumente sucevene mai puțin 
sau deloc cunoscute.

In cataloagele gimnaziului 
(1864—1871). în care figurează 
numele elevului Ciprian Po
rumbescu (C pil n Golembi- 
owsk:), pe coperta interioară, 
printre alte semnături cu 
caracter gotic, găsim și urmă- 
to~ul autograf al Iui Nosie
viciu caligrafiat eu li'ere la
tine : «Ștefan Nosevicz predă 
matem tica și muzica" sau 
«Ș-efcn Nosevicz, profesor 
titular, predă matematica, fi
zica și muzica'. Rezultă că 
Ciprian l-a avut ca profesor 
pfe Nos;eviciu nu numai Ia 
matematică, ci și la muzică 
și fizică. Dacă fizica i-a pre
dat-o numai în clasa a IV-a 
(1866—1867), matematica și 
muzica a Invăț-’t-o cu Nosi
eviciu din cl. I (toamna a- 
nulul 1863) și pînă Ia termi
narea clasei a Vl-a (vara a- 
nului 1869) fără întrerupere, 
după cum rezultă d'n docu
mentele amintite. In cataloa
gele anilor școlari 1869—1870, 
1870— 1871 și 1871—1872, clnd 
Cipr'an a făcut ultimele cla
se liceale, lipsește calificati
vul la obiectul muzică Ia toți 
elevii liceului, Nosieviciu mu
rise și nu fusese înlocuit de 
altcineva.

Cat doagele și registrele 
gimnaziului din anii 1864—1873 
furnizează date în legă'ură cu 
gradul de pregătire a lui 
Ciprian la diverse obiecte de 
învățământ cu evoluția cen
trelor de interes de la zece 
pină la optsprezece ani, cu 
fluctuația conduitei, precum și 
cu visele sale de viitor. Mai 
Important, pentru argumen
tarea de față, ni se pare e- 
voluția pregătirii lui Ciprian 
la muzică și însemnările cu 
privire la profesia ce-ar fi 
dorit s-o Îmbrățișeze.

La muzică, elevul Porumbes
cu a obținut următoarele re
zultate : In clasa I. pe semes
trul I nu are calificativ, iar pe 
al Il-lea e „sufic-ent' ; în 
clasa a Il-a, în semestrul I 
„pe deplin mulțumitor* și In 
al II-lea .performanță exce

lentă" ; în clasa a IlI-a, în se
mestrul I .rezultate excelen
te" și în al il-lea .rezultate 
excelente' ; în clasa a IV-a și 
a V-a, pe ambele semestre ob
ține .excelent', iar în cla
sa a Vl-a, în semestrul I 
.lăudabil' și în al II-lea tot 
.excelent*. Cu toate perfor
manțele realizate la muzică, 
In rubrica catalogului, unde 
se consemna ce profesie ar 
dori să îmbrățișeze elevul du
pă ce va termina liceul, gă
sim următoarele însemnări: în 
clasele: I, a ll-a, a III-a, a 
FV-a și a V-a se menționează 
.nehotărît*; în clasa a Vl-a 
.medicina', în clasa a Vil-a 
din anul școlar 1869—1879 
.tehnică", iar în clasa a VIII-a 
dn 1870—1871 „nehotărit". 
Constatăm o contrad cț!e între 
aptitudinile sale reale și 
perspectiva profesiei de .me
dicină" sau „tehnică". Care 
e cauza ? Să fie dilema pro
vocată de Ispitele virstei? Este 
exclus, îndemnul familiei ? !, 
sru convingerea că numai o 
profesie practică i-ar as’gura 
cu prisosință o existență a 
zilei de inline ? I Nosieviciu a 
organizat în școală coruri, 
cvartete și cvintete coral-in- 
strumentale prin care a trezit 
interesul elevilor săi pentru 
muzică, punînd bazele unei 
tradiții ce s-a transmis de la 
generație Ia generație, in a- 
tara școlii a fost sufletul pri
mei „Asociații muzicale su
cevene* în cali'ate de vice
președinte, dirijor și, parțial, 
de compozitor al ansamblului 
coral-inst rumeni al. Compoziți
ile sale, cu caracter folcloric, 
sînt ce-ute de necesita'ea dez
voltării muzicii românești.

Urmărind activitatea de mai 
tîrziu a lui Ciprian de profe
sor de muzică la Școlile cen
trale românești, de organiza
tor al unor ansamble corale 
Si instrumentale la Cernăuți, 
Viena și Brașov, de dirijor, 
compozitor și animator al mu
zicii românești, ne dăm sea
ma că la aceste realizări a 
contribuit, prin puterea exem
plului personal și profesorul

sucevean. Ștefan Nosieviciu 
i-a dezvoltat elevului său. 
dragostea pentru munca de 
pionerat pusă în slujba po
porului român, i-a demonstrat 
necesitatea folosirii patrimo
niului folcloric muz,cal ro- 
manese în compoziții proprii,, 
l-a îndrumat cum să organi
zeze o formație coral-instru- 
mentală, cum să interpreteze 
o melodie, cum să realizeze 
conștient interacțiunea dintre- 
textul muzical și cel literar 
ș.a. Direcția educativă, a ac
tivității pr.inului profesor laic, 
de muzică, al liceului, e o 
continuare a promovării inte
reselor majore ale revoluției 
de la 1848 în conștiința con
temporanilor săi. Ea e condusă 
în mod deliberat, după cum 
rezultă și din sensul ce-1 dă 
analizei versurilor compoziției 
muzicale „Tătarul*. Nosieviciu 
pune în evidență, cu multa- 
finețe, intensitatea sentimente
lor patriotice a e grănicerului 
român și dă îndrumări în le
gătură cu interpretarea textu
lui muzical în ideea sporirii 
eficienței emoționale a domi
nantei lirice a versurilor. Com
poziția corală o dedică ele
vilor ce i-au împărtășit aspi
rațiile și și-au făcut un crez- 
din arta social-militantă : „Iată, 
dar, că trimit copilul fante
ziei și al simțămintelor mele 
în lumea largă, dorindu-i pri
mire amicală și dedicîndu-1 
învățăceilor mei, anume ace
lor, pre care nu legea, cl
amoarea (dragostea) i-a 
chemat pe această cale".

Ambianța mediului suce
vean, fertilizată de aspirațiile 
revoluționar'lor patruzecioptiștt 
a rodit în inima și mintea ge
nerației lui Ciprian Porumbes
cu idei și sentimente nobile 
legate de prosperitatea vieții 
spirituale șt materiale a po
porului român. Incandescentul 
focar de lumină al liceului din 
Suceava, prin profesorii le
gați de popor, a contribuit, 
alături de ceilalți factori, la 
lorma’ea cetătene-scă si artis
tică a Iui Ciprian Porumbescu.

PAUL LEU
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mai este static, ci de un accentuat dinamism. 
Formele sînt antrenate în adevărate vîrtejuri, 
un dans amețitor fără altă intenție decît cea 
•exclusiv picturală cu neglijarea oricărui ape
lativ psihic.

în schimb, spațiile anonime ale lui Coi- 
neliu Ionescu sînt animate de o undă de 
neliniște, fapt sugerat de unele tonalități 
cromatice îngîndurate, de multifragmentarea 
formelor cu un grad de conflict între tonu
rile acestor fragmente. în „Miracolul”, ab
stracționismul este contaminat de un înce
put de figurativ. Spațiul este foarte bine 
articulat, creat din contrastele suprafețeloi 

•de culoare. Un clown este, undeva în cos
mos, martorul unei minuni: ur>a din bile e 

«cu care se joacă, aruncată în hăuri, s-a pre- 
sch.mbat în sieră cerească: subtil simbol al 

■ glorificării ludiculu i.
Deși aparent figurativă, arta lui Francis». 

Bartok este în realitate, dacă nu abstrac- 
țiomstă, în orice caz abstractizantă. Dan 
Hatmanu, la o recentă expoziție de desene, 

.a surprins foarte bine caracterul acestei arte, 
în portretul care îl înfățișa pe Bartok: ua 

«chip căruia o asceză severă i-a răpit seva, 
iln adevăr, deși lucrează în pastă generoasă. 
Bartok iși utilizează cunoscuta sa șt ință de 
colorist pentru a demonstra parcă uscăriu- 
nea și asperitatea lucrurilor, ajunolnd nînă 
la ființe scheletice („Noaptea"). Ua colorit 

■sobru, unit cu o încremenire, o Enearita'e 
unghiulară și frîntă. construiesc ua spațiu 
cu vibrație vitală interzisă.

Deși rămîne obiectual, pentru Nicolae 
Matyus lucrurile sînt un pretext în scopul 
făuririi de spații în care să rezolve proble
me pur plastice cu eliminarea oricărui sen
timent paraz.tar, în afara celui al pictura
lului în sine. în adevăr, deși conturul o—- 
neral al lucrurilor se păstrează, ele îsi nierd 
.personalitatea lor domestică sau utilitara 
.pentru a deveni forme și valori intr-un an
samblu compozițional amplu și f'um js or
chestrat, plin de transparente si efecte cro
matice (.Pămîntul"). Alteori jocul col riștir 
transformă tabloul într-un soi de tablă de 
șah făcută pentru surprize optice cu negli
jarea sinteticului („Fereastră").

Depășindu-și o anumită tendință de a trata 
uleiurile în maniera acuarelei, Adrian Podo- 
leanu folosește tonuri mai contras ante. în 
felul acesta denivelările de potențial dau naș
tere unui spațiu multidimensional și mobil a- 
flat la hotarul dintre reprezentaționa'. și ab
stractizare. Dislocările, fragmentările și re
compunerile construiesc reușite opuneri de 
forme și suprafețe cromatice. Monocromia 
fină în galben și alb, a „PortreU-ului rea. 
mintește lirismul delicat al cunoscutului a- 
curealist.

-întrebuințarea ritmurilor formale și cromatice 
•in scopul de a crea orizonturi picturale de 
factură modernă o întâlnim la numeroși artiști.

Astfel. Constantin Radinschi, a cărui artă 
marchează atingerea unei trepte superioare 
(începlnd încă de la ultima sa expoziție), este 
mai puțin preocupat de a descrie realul cît 
de a construi tensiuni spațiale cu ajutorul 

•cu’orii. Cu mijloace restrinse, lucrînd în to
nuri nocturne sfîșiate de spasme luminoase, 
acuarelele sale mărturisesc un dramatism cu 
autentic potențial de convertibilitate psdiică. 
Aceeași manieră o regăsim în unele acuarele 
ale lui Mihai Cămăruț.

Ion Petrovici ne oferă surpriza de a fi rea
lizat în uleiuri aceleași efecte de reverberații 
luminoase pe care le tntîlnim în perioada re
centă a graficei sale. Corsetajul unor couture 
rlg.de, imp act bile, este depășit de străverimi 
cromatice cu nuanțe rare și iradieri de vitralii.

Preocupări de spații preponderent ale ca
dențelor apar evidente la Felicia Brândaș- 
Gavrilean și Ecaterlna Petrovici. La Feliei» 
Gavr.lean grupul uman este chemat să în
scrie o sinteză compozițională, un orizont 
plastic ritmic în care cadențele ample, ritua
lice, amintesc procesiunea Panateneeicr.

Poate că marea surpriză a Salonului *70 o 

trovici. Cele 5 admirabile „împliniri ale pă- 
mîntu.ui11 demonstrează înainte de toate un 
rar simț al ritmului, absolut specific poporu
lui acestor meleaguri (simț care amen.nță 
foarte serios viabilitatea producțiilor zdren
țuite și poticnite ale poemelor și tablourilor 
ultramodernilor noștri). Dar nu o ritmică ar
tificială, exercițională, ci o alternantă de for
me și culori cerută de logica internă a com
poziției și a înțelesului urmărit. Este o reală 
bucurie estetică să privești aceste „împliniri" 
construite de multe ori in mod ingenios rin- 
tr-o textură de nervuri care amintesc struc
tura lemnului și care dau o puternică impre
sie de relief.

Un nume nou. Ifviu Subar, aduce. în pic
tura și în graf.ca sa frumoase promisiuni prm 
evidente caLtăți. atit în ceea ce privește sim
țul culorii cit și al ordonărilor rompcztțso- 
nale.

Deși s-ar părea că Nicolae Constantia s- 
bordează și el tabloul ca pe ua exercițiu 
plastic, lucru mai evident ta „Dans: 
tuși prin tonaLtata col-ritului, prut a 
tia spațială in unde care se ursari 
pe a ta pe dlaq~>nale robotitoare I 
„Păstlqn re* se înscrie ca una cin r 
s.qure ale artistului. Concepția rom 
naiă este bine condusă, sentimen’ul 
în cascade reiesînd firesc din stractnsa plas
tică a tablocâut.

Duhnl —■ de'ixătii pătrumSe șl in ar*a 
unor pictori prevalent ".guratvt. -a Victor 
Vfihăilescn-Crais si Petru Hâriopeaaa. Ta
bloul acestuia <Ln urmă. „Flori in cană ver
de* aduce o viziune monunienta-c st grava 
demc nstrind cum unui sub.ect tr*±t„ na-' 
supr ase licitat i se poate reface încărcărse 
emoțknală prin doriața de esențial zare.

HotărX hreru. V. MlhăLescu-Crax va «- 
cupa un loc neccotestat printre permanen
țele artei ieșene. Blnecunc^cuta sa nod de 
poeXe melancolică în alb-a-bastr-i în 
sau in ruguuu marchează un timbra dettul 
de personal pentru a-î diferenția si a-1 con
sfinți printre valorile certe, și pentru a ote 
oricfnd rSsf-ins în sufletul sparta i-mlu. Ar
tistul ne aduce in actuala er> z.t e o lu
crare de mare frumusețe („SHrsit de iarnă 
la Poeni"). construită foerte st-ipLricat k 
concentrind în puțire linii virtuțile pnrif.ca- 
toare a.e “ 
a încăput 
tablou.

Dacă 
ceptînd 
plastice 
Hatmanu, Gavrilean si Gânjn potențiafal spi
ritual rămîne rațiunea primordială a artei 
lor.

Dan Hatmanu readuce nota de ironie si 
șarjare care definește per.oada actuală a 
creației sale. In lucrările expuse artlsru. 
dezvoltă toată claviatura unor știute mart 
calități — p.cturale si vizionare. Cta t tal 
remarcabil este mai cu seamă tablc-J „Pro
fesorul și elevii*. Fondul aaor.gr. b:x»CK 
unde plutesc nouri seen-grafici creează n 
spațiu burlesc în care profilurile caricatu
rale sînt doar personajele unei corner.ra
re joacă aid farsa valorilor, farsa masa
crărilor. Maestrul nu apare nici ei avanta
jat, ci este un personaj cu rol buse defmd 
în aceeași comedie a vanității. Un n*e--s 
semn de întrebare plutește asupra unui «*«- 
cor de carton. Totul cenușiu. totx abia s hi- 
tat. totul discutabil. începind si sfirsind cu 
acel sci de scară a valorilor cu ajutorul 
căreia maestrul Încearcă să-si rinsiflce dis
cipolii. Gustul negator modern se vădește 
în mod deosebit de preanant aici, dar tra
tat cu seriozitate, și măiestrie.

Ion Gănju. aest rafinat miorist. are o 
particulară virtuozitate de a izvodi soetiDe 
cele mai diafane si met fl-Xe din toourtâe 
cele mai purificate, mai muzicale si mas 
prețioase. Deși atât de aer.ene, caicne po
sedă energie radiantă suLrieat de dUeres- 
tiacă pentru a crea profunzimi celeste son
date de aoriuri solare („Ncaotaa • *■ ia«.e- 
Icr" L la tablocrile tai Gteja culoare* si 
prețicritatea tiranizează fermele. deseaul fi
ind redus la J'.trr. Ch_ar și portretai 

ului. Dacă o serie de sculpturi pun accen
tul pe ritmică și stilizare, cum sînt cele ale 
tai Vasile Condurache, în schimb o lucrare 
ca „Leon Negruzzi" a lui Iftimie Bîrleanu 
reactualizează portretul tradițional. în acest 
sens, de o reală putere expresivă este bus
tul „N. Titulescu" al lui Vladimir Florea. 
Trăsăturile concentrează mari energii lăun
trice cu o nuanță de dramatism. „Străbunul* 
tai D. Călleanu, deși interferat de influente, 
degajă o netăgăduită căldură umană. O 
mențiune pentru „Portretul" lui Ion Buzdu
gan. care impune prin monumentalitatea sa 
cti reducerea la minimum a accidentelor, 
'.mira râm! ni nd în același timp expresivă. 
Dacă .Mfj' ai Nicolae Păduraru sînt ne- 
sesmificativi, in schimb .Sărutul" este o 
tacrare va.oroasă. Lucrat în lemn patinat, 
.Sfcwtal* dezvoltă o idee compozițională in
teresantă. Cele două personaje sînt așezate 
1* poli opuși, pe verticală sub formă da 
celouuă. fata aflîndu-se la polul ceresc. Re- 
aiiarea fonaală este frumoasă, cu o 
ad cadență a volumelor, (deși lasă impre- 
* a nani minus de plenitudine în partea
•: •> 1 • :-.t... li•.••• a merită a fi
r*-nsiâ seb dr.erse alte nuanțe.

; - ii-ric însă datoa
re. Șl rltoîne datoare mai ales că este vorba 
de acest Saxm 70. .Noblesse oblige...*. 
S-ar * arveait si fim onorați cu lucrări de 
maae sulta, de aurt zbor. Prezența conco- 

caies nu este o motivare. Pen
tru • z. f. acuzat de indiferență, specta- 
•- •- ' e._e nvlrts. Sentimentele marf

Sa’rul *70 s-a deschis sub semnul unor 
. :..-.l S-î deschis sub seu*

■si OMpeaii dintre originalitate și mime- 
tăd. dintre adevăr și sofism — magistral 
MVrU de Den Hatmanu. Sub semnul fe- 
erttar tai loc Gănju. Sub semnul „Orgii 
sntare" • tai Dinritrie Gavrilean. Suficient 
pentru ca acest Salon să intre în istoria 
antei noastre.

rlg.de
aaor.gr


ION HURJUI

Nu mai contenește 
i auzul meu 

themarea.

Inima ta se xbate 
In hățișul luminii,
Spinii ca flăcări
Se desleagă de trupul 
rrandafirului lovit ;
fu ești nefericitul 
Urzind torța
St întunericul.

Fată fără hflp
[Fără plete în vint 
[Semn al nisipului 
Născut din piatră, 
Pămînt de aur
Car» aleargă ...
O I cum a ieșit 
Din singe și durere 
Singura putere
Ce-ar vrea să-ți refacă 
Chipul chemat
In auzul meu, nefericitul.

Bune vești vin de departe 
Vintul bate nisipul
Și el se cerne în ferestre - 
Ploaie măruntă
De seară,
De adormit somnul, 
Călătorul,
Călătoria pe mușchii 
Nordului.

Acum stau lipit 
înspre partea aceea 
Singura de unde 
Ar mai putea veni 
Vintul despletit 
Nisipul rece 
Timpul ce trece 
In întuneric 
Noaptea lungă, 
însumi eu rănit 
Imi acopăr trupul

Cu rănile tale, 
Purtător mindru 
De petale rupte 
O dată cu noaptea 
Cînd zice-se liniștea 
Aduce liniște — 
Rară eroare 
Printre oameni.

Sorții au căzut
Asupra noastră — 
Eu, te voi aștepta 
Pe podeaua
Punctelor cardinale
Ca și cum 
Fiecare din mîinile mele

Ar fi așezate acolo 
Să te primească 
De cînd rănile lor 
Nu știau durerea 
Și singele nu fusese 
Speranță.

Nu te duce dincolo,
Auzul meu acum
Te caută
Și tu deși ii chemi
Numele
Vai I el vine spre tine ...
El, aici, undeva
Trupul ți l-a atins, 
Rana nu s-a decis ;
Dar cum să știu 
Dacă vor mai fi zile
Destule ?

Iar aleargă flăcările pe străzi, 
Și eu cu ele
Iți luminez drumul 
La mine ;
Vint pierdut,
Dus demult in larg ;
Singurătatea ta 
Eu atotștiutorul, 
N-am aflat-o I

Nu mai contenește 
In auzul meu 
Chemarea.

Șosele
Ascultă Cezara
Gindal nostru cum vine
Ș.: pleacă in sine,
Cum se stringe
Din oase cenușa
Și cum ea plutește
Mai bine ca norul de praf 
Alungat din șosele.

Ascultă aceste 
Dureri netrecute

Prin firul de spirit damnat 
Să se caute însuși
In fiecare din pinzele 
Albe demult
Așteptind țesătura.

Și uite se zbate
O pasăre acum pironită 
Cu acul in propria noastră 
Neștire.
Și ea cum o chinui 
Să aflu de-o doare 
De mine sau poate 
Cu totul se-ntîmplă 
Să fie plecată spre cer I

Ascultă Cezara
Cum sapă dulgherul 
In lemn crinul negru, 
Fățarnică floare sublimă 
Ce poate nici mîine — 
Nu se va fase mai albă ; 
Și mîine, nici mîine, 
Sou poate vreodată 
Voi sti dacă gîndul 
Ai fost tu Cezara
Sau eu mă pre’mblu 
Să-mi caut aripa.

Paiete
Desigur, se-ntimplă 
Nuanța de floare 
Să fie o tr'stă fecioară, 
O unică stea 
De răcoare — 
Răstriște de singe 
Rămas într-o frunză 
Din albele, roșii, 
Mărunte-amintiri 
Pe cheiul acestei 
De lut portocale.

Dar uite stă blind 
In toiag leronim, 
El insuți șăgalnic. 
Și vinul ii face 
Privirea mai roză. 
Tu stai în dantele 
Superbă-nălțare : 
Acolo se naște, 
Acolo se moare I 
Și insăși părerea-i 
Cu-o singură viață - 
Aceste lunare ți sferice 
Lacrimi 
Răstoarnă cu ele 
întregul ți partea.

Nu trage spre seară 
Perdeaua-n paiete, 
Lumina să vină 
Din singura floare 
Zidită-n fereastră 
Și golul oricare 
Să-ți stringă alături 
Mișcarea căzind ; 
Iertare, iertare - 
Eu ochiul flămînd.

EXEGEZE EMINESCIENE
Al n 0 E

S-au întrebat mulți și me
reu ne întrebăm și astăzi ce 
vrajă se ascunde în versurile 
atît de simple, atît de limpezi, 
at îl de discursive, dacă vreți, 
ale poetului oare i-a dăruit 
poporului său, ale sale dintru 
ale sale, nestemata Luceafă
rului ? Aceeași dulce vrajă 
străbate toată erotica emines
ciană, de la idila în spirit fol
cloric la romanță, de la șă- 
gălnicie la madrigalul aparent, 
la sarcasmul negru și la pro
iecția metafizică, gravă, a 
sentimentelor ce hotărăsc des
tinul : destinul individului — 
destinul ființei umane, spiri- 
tualizîndu-și bucuria și învă
luind în blîndă resemnare 
tristețea.

Atît de fragedă este una 
din cele mai mișcătoare poe
me de dragoste, asimilată su
fletului și gîndului nostru în 
așa măsură încît nu-i poți 
rosti vreodată titlul fără ca, 
mental și involuntar, să stră
bați în aceeași clipă măcar 
prima strofă :

Atît de fragedă, te-asemenî) 
Cu floarea albă de cireș 
Șl ca un înger dintre oameni 
In calea vieții mele ieși.

Suavitatea, gingășia comu
nicării nu este nici aici un 
simplu efect literar, premedi
tat și atins prin tehnică poe
tică, pentru că, la Eminescu, 
erotica nu formează ceea ce 
numim un capitol aparte, nu 
se izolează tematic, ci este 
urmarea unei atitudini, a unui 
tonus fundamental care lumi
nează și tulbură, mai ales a- 
tunci cînd aspectul eomun se 
convertește pe loc în stare 
cosmică. Apariția iubitei are 
ceva de procesiune solemnă, 
fantastică, ceva ireal și grav, 
extatic, care tulbură nedeslu
șit :

Abia atingi covorul moale, 
Mătasa sună sub picior, 
Și de la creștet pînă-n poale 
Plutești ca visul de ușot

Din încretirea lungii rochii 
Răsai ca marmura în loc — 
S-atîrnă sufletu-mi de ochii 
Cei plini de lacrimi și noroc.

în ambianța aceasta de vis, 
floarea de cireș, mătasea, mar

mura. distincția angelică nu 
rămîn simple comparații, sim
ple figuri de sta. Ele fuzio
nează, se topesc într-o neaș
teptată realitate spre care,

FRAGEDĂ
misterios, ne poartă poetul, și 
sîntem surprinși că ne aflăm 
într-o zonă unde fiecare de- 
talu ne pare cunoscut, însă 
ansamblul, totul, e nou prin 
transparentă, prin mag a ce-o 
exercită asupra sufletelor.

Acum înțelegem de ce E- 
minescu este atît de iubit, cu 
respect și, parcă, și cu teamă, 
cu acea teamă care atrage, 
totuși, irezistibil și te trans
pune în stări de gravă eufo
rie lirică. Marele exeget al 
poetului nostru național, mă 
refer la G. Căi nescu, avea 
dreptate să conchidă, într-o 
sinteză ultimă asupra fostului 
prieten al lui Creangă: «Ro- 
m-ntele lui Eminescu sînt 
tulburătoare pentru omul cult 
și reprezintă compendiul dra
matic al unor concepții de 
viață și ai unei speculații a- 
mețitoare* și: «Opera lui
eete cu două fețe, una de in 
și alta de mătase, e izvor și 
cascadă".

S-a spus că, totuși, și tot 
Căl nescu a spus-o, în poezia 
At it de fragedă... după pri
mele trei strofe restul ar fi 
un comentariu dulceag. Și to
tuși, recitind versuri e, mi se 
pare că aceeași plutire ame
țitoare, aceeași stare blîndă 
a pierderii de sine, nu se 
destramă. Dimpotrivă, apariția 
ireală capătă viață, prin zîm- 
betul pe care i-1 sesizează 
poetul, un zîmbet straniu, ne
firesc :

O, vis ferice de iubire, 
Mireasă blondă din povești, 
Nu mai zîmbi I ...

Dar se-ntîmplă altceva, o 
mică dramă răzbate dintr-o a- 
titudine contrastantă a erou
lui liric, și mi se pare că ea 
a rămas neobservată. Pare că, 
acest ecou liric rămîne în
tr-o sferă secundă de înțele
gere, mai pămlnteană, situa
ție răsturnată față de cea din 
Luceafărul. Pentru că zîmbe- 
tul acela straniu, extatic, al 
apariției femin'ne îi sugerea
ză atracția propriu-zisă, car
nală :

.. .A ta zîmbire 
Mi-arată cît de dulce ești 
Cît poți cu-a farmecului

noapte 
Să-ntuneci ochii mei pe veci. 
Cu-a aurii tale șoapte, 
Cu-mbrățișări de brațe rect

Este aici o împletire a iu
birii pămîntene cu cea ide°lă, 
ambele însă la fel de adînc 
văsuțe : Farmecul feminin e 
amețitor ca noaptea, adoarme 
spiritul și întunecă ochii „pe 
veci”, deși îmbrățișările sînt 
„reci", sugerînd teTmenul con
trar, menit să împlinească 
dualitatea.

Dar starea de grație eroti
că a personajului se risipește 
ușor :

Deodată trece-o cugetare, 
Un văl pe ochii tăi fierbinți. 
E-ntunecoasa renunțare.
E umbra dulcilor dorinți...

Femeia e cea care, a. ci, su-

ÎN GER Ș
Apropifndu-ne și căutînd să 

înțelegem misterul creativită
ții celui ce ne-a lăsat și 
.Luceafărul" și «Epigonii* și 
«împărat și proletar* și „Me- 
lancole", ne dăm seama că 
acel abur tare de ierburi și 
ape ce Închid tainițele pdmln- 
tești pline de țărîna strdmo- 

Desen de L BOICULESI

gerează altitudinea «Luceafă
rului* : trăirea ei se situează 
în alt plan și ea continuă să 
pășească înainte, trece, la fel 
de solemn, lăsînd în urmă un 
adînc și cutremurător regret :

Spăși-voi visul de lumină 
Tinzîndu-mi dreapta în deșert...

Imaginea Ideală rămîne 
.... ca o icoană.
A pururi verginei Marii".

Dar întrebarea din urmă 
răscolește zadarnic resemna
rea, sugerînd parcă o eternă 
rotire, repetarea la nesfîrșit a 
acelorași atitudini opuse, su
bliniate de interpelarea oare 
sună dramatic pe fundalul 
nesfîrșitului : „Unde te tuci ? 
Cînd o să vii ?*.

I DEMON
filo: se destramă, se risipeș
te In fața oricărui epitet și a 
oricărei aprecieri turnată în 
noțiuni. Eminescu a intuit, ca 
nimeni altul, și suavitățile și 
Imprecația, și starea de grație 
șl accentele de revoltă, el a 
auzit și a văzut, asemenea 
nemuritorilor, flliîirea de aripi 

a îngerului, ca și hohotirile 
demonice. Și nu putem afla o 
altă explicație, nu putem sur
prinde mai adînc fenomenul 
— căci de un fenomen e vor
ba — declt aplicînd un cli
șeu, de altfel corect, de isto
rie literară : e vorba de o„ i- 
lustrare a antitezei romanti
ce. Dar amplul poem purtlnd 
chiar titlul „înger și demon" 
poate fi oare înțeles, pătruns, 
doar prin intermediul unei a- 
semnea formule ?

Mai întîi aș vrea să spun 
că nu-i nimic de înțeles, in 
accepția strict logică a terme
nului sau, dacă lotuși poetul 
se folosește de noțiuni, de o 
mică intrigă dramatică sau de 
o serie de idei filozofice pe 
care ni Ie comunică, acestea 
nu-1 emoționează pe cli,,or. 
prin ele Însele, ci prin modul 
comunicări, prin armonicele 
nevăzute, indistincte aproape, 
ale glasului său, prin armătu
ri afect vă, mereu alta și me
reu aceeași, pusă la cheia po.- 
talivului liric. „înger și de
mon", poem datînd din 1873, 
așa dar din faza de început, 
imaainativă — cum a numit-o 
Ibrăileanu — a creației emi
nesciene, cuprinde vaste pînze 
de o picturalitate d fuză, în
florind prin grandoare și de
cor tenebros :

„Noaptea-n Dorr.a întristată, 
prin lumini îngălbenite 

A făcliilor de ceară care ard 
lingă altare — 

Pe cînd boltn-n fundul Domei 
stă întunecoasă, mare, 

Ne pătrunsă de-ochi roșii de pe 
mucuri ostenite, 

In biserica pustie, lingă arcul 
în părete 

GenunGh'ată stă pe treaptă o 
copilă ca un înger ...“

Oricît ar părea de cunos
cută sau char desuetă, as
tăzi, o asemenea atmosferă, 
multiplcată de romantici în 
nenumărate variante, forța de 
a sugera asemenea d'mensiuni 
și o asemenea atmosferă din 
cîteva linii sigure, este re
marcabilă. Simfi parcă spațiile 
mari ale bolților, simți răcea
la zidurilor umbroase și te 
pătrunde un tain'c fior al ne
cuprinsului. Pe acest fundal, 
și în atmosfera ce-i corespun
de, gingășia inocentă alter
nează cu fulgerele răzvrătirii 
împotriva răului din lume și 
din viață care reduce la ni
mic plnă și marile aspirații.

„Ea ? — O fiică e de rege, 
blondă-n diadem de stele 

Trece-n lume fericită, înger, 
rege și femeie ;

El răscoală în popoare a 
distrugerii seînteie 

Și în inimi pustiite seamănă 
gînduri rebele".

Contrastul între angelic șir 
demonic. între inocență și re
voltă, se accentuează prin re
lieful mereu mai puternic pe- 
care-1 dobîndesc, cu fiecare- 
strofă, ambele ipostaze.

Iată gingășia nevinovată, 
precedlnd o viziune de inal
terabilă, paradisiacă finețe,, 
înnobillnd chipul uman :

«Pe un mur înalt și rece de
o marmură curată,. 

Albă ca zăpada iernii, lucie 
ca apa lină. 

Se răsfrînge ca-n oglindă a 
copilei umbră plină' 

Umbra ei, ce ca și dlnsa stă 
în rugă-ngenunchiată

Ce-ți lipsește să fii înger —
ar pi lunai și constelate- 

Dar ce văd : Pe-a umbrei tale- 
umeri vii ce se Întinde ? 

Două umbre de aripe ce se 
mișcă tremurînde. 

Două aripe de umbră către 
ceruri r dictate

Dar de-i umbra ei aceea — 
atunci Ea un înger este, 

Insă aripele-i albe lume-a Ie 
vedea nu pbate,. 

Muri sfințiți de-a omenirii 
rugăciuni îndelungate- 

Văd aripiie-i diafane și de 
dînsele dau veste" ...

Dar iată acum și o mostrăr 
de vigoare a tonului și des
cripției, într-o imagine ca
racteristică :

„El ades suit pe-o piatră cu 
turbare se-nfășoară' 

In stindardul roș și fruntea-i
aspră-ad'ncă, încrețită’ 

Părea ca o noapte neagră de 
furlune-acoperită,. 

Ochii fulgerau și vorba-i 
trezea furia vulgară"

Deși, cum spuneam, e vor
ba de o poezie mai din tine
rețe, accentele propr.i ale 
amplei orgi em nesciene sînt 
prezente. Sînt destule cîteva 
adjective folosite într-o gamă 
semantică largă, cîteva epite
te, cîteva neologisme cu o 
notă totuși arhaizantă (muri, 
aripi, constelate, doma) pentru 
ca întregul să înfioare ori sd 
aline regretele și remușcările.

Retorismul se dzlocă astfel, 
convenționalismul se risipeș
te prin imaginea neașteptat 
de limpede sau ne~șteptat de 
viguroasă, și poemul roman
tic, acceptat romantic, prin 
schelăria unor locuri comune, 
se preschimbă, ca atins de 
apa cea vie a geniului, în 
poem eminescian. Cum se 
sfîrșește misterul ? Sînt ochii 
care ard, chemînd adîncurile, 
sînt luminile cugetului care 
înțelea fără să se întrebe și 
multiplică în unde concentrice 
trăiri ce nu sînt date declt 
celor chemați.

N. BARBU



MIHAI EMINESCU 
DESPRE CULTURA Șl ARTĂ

Ca sinteză artistică profundă de spirit autoh
ton, Eminescu este poetul nostru absolut, situat 
deasupra Întregii literaturii române, de necom
parat cu vreunul din contemporanii sau urmașii săi. 
Pe această idee aproape nu se mai poate discuta, 
de vreme ce timpul este în totalitate de partea 
poetului.

Eminescu, asemenea lui Hyperion în zborul lui 
sublim spre Demyurg, ne propune In permanență 
o inițiere în necunoscut, lntr~o realitate »stetică 
mereu nouă, creația, sa fiind continuu deschisă in
terpretărilor critice (dar nu numai poezia, ci și 
celelalte aspecte ale ei: publicistica literară, poli
tică, încercările dramatice, reflecțiile filozofice etc.). 
Orice rînd provenit de la Eminescu, spunea clndva 
lorga, are o Însemnătate deosebită.

Opera cehii mai mare poet al românilor, pre
cum orice valoare clasică absolută, a încetat să 

►' mai fie, cel puțin de clțiva ani Încoace, ob.ec... 
unei critici efemere, de moment sau, mai exact, 
festive (contribuțiile recente o dovedesc). Dar e 
prea puțin totuși deoarece nu putem vorbi Încă de 
o exegeză eminesciană sistematică si permanentă 
(de pildă, în institutele academicei). O catedră Emines
cu, așa cum o cerea Pompiliu Const antinesru. odată, 
ar fi, spuneam, și cu un alt prilej (v. Sein‘.eia, 9 
iulie 1968) cel rr.-ai adine omaqiu ce s-ar putea a- 
duce azi poetului, geniului său .care pentru noi 
este și va răminea cea mai înaltă încorporare a 
inteligenței române- (T. M-ioreseu) Perspectiva e 
una singură : crearea unei școli naționale de studii 
eminesciene.

Deocamdată de o importanță capitală rămlne, 
in continuare, reeditarea integrala a operei lui E- 
minescu. Tristețea mare este că monumentala edi
ție critică Perpessicius — mărturisea recent înir-un 
dramatic interviu, însuși venerabilul critic și edi
tor — nu va mai continua 1

După ce acum clțiva ani a apărui, Intr-o bund 
ediție, proza literară a poetului, alte dimensiuni 
ale actrvității sale urmau sd fie restituite pub’icu- 
lui cititor. Era vorba, in primul rlnd de publicis
tica sa literară. Inițiativa editurii ieșene „Junimea" 
de a publica un volum (selectiv) din scrierile lui 
Eminescu despre cultură și artă (volum îngrijit de 

ț ti nărui filolog Dumitru Irimia) merită salutată cu 
toată căldura deoarece este primit tentativă de a- 
cest iei după mai bine de trei decenii.

k Eminescu este, alături de Maiorescu (in uneleP privințe inferior, In altele superior mentorului Ju
nimii), cea mai lucidă conștiință critică a epocii. 
Articolele și medalioanele sale literare, cronicile 
dramatice, recenziile, notele critice, ca să nu mal 
vorbim de Însemnările rămase în manuscrise, do
vedesc o excepțională cunoaștere a literaturii a- 
utohtone și universa'e, a comorilor creației și lim
bii populare, un spirit critic penetrant care urmă, 
rește febril dezvoltarea, pe baze naționale, a cul
turii și a civilizației române ca unică posibilitate 
de afirmare plenară a acesteia în concertul uni
versalității : „Civilizația adevărată a unui popoi 
consistă, nu In adoptarea cu derrdicata de legi, 
forme, instituții, etichete, haine streine. Ea con
sistă în dezvoltarea naturală, organică a propri
ilor puteri, a proprii'or facultăți ale sale. Nu e- 
xistă o civilizație umană generală, acces'bilă tu
turor oamenilor în același grad șt în același chip, 
deși în ea intră o mulțime de elemente, comune 
și altor popoare" (De pre civilizație, 1881).

Cititorii — ne referim în primul rlnd la elevi 
și la studenți — vor găsi, în această culegere, 
cîteva texte fundamentale pentru cunoașterea li
niilor de forță ale concepției eminesciene despre 
artă și literatură. Mai Intli ne gîndim la referin

țele statornice, cu implicații estetice dintre cele 
țmai adinei nu numai pentru vremea poetului, a- 
supra specificului național în literatură (limbă, po
ezia populara, factura psihică a poporului, reali
tatea autohtonă subiectivă și obiectivă, viziunea 
originală a creatorului asupra lumii). Vorbind, spre 
exemplu, în 1882, despre Novelele din pop r ale 
lui Slavici, poetul respinge, cu iron:a-i necruță
toare, acea „legiune" de scriitori „cari, sugîndu-șt 
condeiul în gură, scornesc fel de fel de cai verzi, 
creațiuni ale fanteziei pure fără corelațiune cu re
alitatea, creațiuni ce, prin natura lor, atrag pentru 
cîtva timp publicul și sînt la modă". Observația e 
de actualitate, precum de largă perspectivă pentru 
destinele spiritualității noastre este ideea că „nici 
o literatură puternică și sănătoasă, capabilă să de
termine spiritul unui popor, nu poale exista decît 
ieterminată ea însăși la rlndul ei de spiritul a- 
relui popor, întemeiată adecă pe baza largă a ge- 
liului național”. „Pentru a produce ceva perma- 
lent", scriitorul „trebuie sd intre cu rădăcinile în 
rămlntul, în modul de a fi al poporului".

Un asemenea exemplu 11 oferă Slavici dar șl 
alți scriitori „naționali- din vremea sau dinaintea 
lui Eminescu, buni cunoscători ai vieții și ai Um
bel celei populare. Caracterizările critice ale poe
tului țintesc spre absolut: „Alecsandri numai e 
în generația veche acela care și-a încuscrit din 
capul locului talentul său individual cu geniul po
porului românesc și de aceea el, împreună cu 
Negruzzi, Donici ș.a. e întemeietorul unei litera
turi. nu copiate sau imitate după lord Byron și 
Lamartine, ci In adevăr naționale". „Cel mal ori
ginal- dintre contemporani i se pare Crecngă, scri
itor intraductibil. .Ceea ce e original lin poveș
tile humuleșteanuluij e modul de a le SDune, e a- 
cei arai românesc cu care se îmbracă ele, sînt 
modifitațiunile locale, potrivite cu spiritul și cu 
datinile noastre", observă Eminescu. precum Ibtăi- 
leann mai tlrziu, (Netițe bibliografice, 1880).

Eminescu este, deopotrivă. un teoretician li
terar comprehensiv (opiniile lui despre specificul 
național în artă și Lteratură sini mai sistematice 
și mai adine: decît ale lui Maiorescu). un apără
tor al rea îsmu u:. un lingvist (amator) cu vederi 
științifice, im pătrunzător critic al culturii, un cro
nicar teatral care imprimă o direcție nouă aces
tui gen de critică. în line un oriile literar în sen
sul iarg al arvlntului. Multe din intuițiile și ana
lizele sale estetice stau și azi in picioare. Pe Ungă 
acelea referitoare la Creangă și Slavici, sd amin
tim, în tteacat. opinii e cu totul noi in epocă des
pre Odobeseu (caracterul de „mozaic", lucrat în 
„profunzime" al oărții Pseudo-K aeget.cosi, Băl- 
cescu (despre Istoria hn MJia: Vodă-Viteazul). 
El iede și. în genere, despre scriitorii dinaintea sa 
In judecarea cărora Eminescu folosește. precum 
Hașdeu, dintre contemporani, un punct de vedere 
istoric, teoretizat. In spiritul istorismului romantic, 
în articolul polemic O scriere crrtc-ă (1870) Dacă 
mai atragem cititorului atenția asupra concepției 
moderne a iui Eminescu aespre poezie iac ex.. 
„Adevărat cum ca poezia nu are să descifreze cr, 
din contra are să inciireze o iaee poetică In sim- 
bo'.ele și hieroglitele imaginilor sensibile" — Strin- 
gerea literaturi no stre papilare, sau Scrisoarea 
către Iacob Negruzzi din 17/6 1870) am schițai in 
linii generale substanța acestui volum.

Ediția apărută la Editura .Junimea* este cea 
mai bogată după aceea a lui I. Scurtu (Scrieri 
politice și literare Buc., 1905) și I. Crețu (Opere, 
I, Buc., 1938) dar nu și cea mai bund. îngrijitorul ei 
D. Irimia. a desfășurat o muncă migă oasă, trans
criind textele, cu atenția cuvenită, după Curierul 
din Iași, Timpul, Convorbiri literare etc., sau di
rect din manuscrisele afiale la Academie. Nedu
merește însă faptul că dincolo de o seamă de ex
cepții (mai ales cronicile dramatice), cele mai mul
te articole sînt reproduse fragmentar, chiar și ce
lebrul artical Ncttițe b bi ograf). ;x>, (Timpulț mai, 
1880) căruia i se schimbă și titlul. Dacă unele u- 
misiunt ni Ie explicăm, aftale nu-și au nici o ra
țiune. Acei cititori de azi care n-au luat nicio
dată contact cu publicistica literară eminesciană 
sînt constrînși, acum șl mai tlrziu să-l eunoasca 
pe Eminescu Intr-o viziune editorială restrictiva, 
poate potrivită dacă avem în vedere că ediția de 
față are și un caracter de popularizare, dar total 
nepotrivită dacă ne gîndim la învățămînt. Absolut 
necesar ar fi fost apoi ca editorul să specifice care 
sînt textele din manuscris reproause acum prima 
dată (multe au fost deja reproduse de 1. Scurtu, 
I. Crețu. D. Murărașu ș.a.), și aceasta pentru a 
da acestei culegeri o greutate mal mare.

Fiind vorba de o ediție lucrată cu migală, e 
de mirare că s-eu strecurat unele neglijențe. Nu
mele lui Hasdeu e ortografiat în trei feluri: Hasdeu, 
Hăsdău, Hăsdeu. Pentru care optează editorull 
Nu P. P. Perpesscius (p. 5). ci B. P. Perpessicius. 
Primele patru volume din colecția Torouțiu, Studii 
și doc. lit., n-au apărut în 1933 (p. 7), ci după cum 
urmează: I, 1931, II—III. 1932 IV. 1933. Scrisoarea 
lui Eminescu din 8 noiembrie 1874 (reprodusă frag
mentar la p. 246) es*e adresata Veronicăi Mic e. 
iar aceea din ian. sau febr. 1878 (p. 243—249) pro
babil lui I. Negruzzi cum opiniazd I. E. Torouțiu. 
Precizarea se Impune de vreme ce în cazul ce'ot- 
la'te scrisori reproduse «e Indică adresantul. Prima 
frază din Lărrur.ri asupra ed.ției (p. 5) este ne- 
c!ară I Eminescu publici „cu numele său- sau cu 
inițialele, nu .sau în Inițiale" (p. 6). Ciorna cro
nicii la spectacolul Mo rtea lu: Constantin Br'n- 
eoveanu datează nu .din peroada 1875—1877", 
ci sigur din toamna lui 1875, cînd au avut loc la 
Iași primele spectacole cu această piesă, după cum 
ne informează T. Butada.

tn fine, un cuvlrtt de apreciere pentru post
față, scrisă la obiect, cu multe observații judici
oase, dar și cu unele fraze cam greoaie sru re
pezite, surprinzătoare Ia un stilistician de proteste. 
Ceea ce deranjează nu este st iui (care e omul), 
ci faptul că D. Irimia parcă vrea să dea impresia 
că opiniile lui Eminescu despre literatură sînt des
coperite pentru prima dată abia acum.

MIHAI DRAGAN

MODERNITATEA
CONCEPTULUI DE POEZIE

Isidore Ducasse

abia sub ar fi spus baldachin in luminos ieri 
ți deci se pare ne-ou cunoscut ori se cuvine 
precis explodînd portretul rumânul altul

aproape comunard fie vorba ți monogam poate 
ascunde-se de nepâsâri defirind cu rigorile 
ți vezi pentru ce le denunț in 1970 jocul

orfeu siluindu-le gloria pe dcatrici nesupuse 
platoul cu fibre de sacră lebăda printre 
iangoarea ca la ciubuce flori mâistrindu-ți de-apururi

George Gordon 

Brooke

spre verdele putred metafora-n singe 
sau febre trufașul incest inspre mlaștini 
la cinci peste zece de moarte-l adoră 
și patru-n egee două zeci supra ionic 
o mult pentru cel care țt'e frumosul 
doar grija lui charon vă poate uni 
cum scirție noaptea-n urechea mea lira

I. NEGOIȚESCU

J

(urmare din pag 1)

Acest .joc* al eului aduce în 
„scenă” tradiția romantică și nega
ția ei. Cei „doi* Eminescu („dualita
tea* în cu totul alt sens decît cel 
precizat de I. Negoițescu) se află 
aid în dispută. In toată poezia omi 
nesciană se aude un glas care spr 
ne parcă: .jiu spera și nu ai tea
mă”... Poetul asistă la ..spectaco
lul* eului său, îl „torturează*, ade
sea îl elimină. Acest „joc" al eului, 
distanta pe care o pune poetul intre e- 

ul subiectiv și luciditate s-a finalizat 
ia „sfărmarea organelor", în ruptu
ra pe care alienarea a produs-o în
tre omul. în adevăr desprins de eul 
său. și poetul care ajungea, uneori, 
ia „șirurile dare" ale vieții.

Dobindirea eului impersonal în
seamnă și „extirparea ' inimii. S-a 
vorbit mult despre celebra frază a 
lui Rimbaud: „Superioritatea mea 
stă în faptul că nu am inimă". Iată 
alături o frază dintr-o scrisoare a 
lui Eminescu, din 20 sept. 1877, că
tre Slavici : „Recunosc că sunt un 
ticălos de frunte, pentru că nu 
scriu. Dar tu știi c-am fost totdea
una caracter melancolic și n-am avut 
niciodată destul curagiu de viață... 
N-am inimă în mine... nu gîndesc 
nici la tine, nici la lume, nici la 
mine însumi*. Depersonalizarea eu
lui, depășirea subiectivității e un 
fapt fundamental în opera emines
ciană.

Conceptul de geniu. Singurul is
toric literar care încearcă să-1 si
tueze pe Eminescu în contextul li
teraturii europene contemporane lui 
este D. Popovici. O face dar, mai 
mult, exterior : nu insistă asupra 
unor idei și fapte fundamentale. Ia
tă de ce ajunge la această conclu
zie care îi infirmă, de fapt, .demons
trația” : „Avînd în vedere toate 
acestea, înțelegem pentru ce Emines- 
cu nu se încadrează perfect in epo
ca sa. Prin cultul formei și al anti
chității el aparține neoclasicismului 
european ; prin pesimism și volupta
tea erotică și intelectuală se apro
pie de literatura decadentă a Euro
pei („Braț molatec ca gîndirea unui 
împărat poet" spune el în Venere 
și Madonă) și se așează astfel la 
antipodul realismului și naturalismu
lui contemporan lui, iar prin unele 
motive de inspirație, prin amploarea 
sentimentelor și viziunilor sale se 
leacă de epoca anterioară a roman
tismului. Eminescu aparține, asadâr. 
într-o măsură mai mcă actualității, 
prin poezia sa legîndu-se într-o 
măsură mai '-are de romantism și 
clasicism* (Poezia lui Eminescu 
p 113). Concluzia lui D. Po
povici e surprinzătoare: parcă te- 
mindu-se că a făcut prea mult „adu- 
cîndu-1* pe Eminescu în epoca sa îl 
reculează și îl menține ancorat într- 
un trecut literar de care poetul s-a 
rupt și în opera proprlu-zisă și în 
ideologia sa literară.

Un fapt fundamental (observat și 
de D. Popovici dar interpretat insu
ficient și, lntr-un loc, eronat) este 
conceptul de geniu. Srrisoarea din 
17/VI, 1870. către Iaaob Negruzzi, 
citată mai înainte, poate fi înțe
leasă ca un fel de „program" pe 
oare și-l fixeză Fminescu la înce
putul activității sale literare. Scri
soarea „explică” poemul Epigonii și 
încearcă o „definiție" a poeziei și 
a geniului.

Se știe că pent-u Schopenhauc' 
geniul era o natură «anormală*, ca 
și pentru cei mai mulți romantici 
de altfel : o natură supraumană, 
„extraterestră", la filozoful german 
învingînd voința și „trăind *în lu
mea ideilor eterne. La Eminescu, 
geniul (la această dată, cu unele 
contraziceri ulterioare) nu e acel 
geniu natural (Herder), el nu pa-e 
a depăși, ca aparentă, cadrele lu
mii fenomenale, deși prin creația 
lui o dislocă. D. Popovici remarca 
faptul că imaginea geniului la 
Eminescu „este fundamental deose
bită de imaginea geniului romantic” 
după cum, „prin capacitatea de a 
armoniza rațiunea și fantezia, ge
niul este văzut de poet pe o linie 
diferită de aceea pe oare-1 așezase 
Schopenhauer"... (op. cit., p. 98). 
Eminescu „umanizează" geniul. El 
nu-1 mai concepe tenebros, „miste
rios", damnat etc., ci îl apropie de 
existență, îl „umilește". Aici, poetul

român are o înțelegere aproape si- 
miliară cu cea a multor poeți mo
derni. Dacă totuși geniul e o 
natură de excepție, e pentru că 
„vede" dincolo de aparențe și rea
lizează acea .consecvență" cu si
ne.

In cursul său despre Poezia lui 
Eminescu (p. 43) D. Popovici scrie : 
„Atunci cînd Caracostea vorbea de 
năzuințe anarhice, supuse însă unei 
discipline clasice, prindea într-o ex
presie care ar putea să nu pară 
cea mai proprie, o trăsătură proprie 
artei eminesciene”. D. Popovici con
tinuă, deosebind o etapă de tine
rețe, byroniană, urmată de o dife
rențiere de byronism. Caracostea 
observa bine, numai că, la fel ca 
și la Byron, acea „disciplină” nu 
e clasică, ci e expresia tentativei 
de a uni fantezia cu reflecțiunea. 
Această tentativă e modernă (exis
tentă la Novel’s, în ide le asupra 
artei mai mult decît în operă, la 
Poă, Baudelaire, Rimbaud ș.a.), e 
numai aparent clasică, pentru că 
se constituie, cel puțin în teorie, 
ca u-n nou echilibru. Un caz simi
lar de fals clasicism, alături de 
cel conceput de D. Popovici, în 
ce-1 privește pe Eminescu, e Bau
delaire, care refuzînd aproximația 
în artă, a trecut drept adeptul „unei 
poetici a rigorii, o poetică în nume
le căreia autorul Florilor răului a 
putut fi socotit uneori (deși eronat) 
ca o natură neoclasiră. Ponderea 
acordată problemelor de rimbaj ea și 

perspectiva din care sînt ele atacate, 
indică însă un stil de gîndire dife
rit de cel clasic. Luciditatea mate
matică e doar un mijloc de elibe
rare și punere în mișcare a resur
selor sugestive ale vorbirii" (Matei 
Călinescu, Conceptul modern de 
poezie, p. 97).

Comentînd scrisoarea amintită că
tre Iacob Negruzzi, D. Popovici 
scrie: „Rațiune și fantezie așadar, 
și necesitate de a armoniza rațiu
nea și fantezia, iată elementele de 
la care pornește concepția literară 
a lui Eminescu. Desprinse din tra
tatele de literatură, descoperite prin 
meditație proprie sau prin analiza 
marilor scriitori — imaginea lui 
Goethe din epoca maturității sale 
poetice ne vine spontan în minte 
— datele acestea elementare pun 
în lumină o disciplină clasică" (op. 
cit., p. 97—98). Nu e nicidecum
o „disciplină clasică". Se știe, No- 
valis vorbea despre îmbinarea fan
teziei și a puterii de cugetare", 
semnul poeziei magice, el perfec
țiunii. El prefigura una dintre va
lorile esențiale aîe liricii moderne. 
Fantezia, „magia" descompun lu
mea, creează o „altă lume". Desi
gur, fantezia unită cu reflecțiunea, 
într-un echilibru necesar, dar nu 
orice echilibru e clasic. Nu se ree
ditează astfel clasicismul, obsedat 
de mttaesls și de echivalențele ar 
tistice ale lumii exterioare. Nici 
măcar „forma interioară" nu-1 mai 
mulțumește pe autorul modern. El 
creează ,/acea altă lume, a geniu
lui rod", nu după chipul lumii in
terioare a eului empiric, pe care-1 
dislocă de fapt

Există la Eminescu o „poetică a 
rigorii", accentuată de un cult 
pentru scriitorii antici (nutrit și de 
Rimbaud, poet în legătură cu care 
mai greu s-ar putea vorbi despre 
clasicism), dar nu ajungem astfel 
la un neoclasicism. De altfel, aceas
tă „poetică a rigori?" caracteri
zează întreaga poezie modernă de 
la Baudelaire, Rimbaud și Eminescu, 
la Rilke, Valery șl Ion Barbu, me
reu aplecată asupra ei înseși, mereu 
încordată în esența ei indefini
tă. Tens:unea limbajului preocupat 
de el însuși, imposibilitatea de a 
mai „imita" lumea, realul existent 
fac din opera eminesciană o operă 
care nu mai participă la exigențele 
clasicismului. Nostalgia antichită
ții, ca și la Rimbaud, nu e semnul 
unei necesități de a concorda cu 
lumea, ci numai al acelei voințe de 
armonie cu sine, cu cel care „re
creează" lumea.



fragment ar i um
CORNELIU STURZU: DUHUL PIETRELOR Șl CANTILENE

Două cărți de poezie, Du
hul pietrelor și Cantilene, 
apărute în 1970 sub semnătu
ra lui Cornellu Sturzu, mar
chează după altele, anterioa
re, o etapă nu numai de cris
talizare, dar și una de adîn- 
cire, versul transmițînd tensi
unea unei conștiințe paterice. 
Două cărți care permit schi
țarea unui portret sau cel 
puțin a unor coordonate. Ro
mantismul funciar al poetului 
se împletește la Cornehu 
Sturzu cu o progresivă ape
tență pentru valorile clasice, 
de unde mirajul Heladei și 
imersiunea în mit Dar Intre 
obsesia misterului (proiectat 
în viitor) și miturile la poar
ta cărora bate poetul e o con
tinuitate de temperament de 
natură romantică, așa că în
toarcerea la Odiseu. la fec.oa- 
rele din Epir, la Sibile nu stă 
sub semnul unui clasicism 
structural. Pietrele invocate 
Intr-un volum matercakzecă 
vatra tutelară, tărlmul v.etu. 
în ape rentă nescbiirbat. P.e- 
trele sînt temeliile, tăria tem
plelor, idolii. — tot cec-a ce 
înfruntă stihiile. Can:..en«le, 
în schimb, stau sub sect nul 
apei, siirbohzlnd mișcarea 
perpetuă. P.atră. valuri — si 
deasupra lor un suflet tortu
rat, acecsta e vieiunea.

Trecut pr.n l itre mult sie. 
intelectualizat uneori. Lns- 
rr.ul lui Comeliu Sturzu pen
dulează de la transcr.erea 
stărilor intime comune la ma
rile întrebări ex.stentiale. Pri
virile solicitate in_ț.al de ma
terie. de concretul cocidiax. 
transcend brusc dincolo de o- 
rizont intr-un un.vers necu
noscut, explorat cu nej r ?
E, In fond, tentatia ruleaară 
de a trece pragul spre ua 
dincolo fascinant (tocul 
.ou delă' simbolist^ leb r_m 
eden și spațiu încărcat de 
mister, de unde nici o rar bets 
imaginară nu se întoarce, In
tr-o atitud.ne. iată spaima de 
gol si nevoia unui .sac* 
(coloană de spr jin): .Prea 
mare golul. 7 De scs_~I spa
țial îl curbez în jums-m * 
(Ca-n scoici. sooner.'l Pe de 
altă parte, noste.rta cast :*r— 
nou. căutat cu aprebeasuat 

de cel ce-așteaptă ,a treispre
zecea lună — întinși pe lă
zile cu dinamită” (Pirații cei 
buni). Fixată în subconștient, 
ca o necesitate fundamentală, 
întîrzierea intrării în necu
noscut devine un fel de du
rere a spiritului, traducînd în 
fond una din servitutile con
diției umane. D.ntr-o Inscripție 
pe asfalt se poate decupa a- 
ceastă strofă rezumativă : „Nu 
te opri pe marginea tihnită / 
Cu-mpodobite lampadare. / E 
dincolo de noapte, bămrtă, / 
O zbatere mai pură-n fieca
re*. Nicăieri însă sentimen
tul contradicției dintre limite 
și infinit nu se traduce mai 
dramatic ca în Ferestre, — 
p.esă de rez stență a volumu
lui. .Totul este să treci pînă 
dncclo / De gr.lajul norilor, 
de vergelele stufului / De ză
brelele meridianelor să treci 
și de umbra / Genelor, dinco
lo, în fereastra văzduhului*. 
Dest_nul poeziei e. In genere, 
că-tarea. iar a.ci terestrele 

ceva ech.va- 
îeLn.știi de

s

sa •

pietrelor și 
spre 
prf- 
ger- 
ten- 

la 

CC

a

or or.enlat 
.ca în care 

declanșat 
celașf timp 
ss-.emi. de
ii faptul lumii 
nastunță omul- 
mentc e o con- 

colcană 
.Să ne 
/ Pină 

■Me / 
TaLcClt 

a~ bV 

C.i
se:

<

s'

s. de oe 
ha

:e

e

*. c

intră într-un con de umbră, 
lăsînd loc toamnelor glaciale 
scandinave. Cîteva strofe au 
reverberații grave, de simfo
nie în ceață : „Acum e toam- 
nă-n Halstavik și-n alte / 
Orașe, brusc se luminează-a- 
utostrăzile. / Nivelul apei din 
fiord a mai crescut / De tru
purile a doi sinucigași". (A- 
colo, vara).

De un echilibru admirabil 
e, în același spirit, Călătorie 
în Laponia, poate cea mai 
bună piesă din volum. Suges
tii de pictură impresionistă, 
cețuri și gheață, umor de idei, 
vedenii difuze cu eschimoși, 
aisberguri și colibe converg 
într-o sinteză ce reț ne aten
ția : „Se face frig în stîlpii 
de beton / Și-ngheață brusc 
lumina pe chibrituri / Ar tre
bui aici un ciclotron / Să 
bombardăm atomii grei, din 
mituri*.

II
Dacă am lua ad-litteram 

titlul celui de al doilea vo
lum, ar trebuii să vedem în 
Cantilene niște melodii mo
nocorde. Sînt de fapt inscrip
ții, elegii, reverii pe margini 
de lecturi, pe oare le unifică 
ideea de cîntec în șoaptă. 
Fluidul liric prinde în rețeaua 
lui orașul, autobuzul, iarna, 
somnul, dragostea, respirația 
mării și miturile celor vechi. 
Lucruri și sentimente se in
terferează, cînd în asociații 
clare, cînd în ipostaze haluci
nante, potrivit unui flux și 
reflux intim în care descifrăm 
pulsul poetului grav. .In ca
barete, marii mutilați / par
curg decesele din anuare* i 
«femei de ghips sorb d.n pa
har / alcoolul așteptării* (Me
tropola). Lumea devine o suc
cesiune de incandescente ra
pide. de sensuri și nonsensuri: 
.Peste dmpii și crîncuri nei
vite / bat armăsarii lumii din 
cop te* (Țărm nerostit). La 
Majdanek. iată .copii conduși 
•a crematorii ce-ntr-o excursie 
dnrv n cală* (Memorial); In 
librării, — .ed ții noi. de da- 
SÎCL f fyii triTi c* ț
ce x« nai via*. (Excursiei.

De la dezrsvcl-
•J a reahiiwi cu Ceri ntnă la 
Seect f:carta cu or zon turle 
zmtuhu antic nu e decît un

pas. Pe pînza unduitoare a 
mării ochii descoperă „plaje
le doritelor Colhlide*, galere 
gata de sărbătoare, corăbii 
transportînd mătăsuri și vi
nuri scumpe, sclavi și aven
turieri ; persistă în legendă 
„aprinsul foc al menadelor 
dezlănțuite" j marinarii caută 
„printre femeile din port* i- 
maginea celor visate pe 
mări. Aceștia e' cadrul, trans
figurat, simbolic, re-creat 
sui-generis, un miraj, în care 
marea, Odiseu, untdelemnul 
de Chios, ritualurile sacre dau, 
asociate, altceva decît suma 
aritmetică a elementelor ce-1 
compun. Fondul muz:cal, can
tilena!, face ca poezia să devi
nă un fel de jub.lație discre
tă, participare și armonie. 
Sînt și cantilene atone, reci, 
altele intelectualizate, frînînd 
combustia lirică, dar Început CONST. CIOPRAGA

V. MIHA1LESCU-CRAIU : „Întoarcerea de Io crmp"

de mit are o legănare cuceri
toare, de mare calmă, iar Ins
cripții e o piesă antologică. A- 
mestecul de senzualism și su
perstiție, de solemnitate și gest 
obișnuit sugerează, în Inscripții 
un expresiv fior antic. Vorbeșite 
o femeie : „Eu nu ți-am spus s 
du-te I, nu ți-am spus : ră- 
mîi / Plecat ai fost și-am ri
dicat altarul, / Ofrande-am 
ars ca zeii mării să te-ajute / 
înainte ca sclavul să-mi in
tre n așternuturi. / / Nu mam 
tînguit cînd venirea ți-au a- 
mînat-o furtunile — / Am 
vîndut sclavul și-am cumpă
rat un asin / și am pus să 
cioplească chipul tău / un 
pietrar și chipul l-am așezat 
în altar / și-am găsit un sclav 
bun de douăzeci de ani. / / 
Toamna împărțeam daruri fe
meilor, / jertfind un berbec 
în cinstea larilor tăi / Co

piii au crescut și se jucau pe 
corăbii străine — / și-o fată 
s-a dus în lupanarul din 
port, / iar tu ai găsit-o acolo 
cînd te-ai întors / și soață 
pentru-o noapte ți-ai făcu- 
t-o. / / Iar eu am chemat ia
răși pietrarul, / să-ți scrie a- 
ceste cuvinte de laudă, / a 
treia zi după ce sclavul oel 
tînăr / te-a înjunghiat la po
runca zeilor atotputernici / 
Iar tu fii voios trecătorule*.

Efigia lui Corneliu Sturzu, 
printre pietre de templu și 
menade dansînd, e a unui 
poet care imprimă plasticii și 
muzicii un patetism intelec
tual. De la cei vechi și-a în
sușit idealul proporțiilor. De 
la moderni își asumă tensiu
nea și plăcerea întrebărilor în 
fața lumii.

Detemf literar reiat v fir
st; c fost răscirmodrat de 
Come ici Stefancche printr-o 
tebrUA activitate. concreti
zezi după volumul Cercul 
de ochi. In romanele Zeii 
cbsfi Dincolo și Pa-a'ele. 
cndrure intr-un interval care 
deodșeșze de puțin un an. 
Esze. pentru cine a citit 
cărț le. dovada nu a unei 
grebe compensatorii, ci a 
unor vechi preocupări, În
delung meditată cu un ca
racter unitar. In ciuda di
versității tematice. Unitatea 
ne înilmpini și pe plan sti- 
cu primul volum Cercul de 

ochi și maj cu seamă odată eu Zeii obosiți puțind fi întîlnite 
in romanele care au urmat. Exercițiul literar pare a fi fost 
practicat de Comeliu Ștefanache înaintea debutului edito
rial care a fost ostiei însoți: de marca unei maturități ne
dezmințite de volumele ulterioare.

Paralele, roman apărut In Editura Junimea, ne ocazio
nează reintilnirea cltorva din particularități.e deja consta
tate în cărțile precedente. Aceeași preferință pentru situa
ții de intens dramatism, aproape situații-limită, solicitînd din 
partea eroilor reacții fundamentale. Același mod curajos de 
a aborda probleme de ordin psihic sau social-istoric, ace
eași deschisă participare a scriitorului care cu greu își 
poate stăpîni simpatiile sau antipatiile. Personajele sînt an
gajate integral, trăiesc cu o intensitate puțin obișnuită, 
reacțiile fizice sau chiar fiziologice le însoțesc experiențele 
morale fundamentate. Se petrec in romanul Paralele întîm- 
plări extraordinare cu ecoun adinei în viața eroinei, deve
nită Ia un moment dat instrument al unui destin care se 
realizează indiferent la dramele individuale. Cu toate aces
tea, romanul e mai puțin spectaculos decît ar părea la o 
simpld rezumare. Comeliu Ștefanache menținîndu-și atribu
tele speciiice mai sus enumerate, a cîștigat și o anume de
tașare care-i permite sd integreze și cele mai insolite eve
nimente în cadrul unei existențe comune, reductibilă In ul
timă instanță Ia actele esențiale ale vieții.

Paralele cuprinde două părți bine distincte. Cea dintîi e 
o Întinsă retrospectivă biografică prilejuită de moartea 
.mamei'. Cea de a doua urmărește ecoul morții la cei patru 
copii, reacțiile manifestînd în majoritatea cazurilor distan
țarea, Înstrăinarea. Cea mai rezistentă ca profunzime și uni
tate artistică se dovedește prima parte. Pe parcursul a ceva 
mai mult de 100 de pagini, romanul a reușit sd concretizeze 
o biografie dramatică atît prin evenimentele ei intime cit 
și prin participarea la o epocă agitată, de extremă tensiu-

CORNELIU ȘTEFANACHE:
ne. Existd parcă o corespondență secretă (un paralelism 
pentru a relua termenul titlului) între cele două planuri, 
hotărîtoare rămlnînd viața interioară care dă acea tentă 
de unic, de nerepetabil și unor experiențe colective. Roma
nul se face ecoul unor înlîmplări și stări de spirit speci
fice unei anume etape istorice. Evenimentele esențiale se 
petrec în timpul secetei, eroina, .mama- are neșansa de a 
fi amestecată fără voie conjuncturii dubioase, Moartea-acci- 
dent a fratelui declanșează o anchetă diabolică in care 
„marna' e terorizată cu mijloace rafinate. Tot cu moarte se 
soldează și legătura cu activistul sosit in sat și în care cre
dea a-și fi găsit, în sfîrșit, un sprijin. Remarcabile pagini 
sînt dedicate psihologiei colective, mentalității țăranilor ob
sedați de spectrul foamei, dispuși să creadă și să colpor

teze cele mai fantastice zvonuri. Nu în prezența unor ase
menea momente, în decizia de a le aborda deschis, fără 
ezitări, stau meritele cărții ci în înfățișarea lor neostenta
tivă, în raportarea lor strînsă la viața intimă a eroinei. Ele 
nu devin decît momente ale unei biografii care începe îna
intea lor și care oricum și-ar fi avut accidentele și dra
mele ei.

Viața mamei pare a sta sub semnul damnării, al unor 
eforturi fără rezultat, neîncetat reluate. începutul eșecurilor 
îl marchează căsătoria, soldată cu moartea soțului, plecat 
voluntar pe front, moarte care seamănă cu o sinucidere 
Relațiile soțului cu sora ei contribuie la crearea unei at
mosfere tulburi care se va perpetua pînă tîrziu, resimțită 
și de copiii veniți să asiste Ia înmormlntarea mamei. în
treaga ei existență e traversată de strădania niciodată rea
lizată spre împlinire și puritate. Romancierul nu s-a lăsat 
sedus de posib lele alunecări lirice și a operat 
cu un ochi critic, atent la toți factorii. Nu sînt astfel oco
lite nici compromisurile sau chiar căderile mal grave nici 
lupta continuă cu condiția de femeie singură care își cere 
dreptul la viață. Unele accente sînt aici îngroșate și scrii
torul putea renunța Ia expiicitarea de amănunte aproape 
fiziologice.. Ei însă a reușit să transmită cu multă siguranță 
natura dua’.ă a femeii angrenată în automatismul obligații
lor profesionale șl familiale, cerîndu-și în același timp, îm
potriva voinței, dreptul la viață. Un sistem obsesiv de sim-

PARALELE
boluri traduce acea prezență insidioasă care înseamnă une
ori elanurile vita.e comprimate, alteori urîtul sau monstruo
sul din noi, iar alteori conștiința damnării:

„Ajunsă aici, prinsă în capcana propriei neputiriți, se 
lăsa cucerită de un sentiment obscur de vinovăție, de cre
dință că în ea ex stă „o vietate" „ceva străin, monstruos*, 
care a împins-o în toate nenorocirile și o va împinge me
reu pînă ia pustiire. Era ceva greu, vîscos, nemișcat, care 
o pîndea dinăuntru, era evidentă și nu mai trebuia să fie 
arătat, nu avea nevoie de medic pentru asta. O pîndea în
cordat și, deodată, cînd nu se aștepta începea să se miște, 
să se moaie, curgea odată cu slngeie, zvîcnea cu mușchii, 
bătea cu inima, era ea. cealaltă, geta să ridice mina asupra 
bătrînei, să iasă in stradă, să strige lumii să se oprească, 
să urle..

Partea a doua a romanului e, tematic și stilistic, de altă 
factură. O existență s-a încheiat cu plusurile și minusurile 
ei, înmormlntarea mamei ocazionează adunarea celor patru 
copii. Scriitorul adoptă un ton mai sentențios, el se adre
sează la persoana a doua, scrutîndu-și nemilos eroii, făcîn- 
du-le o adevărată radiografie morală:

„Da, cine ești tu cel adevărat 1 Vezi, întrebarea a apă
rut brusc, prin nimic anunțată, poate noaptea aibă își face 
efectul și ar trebui să te oprești undeva să bei o cafea ma
re. încă vreo cincisprezece minute, puțin mai încolo, după 
capătul dealului din dreapta unde șoseaua se bifurcă, și dai 
de un restaurant cochet. Ei i-a plăcut foarte mult, dar ai 
dezamăgit-o că ai refuzat să rămineți noaptea într-o căsuță 
din acelea, cu două paturi înguste, pe marginea unui lac“.

Rezultatele sînt, în majoritatea cazurilor, exce ente. Ce e 
patru existențe se consumă în izolare una față de cealaltă 
și. mai ales, față de iemeia fără nume care a dispărut, mama. 
O singură excepție, băiatul mezin, mai puțin realizat în via
ță, dar păstrînd un fond de umanitate pierdut de ceilalți. 
Ca personaje literare, mezinul, fiica trăind în recluziune 
morală și studenta indiferentă se rețin prin viabilitatea lor. 
Mai puțin concludent se dovedește sub acest raport profe
sorul ponderat și meschin, față de care romancierul își stă- 
pînește cu greu tonul inchizițional. Paralele din titlu, ar 
putea simboliza tocmai aceste destine simultane imposibil 
de adunat. O amărăciune nedisimulată străbate în paginile 
acestui roman al lui Corneliu Ștefanache. Autorul e un sen
timental care reacționează sub aparență de brutalitate pro
tested împotriva violării raporturilor dintre oameni, parti
zan al deschiderii și sincerității. Din lirism cenzurat, predi
lecție pentru momente acut dramatice, din implicarea bio
grafiilor în problematica mai largă a unor anumite etape 
istorice s-a consolidat materia romanelor lui Corneliu Șie- 
fanache. Paralele confirmă cu evidență calitățile anunțate 
in Zeii obosiți.

UVIU LEONTEJ



ANA MARIA MATUTE, ACEST COPIL DE 46 ANI!
Născută In 1925 la Barcelona 

dintr-o familie de industriași 
catalani, Ana Maria Matute e 
considerată de criticul Anto
nio Otero Seco drept „cel mai 
tidel martor al războiului ci
vil'.

Pe de altă parte, durid opi
nia lui Antonio Igesias La
guna, „una din calităț'le a- 
cestel romanciere e aceea de 
a fi rămas fide’ă condiț;ei sa
le de feme’e cit și I niei tra

ctate In primul său roman, o 
linie care împletește lirismul 
cu imaginația și tandrețea cu 
frământările interioare. Dacă 
ceea ce scrie ea nu e întot
deauna exact, In schimb e 
totdeauna adevărat'.

Opera Anei Maria Matute, 
scriitoare rămasă 1n Spania, 
asemeni Iui Miguel Delbes și 
considerată ca făclnd parte 

PRIETENA
E3 plecau dintr-un sat pe care doar 

u« singur păstor și turma lui de capre 
refuzau sS-1 părăsească. Acum știau 
că satul era de vînzare cu ulițele, 
casele, biserica, primăria și terenurile 
•ale necultivate. Totul pentru modica 
sumă de 18.000 pesetas. Abia acum, 
ta momentul despărțirii, Martinita 
nu mai vroia să plece; dar ea nu a- 
vea decît șapte anii și protestele ei 
se pierdură în izbituri, tipete, valize 
legate cu sfoară, coșuri cu resturi din 
ultimul porc și o saltea veche făcută 
sul cu dungi cîndva albastre. Astfel 
că plecară toți : tatăl, mama, copiii și 
plîngăreața bunică. Trenul parcurse 
arșița necruțătoare de vară, trecu pe 
lîngă sate și orașe și după două schim
bări, uscați de sete și de spaimă, ajun
seseră în marea și umeda giară a Pro
misiunilor.

Fusesem avertizați că bande de cer
șetori mișunau, gata să-i despoaie de 
valize și bulendre; într-o batistă plină 
de sudoare, pitită între cămiașă și piele, 
tatăl păstra ultimii bani luați pe ulti
mul petec de pămînt. Cu pumnii strînși 
pe sforile baloturilor ei înaintau, muți 
de frică și stingheriți, către strada, nu
mărul și etajul indicate pe un crîm- 
pei de hîrtie liniată ; și cînd, în fine, 
noaptea se dezbrăcară, pămîntul lipit 
de tălp le lor scoase un suspin sec, 
inutil. Ziua aduse în curînd noii speran
țe, ambiții, și tot trecutul legat de pă- 
tnînt fu dus în vînt.

încetul cu încetul uitară toate aceste 
lucruri. In curînd intrară în apartamen
tul propriu zis, cu pereții proaspăt vă- 
ruiți. Era o gaură ca atîtea altele sco
bite în cuburile unui nou cartier mun
citoresc. Totul era alb de atîta var 
și înconjurat chiar de o peluză accep
tabilă, poate pentru ca cei mai bătrîni 
să-și omoare dorul de satul părăsit; 
dar era ca și cum ai contempla un mort 
pe o fotografie. Se părea că nimic nu 
lipsește. Biserică, balansoare, superma- 
gazin, cafenea, cinema și chioșc pentru 
pariuri sportive. Chiar și o Iluzie de 
piațetă, cu statuie și fîntînă arteziană.

In adevăr erau de toate, în afară de 
școală. Dar copiii munceau deja în u- 
zină sau în ateliere, mama făcea cură
țenie în casele patronilor iar tatăl își 
tatîlnea în fiecare seară echipa sa de 
voiajorii; bineînțeles că în primele 
zile plîngea în inimia lui căci în putoa

din acel „boom' al generației 
de după anul 20, a depășit 
demult granițele patriei sale. 
De altfel, chiar primul său 
roman „Los Abel' (Edit. 
Destine — Barcelona, 1948), a 
fost încununat cu o serie de 
premii. Autoare a peste 20 de 
volume, unele romane foarte 
scurte (Fiesta al Norcest) seu 
Historias de Artamila). altele 
extrem de intense (Los Hijos 
ir.uertos ori En este taerral ea 
își pregătește In prezent o 
ediție de Opere complete. 
dar In acelcși timp termina 
un nou roman (Otvktads Rey 
Gudu).continulnd a provoca 
păreri controversate asucra 
personalității și operei sale.

De pildă, cu prilejul epari- 
ției In limba franceză a roma
nului La trappe (Ed. Stock — 
1970), cel care alături de 

URIAȘILOR
rea murdăriilor 1 se părea a disLrsge 
reavănul pămtatahii vtadut. Dar el pre
fera această muncă căci la patruzeci 
și ceva de an: nu se mai putea califica, 
ta plus, găsea, uneori, prin murdărit 
taele, medalioene aurite, monezi și o 
dată un cees cu capacul de aur.

Deci, toți erau .plasați*, integrin- 
du-se !ntr-un fel de vis general al ma- 
șinilcr de spălat, frigiderelor, și pos
turilor de televiziune. Singură Marti- 
nita. la cei șapte și apoi opt ani și 
apei r.ixiă ani ai ei nu-și găsea loc în 
nou sistem; fără treabă, nici salar, 
nici scoală, ea vagabonda în jurul 
sertar: c burilor și a pieții. Toate însă o 
respingeau; copiii nouluă cartier o

- că pămîntul uscat șl 
umil al satului mort încă nu se des
prinsese de pielea ei. Și apoi, ea nu în
țelegea o iotă din varietățile de sîmbătă 
seara de la televiziune și nu cunoștea 
cîntăreții de la Eurovisiune.

Puțin cite puțin, fata se îndepărta de 
cartier pînă în cîm.p, se așeza pe pă- 
rnlnt, lua țărîna In pumni, privea as- 
f’nțitul soarelui și astfel sosi ziua în 
care Ii văzu pe uriași: stăteau așezați 
pe pămînt ca și ea, strîngea țărîna în 
palme. Ea se ridică în picioare și îi 
strigă, un tremur îi străbătu corpul us
cat și negricos pînă în ultima fibră. 
Cînd ecoul îi aduse răspunsul, înțelese 
că și ei, uriașii, erau siguri, flămînzi 
și însetați. Ca și dînsa detestau ali
mentele insipide din pachete gata fă
cute și ca și ea nu doreau decît fructe, 
lapte, și mai ales fragi. Fragi pe care 
nu i-i cumpăra nimeni. Ea văzuse o 
dată, la cafenea, o perefche tînără 
mîncînd fragi în cremă și pe jumătate 
ascunsă după un fel nar îi urmări pînă 
se văzu curat fundul farfuriei; era 
vară și scoaseseră mesele pe trotuar. 
De atunci, ca o umbră se strecura prin
tre tarabele negustorilor de fructq, 
șterpelea cîte un pumn de fragi și fu
gea pînă în cîmp pentru a-i savura a- 
mesteoați cu țărîna ce încă rezista în 
cutele plărr.înilor ei.

Astfel descoperi cîmpia și amenin
țarea uriașilor și de atunci împărțea 
cu ei fragii aruneîndu-i cu chiote de 
bucurie gravă spre norii cei albi; to
piți în crema soarelui și a vîntului, u- 
riașii îi înghițeau mai ceva decît pere
chea de la cafenea.

Brftlukes de matih și Les 
soldats pleurent la nuit Închi
de trilogia Les marchands, 
tradusd In întregim» In cite- 
vs limbi europene, Mguel 
Delibes scrie („Le Monde" — 
4 dec. 1970) :

„Timidă și retrasă, sensibilă 
și juvenilă, Ana Maria Matute 
nu e Încadrată In generația 
lui 1950 cu orice pref. Vreau 
sd spun că dacă realismul și 
mai ales obiectivitatea ei pot 
ii discutabile, calitățile stilis
tice, plasticitatea descriptivă 
și „neliniștea socială' — toa
te caracteristicile acestei ge
nerații — nu-i pot fi contes
tate. Am avea oarecare drep
tate să afirmăm că scriitoarea 
o depășește pe naratoare. E 
ceea ce susțineam de curind 
In fafa publicului universitar 
din Madrid, Ia care cineva 
mi-a obiectat: „e cert că Ana 
Maria Matute scrie bine, dat 
ce spune In opera ei 7' Cu 

alte cuvinte, romanciera scrie 
mult și bine dar spune pu
țin. Astfel revenim la vechea 
alternativă: importă In litera
tură ce se spune sau cum se 
spune 7 Adevărul e că scri
itorul trebuie să țină seama 
de ambele.

Revenind Ia Ana Maria 
Matute. stilul ei — flux ge
neros de adjective colorate și 
ameți'oare. — cbuzul de ima- 
g ni poetice In man.-erz bluze
lor rmlticolnre de la carnava
lurile spenioie. se inferpupe 
între reaLicte și eiitoc. 11 o- 
tuiesc pe acesta. V «Sd ispee- 
săfl cd nu poate pătrunde îs 
fondul prob leselor, l’tilna- 
rea metaforelor fulguente fi 
patetismul liric, care plac ctî: 
de mult cutorului. utile d~n 
punct de vedere tenet ie fi 
estetic, pot da impresia de 

reiterat, pentru a nu spune 
superficial, ar ii însă gratuit 
sd spunem că ele constituie 
un defect sau ar fi inutile, 
sînt doar vehicule ale unui 
stil, maniera, expresia unei 
personalități literare.

Această aplecare spre cu
loare și mișcare constituie 
cea mai limpede exprimare a 
nostalgiei infantile. îmi permit 
chiar să afirm ceva mai mull • 
Ana Marfa Matute scrie din 
copilăr e, fie recrelnd sau 
trenscendentlnd lntîmplările
de altădată, fie aprofundînd
pe ici, pe colo, drama non-so- 
lidarității Cain și Abel —
sechele, desigur, ale experi
enței personale din timpul 
războiului civil, trăită pe clnd 
era doar un copil. Si Intr-un 
caz și în altul copilăria e 
cea care determini. In fond 
și In formă opera ei*.

Critica franceză sublinieri 
la rîndul ei. că literatura atît 
de patetică a romzncierei spa
niole, etichetată de unii drept 
realism magic, de alții realism 
poetic e rodul forului dintre 
candoarea, bunătatea naturtM 
a Anei Maria Mature fi bru
talitatea real.:ițu care ne În
conjoară.

Intr-un interval acorda re
cent. Ana Mcrza MKute măr
turisește :

— .Ceea ce ac-a st rt.iq 
cu adevirct vocație. c iest 
aici mult declt rtzboizl ta 
sine, perioada de dtmd rir- 
boi, acei .copii stasefret^ cere 
s-au transtormee coc: îs ado
lescenți sesKlȚSTrfc iricfi. 
tebe’I le toate jnsrdxeCcJe fi 
e'Jrirlt și reftrz'-d a se

de reeaxoesse fi pedezoe. tas- 
pdrttă net kt temi si rSL. 
Focrtee adese-: ire-E Je fcso- 
kd rtibat g~ocesc de s_i px- 
fea de sr eL

C-J-: îs exaere-de noi cm 
retara «J ne prindem ta fo
cul re-res n-lnr rdrbundrlor. 
resentimentelor, srzzrzdități: și 
tzoU-a forțate, care ne con
duc existenta*.

Fetițe: f se părea atunci eă toți 
Mafii din lume se scoală și încet, în
cet, atrași de fragi vin peste cartierul 
trist și ignobil al .plasaților". De a- 
tunci, aceasta fu toată viața ei: pă- 
zitoarea uriașilor și hoață de fragi 
striviți, care lăsau pe degetele ei un 
stage vesel.

Mama crezu că e bolnavă și o duse 
la dispensar. Dar medicul zise: „Ni
mic, nu are nimic" și îi prescrise vi
tamine. Da rîdea în sinea ei. Apoi a- 
runcă vitaminele uriașilor și siluetele 
lor înaintară încă un pic.

Dar Martinita împl ni zece ani și, 
după legea „plasărilor" fu dată ucenică 
la o croitoreasă. ,Nu vreau să fiu 
plasată" — suspina fata în ascuns „n-o 
vreau, brute mardare". Dar nimeni nu-i 
ceruse părerea și cînd ea înțelese că 
grija ei pentru uriași și orgiile ei de 
fragi și de nori încetaseră, cînd pri
cepu că fusese integrată In lista „pla- 
saților" fără vreo ieșire posibilă își 
Imbrățișă bunica, care nu mail auzea, 
nu mai vedea, poate nici nu mai sim
țea, și alergă să-și vadă pentru ultima 
dată protejații. întinsă pe pămîntul us
cat le strigă că de azi înainte nu mai 
au păzitoare; atunci văzu umbrele lor 
întinzîndu-se pe pămînt și le ghici 
furia. Mișcați-vă îi imploră ea cu fața 
în jos „scăpați-mă! și lacrimile i se 
amestecau cu țărînă. Apoi se înapoie 
la bunica și se ascunse sub pat.

In zori uriașii se deșteptară, în sîn- 
gele lor de fragi, de pilule vitamini- 
zate și de rouă amestecată cu lacrimile 
Martinitei. Ii adresară norilor un stri
găt de răzbunare și aceștia răspîndiseră 
o furie diluviană. Dîndu-și mîinile, u- 
riașii cu versante și norii aruncară cu 
multă bucurie un potop de apă pe gău
rile bine plasate ale cuburilor bine 
plasate din cartier. Și deodată o larmă 
de1 groază și moarte, deplasă pe toți 
„plasații" cu frigiderele și toate cana
lele lor de televiziune.

Dar nimeni nu înțelese sensul eveni
mentului, Ziarele, radioul și televiziu
nea care relatară și filmară catastrofa 
aceasta pe cît de isolită pe atît de stu
pidă nu știură să-și ridice privirea către 
necuprinsele situete ale lumii, acolo 
unde, fără nici o îndoială uriașii se 
cutremurau de rîs.

Prezentare și traducere
AUREL LEON

ILEANA BERLOGEA:
TEATRUL MEDIEVAL
EUROPEAN

Poezia medievală a fost un gen 
aristocratic, teatrul unul accesi
bil tuturor prin calitatea sa de 
a concretiza națiunile abstracte, 
<Je a angaja colectivitățile uma
ne. Omul medieval avea mai ales 
gvstul spectaco;uiui, de orice fel: 
procesiuni religioase, serbările 
princiare, carnavalul, adunările 
din jurul predicatorilor ambulanți, 
reprezentațiile teatrale. Autoarea 
acestui studiu urmărește să evi
dențieze mai mut decît textul, 
apecierotai ca element esențial, 
definitoriu în teatrul medieval 
european, acel grand’os specta
col care mobiliza întreaga ener
gie a unei coîectiTitățx ce pre
gătea sau participa la repre- 
•en^Ue-

Peatru rî însemna în primul 
rind soretacoL dintre toate ar- 
te-e rz-t-vate în Irmea păgînă. 
teatru!, cd mal aprig persecutai 
Ce c"et-ni«m. considera! sinonim 
cu d_str act-a. cu sansiactia !u- 
xneesci. se tmeune mai greu, este 
•eeewrl de fapt o recreare a 
Jx er dacă unele legături cu
Annrmtatea s-an năstrad Drumul 
sfcx sa def-neste de ia religios La 
preftn de la abstract Ia concret, 
d» la s-mSrirss la aLe-gore. Cu 
tnete eeescea. smme actoscea. 
«ee exa-erit sl se tce* f?re că 
îeetrxl ma< rral s a născut din 
cmt : ro&xf besecimî s-a euideu- 
t«* în sefacâOMreu an cm. tor e- 

frtm?*_r* existente si 
xe-t vmfxxi not trt- 

pra sun; ■ertelce ccuxnemve:. t>-

jcoda-c ee^e dosi lencmane 
cur» Iu apam^a teatrului
jîOKîi zis. ’niorx. limbii Is
tm» ex l_m?_Le n»CTxa> »•_ apa- 
rifea pteserc ini epeudeate de 
•er* —nl renctos. destinate tater- 
pretămi în afara acestuia. Treptat 
eemen?»-’e laice sfinții
«2 die-vo’d se noMuizeazI. oamenii 
txcep sl se regăsească pe sce
nă. să rîdă și să se teamă de 
propriile lor slăbiciuni. Teatrul, 
artă a maselor, coboară la un 
nivel accesibil marile idei filo
sofice. etice de care Evul Me
diu es’e frămîntat.

Nu numai prin text, uneori ru
dimentar, alteori plin de sensuri, 
teatrul medieval este precurso
rul celui shakespearian, cît mai 
a’e<j prin cultivarea și întreți
nerea acestui gust pentru specta
col, pentru situațiile extreme : 
tragic si comic, sublim și gro
tesc, bine și rău. Nu poezia pu
tea să exprime caracterul aprig 
al vieții acestor secole, viață 
care ea însăși se desfășura în- 
tr-un mod spectaculos.

Teatrul medieval nu rămîne 
doar un fapt de istorie literară. 
Cercetarea valorii acestui tea
tru, încercarea recreării în con
dițiile actuale a spectacolului de 
atunci, se impun cu atît mai 
mult cu cît multe experiențe 
contemporane își au aici origi
nea : puterea de generalizare a 
parabolei și alegoriei, elasticita
tea tiranului și spațiului, ciocni
rea ideilor pure.

Studiul Elenei Berlogea, infor
mat și sintetic, are meritul de 
a ne oferi nu numai fapte car și 
modalități de interpretare a a- 
cestui moment din istoria tea
trului universal

VIORICA SANDU

ARTA „NOUĂ- 51
UMANISMUL

,Su8trăgîndU'3e, Jn artă, dis
cuției asupra intenției și re- 
fugiindu-se In privirea obiec
telor, El (o parte a artiștilor 
de avangardă — n.n.) FĂ
CEAU DIN PRIVIRE O IN
TENȚIE. Poate părea o ini
țiativă puțin ,umanăM dar 
poate aceasta este forma 
care va trebui să o adopte 
UMANISMUL NOSTRU (toate 
sublinierile aparțin autorului 
— n.n.)’.

(Umberto Eco, Modul de 
formare ca angajare in rea
litate, în voi. Opera deschisă, 
Buc., E.L.U., 1969, p. 272).

Deși afirmă în repetate rînduri 
că principala sa țintă este aceea 
de a semnala o tendință și nu 
de a impune un principiu, este
ticianul italian adoptă nu o da
tă — și citatul de mai sus e con
cludent — tonul sentențios sau 
cel puțin pe cel al „sugerării" 
atitudinii optime. Faptul este, fă
ră îndoială, într-o mare măsură 
logic și necesar • deosebirea e 
între gînditor și arhivar, între 
creator și colecționar. De ace
ea, șj atitudinea noastră se jus
tifică, deoarece o arhivă în ge
nere se consultă și prea puțin se 
comentează.

Dar este Umberto Eco un crea
tor în adevăratul înțeles al cu- 
vîntului ? Nu subscriem decît la 
cîteva idei ale sale și, totuși, 
nu putem să nu-i recunoaștem 
meritul integrării, al participă
rii efective la delimitarea unei 
„poetici a avangărzii" anilor noș
tri, ca să folosim termenul său. 
Eco își declină fățiș apartenen
ța } dar chiar dacă nu ar face-o, 
atitudinea sa „partizană" se tră
dează fără echivoc, pornind de la 
modul în care precizează sfera

conceptului de avangardă. Dacă, 
astăzi, numeroși comentatori ac
ceptă ca limitat domeniul con
ceptului, cu o aplicație precisă, 
abordabil in primul rind sub 
aspect formal, și apoi valoric, 
autorul Operei deschise impună 
o dezbatere. în termeni strict a-, 
xiologici. Pentru Umberto Eco, 
avangarda artistică devine sino
nimă cu expresia de deplină ac
tualitate a Creației : „Astfel, in 
mod paradoxal, in timp ce se 
crede că avangarda artistică nu 
are legătură cu comunitatea ce
lorlalți oameni in mijlocul că
rora trăiește, și se consideră că 
arta tradițională menține aceas
tă legătură, în realitate se în- 
tîmplă invers : deplasată la li" 
mita extremă a comunicabilităfii, 
avangarda artistică este singu
ra capabilă să Întrețină un ra
port de semnificare cu universul 
în care trăiește*. De aici pînă la 
aserțiunea reprodusă de noi ca 
punct de pornire a «conspectu
lui*. distanța este minimă, dar 
totuși suficientă pentru a sesiza 
imoasul, nu altal — în esență — 
declt cel al oricărei estetici struc
turaliste : contemplarea și înre
gistrarea Relațiilor (implicit a o- 
biectelor care se supun Relației) 
nu acoperă cîmpul substanțelor, 
d doar pe cel al formelor. Pe 
un asemenea tărîm instabil, arta 
nu poate ieși din capcana forma- 
Msmului, avînd o justificare a- 
proape exclusiv î® planul labora
torului. Ne înaădufm un singur 
exempiu : .noul roman francez44, 
ilustrat de personalități astăzi no
torii ca Alain Robbe-Gril’et, Na
thalie Sarraute sau Michel Bu- 
tor. nu a putut oferi o pagini 
revoluționară în istoria literatu
ri! wmdia>. In Dens le labyrin
th*. de pildl, privirea devenită 

conduce la o obsedantă 
tBTOjjisliare a relațiilor și a o- 
biectelor. ptnl la anularea sen- 
rorflor. Coatenplația mecanică, 
fartsteBtl pini Ia epuizare, nu 
poate atinge dedt formele. Ten
tația absolutului subminează ar
ta. prag prin *»xcelentă al rela
tivului. al incertului. Pe masa de 
«îlsectie nu se află o ființă, ci 
cn cadavru ... Se para că Jose 
O'*ega ▼ Gasset nu greșea cînd 
afirma că ,arta despre care vor- 
bl-n dezumanizată nu numai
Prln faptul rif ea nu conține o- 
blec’e umanizate, ci fiindcă ea 
confine acțiuni dezumanizate". Si 
continua : .Desfătarea estetică 
pentru artistul nou derivă din 
această victorie asupra umanului* 
P’-ocesul pe care în anul 1925 
O’-teqa îl exnrima prin .d^uma- 
nlzarea artei*, Umberto Eco îl 
▼eae astăzi ca o nouă formă a 
umanismului I fcineva îmi su
gerează, prin trimitere la unii fi
lozofi ai Occidentului, o extin
dere a discuției : nu cumva ne 
aflăm în fata unui nou, alt con
ținut al conceptului de uma
nism ? Intr-un sens, 6a ; dar nu
mai într-un sens

MIRCEA BRAGA

PStZtNH ROMÂNEȘTI
Jn luna trecută a apărut pe 

piață o căite pentru priete
nii literaturii române din R. F. a 
Germaniei. Este vorba de cit- 
prinzălocu] volum ROMANIA IN 
POVESTIRILE SCRIITORILOR EI 
CONTEMPORANI DE FRUNTE, a- 
părut în seria 1NT1LNIRE CUL
TURALĂ pe carr o publică Edi
tura Erdmann ie colaborare cu 
INSTITUTUL. PENTRU RELAȚII 
EXTERNE din Stuttgart. Cu con
cursul secretarului general al a- 
cestui institut, dr. Rehs, s-a În
tocmit o antologie reprezentativă, 
care poate oferi o imagine cla
ră despre creația prozatorilor r0" 
mâni contemporani. Acest volum 
este foarte prețios chiar și nu
mai pentru simplul fapt că el 
reprezintă o contribuție însemna
tă la o mai bună propagare a 
literaturii române într-o țară in 
care, literatura română de azi nu 
este, din nefericire, suficient re
prezentată, cunoscută.

In introducere, Edith Horowitz- 
Silbermann, traducătoarea celor 
mai multe lucrări ale antolo
giei, încearcă sd mijlocească o 
scurtă privire retrospectivă asu
pra literaturii romine, preconi- 
zînd o panoramă de fa . Ovldiu 
pînă în zile'e noastre. Alături de 
conținutul informativ al introdu
cerii este foarte prețioasă și a- 
nexa, aceasta oferind cititorului 
german lămuriri asupra autorilor 
cuprinși în antologie, dintre care 
nici chiar cei clasici, ca Ărghezi, 
și Sadoveanu, n-au devenit Încă 
bun obștesc al cititorilor ger
mani.

Cît despre antologia propriu-zl- 
sd, trebuie sd spunem că ea este 
reprezentativă și tinde să prezin
te nu numai publicații dintre 
cele mai noi, fără a renunța la 
abordarea înaintașilor și repre
zenta fii literaturii moderne, cum 
sînt : Sadoveanu, Rebrean’L Că- 
linescu, Arghezi, și, bineînțeles, 
Urmuz. Din nefericire, la unii au“ 
tori a trebuit să se recurgă lu 
decuoări din romane, din lipsă 
de povestiri scurte de sine stă
tătoare. Tematica oglindește ca
leidoscopul vast al realității ro
mânești, vaiorificînd subiecte is
torice, din mediu urban sau din 
domeniul construcției, precum Și 
o vie imagine a diversității li
teraturii românești din prezent.

Rămîne doar să urăm cărții de
plin succes, pentru ca publicul 
german să fie atras de noi lu
crări de literatură română, spre 
adîncirea contactului spiritual și 
a înțelegerii reciproce dintre ce“ 
le două popoare

KLAUS STEINKE



F ormal zarea este exspusă și altor neajunsuri, pe care 
le consemnăm în continuare.

9. ANTINOMIA INTERPRETĂRII : formalizarea 
sistemului atrage relativizarea interpretărilor. Un sis
tem formal se construiește intr-un scop precis: pen

tru a interpreta o anumită teorie, care de fapt i-a și servit 
’inițial ca model. Sistemul lui Peano a fost imaginat pentru 
a interpreta aritmetica numerelor naturale. Datorită gra
dului înalt de abstractizare, sistemul formal determină o 
structură care se poate regăsi în domenii variate. Am si 
iconsemnat aceasta ca un succes al metodei axiomatice : 
putința de a degaja unitatea în multiplicitate, de a proli
fera o mulțime de interpretări pe același tipar formal 
Apar înrudiri structurale neașteptate între teoria mulțimilor, 
'teoria numerelor, geometria și logică, ceea ce permite să 
extindem teoremele de la un domeniu la altul

A reieșit curînd însă că această prețioasă calitate se 
■’plătește printr-un deficit de precizie. Un sistem irconsis- 
îtent nu posedă desigur modele. Un sistem consistent poate 
lavea mai multe modele. Dacă toate modelele unui sistem 
’sînt izomorfe, adică prezintă identitate str_c .rari s - 
este categoric sau, mai sugestiv ,monomer:. Al s s ~ _. 
este nejcategoric sau polimorf. Acestea dn urmi se 
realiza și în metode neregulate (clnd s-a abartderta: seva din 

ANTINOMIILE FORMALIZĂRII (ii)
restricțiile care asigură consistența).

Pluralitatea și neregular.tatea modelelor începe să fi«- 
supărătoare din punctul de vedere al de en&inării concep
telor cu oare! operăm. Astfel ne-am aștepta ca siste~ul de 
axiome al lui Peano să fie categoric, să caracterizeze deci 
în mod univoc șirul numerelor naturale. In realitate nu este 
așa. După cum a demonstrat Th. Skolem (1933V ■■ ** poale 
caracteriza printr-un sistem fin.t de axome sinii numerelor 
așa fel îneît să-l putem dstince de aze -.~_r ii a - r.s t 
mulțimi ordonate de funcții de întregi, care satisfac axio
mele și totuși aparțin unui alt tip de or^tee dacii sinii nu
merelor naturale. Iar L. Henkin (1990) a arătat că orice s's- 
tem formal cons stent și oare confine teoeia — mli< În
tregi comportă modele neregulate si deci na poate G cate
goric.

Teoria mulțimilor se află într-o srbretre si mai critică. 
Generalizînd în 1920 o teoremă a ku L Lowrabeîm din 1915. 
.Th. Skolem a dovedit în fond că este teposbil să rreem 
sisteme absolut categorica. Teorerra dercastrează că or ce 
teorie enunțată în logica predica*elor de ordinul tatii va 
avea un model nenumărabiL ch ar daci ea a fost construită 
în vederea unui model nurrărabX pe care 1 si avem. Dar 
teoria mulțimilor intră în acest iniru. ceea ce Înseamnă 
că dacă ea comportă un model, atireci cn siguranță admite 
și un model nenumărab 1. Cantor steblse o delmrtare pre
cisă intre puterea numărabilului si puterea nenemăratnlului 
și iată că din:r-odată această KmM se sSenje. Această si
tuație critică poate fi interpretată în «reiate chipun. Skolem 
a conchis pur și simplu la reexistert* n*melor neaansă- 
rab'de, care ar reprezenta doar .n joc de curiaU*. .fic
țiuni', „non-obiecte*. Tarski a tras comdrcm apeak in fa
voarea modelelor nenumărabJe admde. AMHL mai prudeati. 
disting în acest eșec o limită a ■cjkrecxfar ce ae stan In 
putere pentru a determina conceptele audemaiK* (BezwvvsL 
Oricare ar fi interpretarea teoremei LBueahc^n-Skoiemi ceva 
este cert: numerele și audfimde mi puf *. src wfrir* 
definite axiomatic (P. Lorenzen). Bămfne Mdeaema • aeriE- 
valență care include si o areb gaitate. Se firește aa nan ele
ment, creator și s'.înjenitor totodată s nefeUvbreea concep
telor matematice formalizate (J. LadrirreL Se dauadesle 
astfel că, succedînd axiomatizării, mei Scmrinerea aa se 
reduce la simpla traducere d ntr-rm limbaj In atEnL Ibtecvm 
în acest proces prefaceri itriM.lmde. Dretr* acestea pante 
că cea mai însemnată este pierderea aafaadWa. Damă car 
și punct de vedere, aceasta poale sema*ca an aaanEaj om 
un insucccr.

10. ANTINOMIA EXPRESIXTTĂTn - -----Mia 11 Ne
ternului implică inexpresiv it atea sxteanhtL Sttnele fermele 
se constru'esc în vederea interpretărUoc. cu atee ctvte 
construcția sintactică (care tine seara numai de rdalBe 
dintre semne) se dublează cu o construcție semantică (crea 
adaugă relațiile semnelor cu obiectele). Este ca si oam am 
traduce o limbă artificială în limba uzuală (R. Martin). Dar 
cînd încercăm o astfel de traducere, constatăm că vocabu
larul sintactic nu este suficient In cadrul s’stenrelui ter
mal, formulele au doar proprietatea de a fi denvabete (de
monstrabile) sau nu, pe cînd în limba uzuală (limba retar- 

pretărilor) enunțurile (declarative și dotate cu sens) se bu
cură de însușirea de a fi adevărate sau false. Adevărul este 
un concept semantic, deoarece presupune relația semn-obiect, 
și o noțiune fundamentală din punctul de vedere al cunoaș
tem. Este deci foarte important să introducem în formalismul 
unui sistem categoria de adevăr.

Această problemă l-a preocupat pe A. Tarski (1935), care 
cu acest prilej a descoperit noi fapte de limitare a forma- 
bsmelor, de altfel înrudite cu acelea dezvăluie de Godel. 
Anume, el a dem nstrat că dat fiind un formalism destul de 
putern c (care conține aritmetica și teoria mulțimilor), teoria 
predicatului semantic „ade.ărat" nu poate fi formalizată în 
ccest sistem. Ca și în cazul demonstrării necontradictiei unui 
sistem puternic, trebuie să recurgem la un metalimbaj mai 
bogat decît limbajul teoriei considerate. Altfel apare para
doxul de tpul .Mincinosului*. Continuînd cercetările A. 
Tarski (1948) a putut demonstra că aceeași limitare se im
pune și cu privire la al'.e concepte semantice, înrudite cu 
cel de adevăr, cum este deiinisabilitatea. N.ci acest concept 
nu poate fi formalizat cu mijloacele proprii limbajului! în care 
II introducem.

Toate acestea scot în evidență o nouă limită : aceea a 
puterii de expresie a sistemelor formale puternice. în ca
drul aces.or sisteme, putem oricînd construi noțiuni meta- 

teoretice (semantice) care ne silesc 
să depășim granițele sistemului. Siste
mele formale nu sînt autoreflexive, 
nu se pot oglindi în ele însele. In- 
t'lnim mereu același fenomen : siste
mul formal explodează* atunci cînd îl 
strîngem în condiții severe, impunîn- 
du-i să fie și cuprinzător și expresiv
sau complet, sau adecvat.

Dar deși deducția e o metodă preferată, nu înseamnă că induc
ția va deveni de prisos. Acesteia îi rămine la dispoziițe domeniul 
vast a’ cunoașterii probabile. Constatăm însă că și acest sector 
este supus procesulu de piaterializare intensă. Am ajuns în si
tuația că deducem cu certitudine cunoștinți probabile. Cele două 
forme opuse de veacuri, deducția și induct a, în ep să se distingă 
mai puțin una de alta. Afară de aceasta, numai organizarea 
cunoșt nțelor va deveni complet deductivă. înainte și după 
acest moment. în procesele de descoperire și de interpre
tare. inducția își arată puterea. In acest context, am surprns 
mișcarea de unificare a metodologiei : deducția presupune 
inducția preparatone, inducția invită deducția organizatoare. 
Sînt momente succesive ale procesului unic de cunoaștere.

Am notat și insuccesele metodei deductive. Ca orice uneal
tă, materială sau spirituală, deducția nu este cruțată de cusururi 
și este succeptibilă de perfecționare. Idealul său este sistemul au
tonom, capabil de performanța uluitoare: să integreze total 
cîmpul int itlv; să devină cu totul independent de intuiție; să se 
autoampl-fice, să prolifereze alte sisteme; să se reflecte în 
întregime în el însuși, fiind propria sa metateorie (J. La- 
dricre). Faptele și teoremele de limitare au demonstrat că 
idealul deductiv nu poate fi înfăptuit integral — ca orice 
ideal. Metoda deduct vă se extinde, dar din ce în ce mai 
oreu, deoarece științele care vin la rînd sînt tot mai con
crete, mai bogate în relații. Ea continuă să se in egreze, con
struind sisteme formale mai ample, dar cu dificultăți sporite, 
nereușind să organizeze întreg teritoriul cucerit. Deducția se 
formal zează mai departe, dar fără să poată încheia sistemul.

Statutul logic al acestor limite nu a fost încă bine con
turat — de altfel reflexia filosofică asupra acestora este 
abia la început. Le-am prezentat, provizoriu, drept ant'momii 
weuNoiogîce. întrucît ni s-a părut că se manifestă sub for- 
— a —a-- tendințe, care de la o anumită treaptă în sus sini 
raccnribbile. A re eșit că nu se poate construi un s.stern 
fcwal care să posede toate calitățile cerute: să fie pur for
mal si cuprinzător, consis ent și complet și decid abil etc. 
Patere tna nta pe o linie, dacă ne retragem pe alta. Sau pu
tere tempera ambițiile no stre și atunci este pos bil să în- 
tra - mai multe ob ective. In locul s sternului grandios, 
tr-tal ș. unic, la care visăm, ne satisfacem cu sisteme mo
deste. pe care însă le putem perfecționa mereu. De pildă, 
rvccfx ne putem mulțumi și cu proceduri cu as dec sive, care 

fi ernstru te si In cadrul teoriilor principial indec dabile. 
Ftt—al.zarea demonstrațiilor, cu cortegiul ei de complicații, 

este trtdeauna nbl ca'orie Cu conștiința că aceasta este 
-,-5 b II și o poate desfășura or cînd, m.atemat'cianul se poate 
resdrtaoe ța o e informată. Idealul deducț.e: este
readus la (riets-c terestre pr n fraqmentare. Ceea ce nu 
Tan a că este abaoC oat S-au propus modele r.eaxorra- 
-<e_______________ _ deducția structurală, deducția natura
li ț * __ckv s-ar putea să ne conducă mai departe. Viitorul
•-ie descris terirr—r surprizelor, care se pot ivi prin cine 
srie ce ale.
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Este esprinsă aici o lecție ep stern o’.'Cică si o lecție 
plică. Dn pcprtul de vedere al procesului de cuaoa»- 

tarec străre «e-y-w—Intre acomodare si asimilare (In 
sensul lui Parați: intre r-c'delarea ide lor după forma obiec
telor si între rodtirrea obiectelor pentru a se putea încadra 
țn lanțul ide lor Acetalrrarea coastitwe desicur un proces 
de asimilare dedort-vă s transfigurarea ob ectelor pentru a 
putea fi patere te sstereal deducțiri Interpretarea se reve
lează ca un proces de acoaredarei editarea sistemului for
mal la conf.ciirat-a co.ectulv.. Ccastrmrea și perfecțicnarea 
sistemele* forai sir osc tear* Intre aceste două tendințe opu
se. După moment și concepție, poate să predermne una sau 
alta din tend nțe. dovadă luma din*re formal sm și intu țio- 
nism. In fapt, se res zează un ect. . bru instab 1- alcătuit d n 
acomodări și asimilări succesive. Pe această bază, în con- 
tinuă variație, sînt clădite s stemele formale actuale, care 
sînt adaptate la structura obiectelor (au izvorît d;n trodelo 
particulare și se întorc la acesteat drr nu sînt perfect adap
tate (teoremele de 1 r*:tare semantică : Lowenhe:m-Skolem și 
Tarski), care sînt adaptate 13 s ructura instrumentelor inte
lectuale (prin idealizarea ob ectelor si formalizarea limbaju
lui), dar nu sînt perfect adaptate (teoremele de limitate sin
tactică : Godel si Church). Ne mișcăm între exigentele s n- 
taxei (de as mTare) si cerințele semant cii (de acomodare), 
cedînd cînd într-o parte, cînd în alta, căuttnd să ob inem ma
ximum de avantaje în ambele direcții. Adoptăm o strategie 
minimax: minimizarea maximului de pierderi în procesul de 
adecvare a teoriei la obiect.

Semnificația filozofică a opoziției dintre intuiție și forma
lizare nu a fost încă degajată cu claritate. Ea poate să ne 
apară ca semnul unei insuficiențe conciemtate, al anemiei 
spirituale de care suferă gîndirea pur formală. Iar ed.ficiile 
deductive se clădesc din forme. Afară de aceasta, se poate 
medita tema alienării omului prin formal sme, dar tot așa de 
bine și tema dominării ideilor și lucrurilor pr n formalisme. 
Limbile artificiale (ALGOL, FORTRAN, UNICODE ș.a.) au 
început să facă parte din practica zilnică a omului de ști
ință, ca și a tehnic anului. Formal smele există, sînt utile, 
trebuie acceptate. Cele două fire, ale gîndirii intuitive șl ale 
gîndirii formale, trebuie totuși înnodate la un anumit nivel.

EMINESCU Șl INVĂȚĂMÎNTUL
Sînt mai mult sau mai pufin cunoscute împrejură

rile de care se leagă activitatea în îhvătămînt a lui 
Eminescu, fie ca profesor de curs liceal, fie în funefta 
de revizor școlar. După întoarcerea de la studiile saie 
berlineze, stabilit în Iași ca director, din 1 sept. 1874, 
al Bibliotecii centrale în locul lui Samson Bodnărescu. 
trecut la conducerea Școlii normale de la Trei Ierarhi. 
Eminescu privea cu satisfacție noua ocupație în mediul 
cărților. Lucra mult (traduceri din K nt, manuscrisul unui 
Dicționar al limbii sanscrite, colaborări la Conversations 
Lexicon, din /.eipzia, al lui Brockhnus). Paralel cu deți
nerea direcției Bibliotecii, din toamna anului școlar 
1874—75 este și debutul lui Eminescu în învcVămlnt, aa 
profesor suplinitor al cursului de log că, în locul lui A. D. 
Xenopol, la Institutul academic de băieți din Iași, jor 
din semestrul al doilea și ca profesor de limba germană, 
în locul lui Samson Bodnărescu (Ia clasele I și a Il-a 
superioare și a IlI-a din cursul inferior). Aflat aici în 
anturajul unui d stins corp profesoral (Gr. Cobălcescu. 
P. Poni, N. Culiano, Șt. Vîrgolici, junimistul I. M. Melik), 
Eminescu a năzuit să lucreze și în învățămînt, ca în. 
toate laturile activității sale, în felul spiritului său ab
solut, al conștiincioz tății max-'me care-i era particulară, 
„înțeleglndu-și datoria în chipul unei mari răspunderi" 
tC Călinescu, Viata lui Mihni Eminescu, 1964, p. 202). 
Dificultățile întîmpinate au fost însă copieși'oare atunci 
cînd poetul, conștient de multitudinea problemelor ridi
cate de învățămîntul timpului său, a încercat să Ie facă 
față. In corespondența sa (v. „Convorbiri literare", 1919, 
p. 393—398), Eminescu notează lipsa mijloacelor peda
gogice, lipsa manualelor și mărturisește pregătirea sa 
intensă pentru cursul de logică în intenția de a alcătui 
însuși manualul corespunzător necesar. Aduna totodată 
material si in vederea unui manual de lectură, acesta la 
cererea lui Maiorescu. In privința activității didactice, 
la catedră, Eminescu, exigent cu s'ne, înțele~ea necesi
tatea exigenței și pentru elevii săi, în idea'ul pregătirii 
lor desăvârșite. Cu sîrguință și meticulozitate exemplară 
urmărea într-un catalog propriu evidența sistematică și 
clară a stadiului și ritmului de pregătire

Munca riguroasă impusă elevilor Institutului acade
mic (particular), în majoritate copii de oameni bogați, 
neobișnuiți cu eforturi prea mar’, a atras însă înlocuirea 
profesorului Eminescu (prin P. Paicu), aceasta coincizînd \ 
și cu dureroasa situație a îndepărtării de la direcția Bi
bliotecii centrale (anunțată lui de Ma'orescu, printr-o 
scrisoare din 18 iunie 1875). Ca o compensație, la 1 iu
lie, prin ordinul dat de min'strul Maiorescu, Eminescu 
era numit revizor școlar al județelor Irși și Vaslui, func
ție pe care a deținut-o pînă la 1 iunie din anul următor, 
clnd schimbarea politică, adusă prin căderea guvernului 
din care făcea parte și Maiorescu. atrage și destituirea 
sa. Incertitudinea în privința duratei noii ocupații ce f 
se atribuise nu l-a împiedicat pe Eminescu să se orien
teze cu seriozitatea absolută ce-i er ’ proprie si în noile 
obligații, administrative (de conducere a cancelariei revi- 
zoratului), dar mai ales pedagogice (de inspectare a șco
lilor dependente, din jud. iași și Vaslui). Unda generoasa 
a unui atașament puternic față de oamenii din popor, ai 
căror fii trebuiau să primească lumina cărții în școlile 
primare inspectate cîe el („Iubesc arest popor bun, blind, 
omenos", scrisese poetul într-un discurs de studenție), 
animă și această parte dh activitatea lui. !n scrisoarea 
de răspuns către Maiorescu, acceptînd noua funcție, poe
tul mărturisea : „Punctul meu de vedere este că aș intra 
în contact cu populația rurală, singura care mă intere
sează îndeosebi. Cred a Ii în stare de a vă da relații fi
dele asupra stărei și traiului ei, precum și asupra margi
nilor, între care ar fi cu putință a se lărgi sau a se 
adînci învățămîntul primar" (apud. I. Crețu, M. Eminescu. 
Biografie documentară, p. 167). Ca revizor școlar, l-au 
interesat multiple probleme legale de învățămîntul pri
mer contemporan, începînd cu aceea a pregătirii învăță- 
torTor rurali „în privința metodei cît și a cunoștințe
lor*, căreia li și consacră primele preocupări ale sale 
î.n teviTorat organizind o sere de conferințe pentru 
instdulorii d:n udețul Iași și comentînd apoi s'tuația, în 
profundă cunoștință de cauză, în rapor ul său către mi
nistru. Lipsa cărților didactice corespunzătoare, „lipsa 
abso'ir'ă de mijloace pedagogice, lipsa unei foi învătă- 
toreș’.i în România se simte la f 'ecare pas", subTnia Emi
nescu, fără a pierde din vedere să atragă atenția că mulți 
•Unite acești învățători vădeau „silința de a fi metodici*, 
unii chiar „o metodă firească, rar privilegiu",... „dar peste 
tot nu pot zice că acestea ar fi suficiente" (I. Crețu, 
op. cit ). Ca o soluție posib:lă Em'nescu propunea orga
nizarea de conferințe Ia nivel intele-tual și de informa 
ție mai ridicat, prin întîlniri periodice în're învățătorii 
•urali și pro'esorii de Ia institutele secundare. Eminescu 
ținea să imprime în-, ățămîntului primar o dezvoltare în 
sensul celor mai avansate idei pedagogice ale timpului. 
„Cu deoseb re trebuie ca copiii să nu învețe n'mic pe 
derost, ce nu au priceput pe deplin. Deprinder'le grama
ticale îndelungate trebu'e să precedeze orice definiție 
scrisă*, observa el. Preciza și că: „în aritmetică să se 
întrebuințeze modul demonstrativ. Incit operația aritme
tică să nu Ii se pară niciodată o minune, ci un lucru 
care se explică prin sine însuși'. Problemele condiț'el 
de trai în familie a elevilor rurali, a loc-lurilor școlilor 
rurale și aceea a frecventei, le-a analizat de asemenea 
în rapoartele sale revizorul Eminescu, proiectînd asuoră-le 
lumina crudă a adevărurilor de viață a epocii: „Impre
sia generală care mi-au fănut-o școMele rurale din acest 
județ a fost rea. Pretutindene frecvența mică și incuria 
administrativă mare, pretutindene sărăcia muncitorului a- 
grrcol, mortalitatea adesea Înspăimântătoare, greu'ățile 
publice și angajamentele de muncă născute din aceste 
greutăți aproape insuportabile". P.emarcînd prezența, la 
conferințele organizate, a institutorului Ion Creangă de 
la școala primară de bă'eți nr. 2 din Pămur-ri, revizorul 
Eminescu a avut prilejul, inspectînd ulterior școala, să 
consemneze aprecieri pozitive asupra metodei de predare 
a celui de care avea să-l lege pînă la sfârșitul vieții o 
prietenie trainică. Un raport special, foarte favo-ab l, a 
redactat și cu privire la manualul lui I. Creangă, în cola
borare cu G. Ienăchescu, Povățn toriu la citire prin scriere 
după sistema fonetică (Iași 1876), prețuit pentru inleara- 
rea în „învățămîntul viu și intuitiv". „Deoseb’rea între 
metoda propusă de această broșură... și mecanismul mort 
al memorării de lucruri neînțelese de copii; este deose
birea dintre pedagogie și dressură".

Iată, dar, marele poet romantic a lucrat (cum constata 
G. Călinescu, op. cit., p. 208) „cu o strășnicie așa de lip
sită de orice diletantism, cu atîta clariv-'ziune pedagogică 
și socială și spirit admimstrativ", înmt perioada ce un 
an a tevizoratului său școlar „reprezintă pe o suprafață 
mică", în istoria învățămîntului rural îna nte de 1900. 
„cel mai ridicat nivel al conștiinței culturale naționale*.



DOMNUL
.Eu alta nu sînt det-U mi-nal o 

om luat de câtră lot norodul tării, 
amarii ,j dosâdit din pricina jelui
torilor, ca sâ I« /fu chrerniritor ia 
treaba cererii dreptăților".

TU9OR VLADIMIREECV

Nemulțumirea profundă a țărănimii ex
ploatate, manifestată în tot cursul secola- 
tui al XVIII-lea prin diferite forme ale lup
tei de clasă, a cunoscut o recrudescență Ia 
începutul secolului al XIX-lea și s-a mani
festat printr-o puternică mișcare revoluți - 
nară, ou un dublu caracter: antifeudal șî 
antiotoman. Dat fiind că regimul feudal era 
apărat de dominația otomană, devenea e- 
vident că, pentru a lovi direct și cu suc
ces în orînduirea feudală, era necesar în 
primul rînd oa stăpînirea otomană să fie 
abolită. Mișcarea din 1821 a constituit iz
bucnirea revoluționară a crizei sociale și 
politice a orînduirii feudale din țările ro
mâne. Nu a fost numai o răscoală țără
nească, ci o insurecție generală, socială si 
națională, la care au participat toate cate
goriile sociale interesate în abolirea feu
dalismului. Eșecul unor încercări izolate de 
a scutura dominația otomană a determinat 
popoarele creștine din imperiul otoman să 
ajungă la ideea de unire a tuturor forțe

lor, într-o luptă comună pentru cucerirea 
independenței lor naționale. In cadrul a- 
cestui plan general a început și mișcarea 
condusă de Tudor Vladimirescu.

Pe Tudor Vladimirescu, nedreptățile și 
năpăstuirile la care era supus norodul 
l-au atins dureros și i-au smuls accentele 
cele mai violente, dînd expresiilor sale o 
notă de amărăciune și revoltă. Odată, 
coborînd din Divanul domnesc unde a 
pierdut un proces cu Ologoveanu, a ame
nințat pe boieri, profetizînd : .Pe unde
pun azi cocoanele voastre panglici'e, vor 
pune într-o zi oltenii mei curelele opin
cilor ...*. Iar episcopului de Argeș, Si 
spunea: ,De-ol trăi, voi face douăsprezece 
perechi de opinci din pielea a doisprezece 
boieri divan iți

In 1814 el a făcut o călătorie la XTeoa 
pentru a rezolva a'acerile femiliaie ale 
boierului N. Glocoveanu. Era In perioada 
Congresului de pace (14 iunie — 26 de
cembrie 18141. Tudor a urmărit cu interes 
problemele politice si o dovaâă eJx~.en‘ă 
in acest sens este scrisoarea ce o trimite 
din V.eaa Iui dogcveemi detașă 28 iulie 
1814: .Vreaea pe aid este tăcere, «inie 
nusczre- Sâ așteaptă la octombrie da toate 
părțile maiștri pestru congres si vine si 
impăratu Roșiei. Sâ scai că ataad va fi 
ceva si pentru locurile acelea (Țara Ro*4- 
neavtă — aa.) ; d nalt aa fost, patra aa 
tăB*»*- In ianuarie 1421. moarteaccctxuiai

TUDOR
Șuțu a determiss: focz>3»a B3ui cncxXet 
de ob.4du.re. eucă:mi £■ rp-~-w—• ac
tori $i pronxxon ai riacnaief*: Gr.yrre 
Brăncoveaau, Gruqoce CZuoe si Bartru Vă- 
căreanu. Aceștia au serzaue îrîelegerea 
Prin care Tudor avea sî nd»re pepord I» 
arme. Dar Tudor a pomi: reroiuîu d_a 
n-țiativa sa. scapui aceste! ar-ej-t', 
răsturnarea stăpincu otrmaae și cucerirea 
independentei țării. O tnțe'eqere cu asarea 
boierime nu pataa trece dincolo de un pro
gram pur politic, care să tru atingă privi
legiile clasei boierești. Tudar tasă era o- 
mul faptei. Și-a iubit patria cu ardoare re
voluționară și a identificat-o cu mulțimea 
celor mulți și oropsiți: .patria este nero
dul. iar nu tagma jefuitorilor*. Era emul 
revoluției, în care vedea singura cale de 
descătușare a poporului: „Pină nu vine
Iarnă, primăvară nu se face*. El nu era o- 
<nul jumătăților de măsură. De Ia început 
trebuie sesizat In aceste condiții, conflic
tul latest dintre boieri si Elene, pe de o 
parte, și Tudor pe de alia. Marx a sub
liniat foarte clac atest a=iag~oism: .VI*-
dimireșcu era patriot român. EI s-a adre
sat nu boierilar. ci țăranilor*. Conflictul 
acesta latent la începutul revoluției avea 

să se accentueze pe parcurs și să se sfîr- 
șească printr-o ruptură. Independența poli
tică nu putea fi pentru popor și Tudor 
Vladimirescu decît o etapă spre reforme 
sociale. în noaptea de 18 spre 19 ianua
rie 1821, Vladimirescu, însoțit de un mic 
grup de panduri, părăsea Bucureștiul. La 
21 ianuarie era la Tg. Jiu, iar duminică 
23 ianuarie — în plaiul Coșanilor, pe cîm- 
pia Padeșului, de unde a lansat proclama
ția către țară. în uniforma sa de coman- 
dir, încins cu sabie și pistoale la brîu, 
Tudor a fost aclamat de panduri, oșteni 
încercați în războaie, tovarăși de arme din 
vremea luptelor purtate alături de sîrbi îm
potriva turcilor. Mii de țăran: au ascultat 
cuvîntul 'impede al Vladimirescului: .Șar
pele ciad iți iese înainte, dai cu ciomagul 
de! lovești ca să-ți aperi viața, care de 
■ai anlte ori ni se primejduiește in mus- 
carei toL Dar pe balaurii care ne înghit 
de rl căp-teniile noastre, zic. atit cefe 
bisericești cit și cele poUticesti, plai dud 
s5-i suferim a ne sage singeîe din woi. 
pin Ș cind să le E» robi 1  Venti dar. 
fraților, cu tctiL cu rău să pierdem pe cei 
răi. ce sâ »e fie nouă bine!... Na vă 
leaevitL ci sdlți de venlti in grabă cu toții 
care aveți arme, cu arme, iar care nu a- 
veti arar.. ce tarei de Eer $! cu lănci.
Si vă faceți degrabă si să ven'tl unde 
veți arzf că se afLâ arte narea cea orindnită 
pentru bi»e"e si folosul a toată țara. Și ce 
vă va povățni mai marii adanării. aceea să 
urmați, și ude vă vor chema ei, acolo să 
merge țL Că ue a jug*. frațCor. atita vreme 
de ciud t*—— noastre na s-aa uscat...*.

Ia scurt itp revoluția cuprinde toată 
țara 9 a avat ca 4eosebit ecou în rirdu- 
riie rurri lor <ta TransLvanca. ln-rit a e- 
vocnt 13 Ma st»străini spectrul hi. 
Hccia. cei rare se riixese ca lancea pen
tru drestprie la 1784. P-orla-
Nte âe la Fades, să armele slrgemltm e- 
rsu pe bazele trircc. Rraăali traas.'vă- 
*eai eras cosriasi că Tndoc. dspă ce va

va picrtmde și îs TraasCvaeia, pentru • 
face dreptate. .Dcmrxl Tudoraș*. ara B 
cuceeu e_ era așteptat pecim a scutura 
jugul zerpeșest și enstriac. De altfel v>- 
porul w-av asa l-a socorit: . D~-—u_r To
der*. AAem Bed_a. țăran dLa EnxtnriJe Hu
nedoarei. purta ca slue o strisoare șt deși 
oj știa carte, se fărea că citește o pro
clamație țăranilor pe care-i intTnea în ca’e: 
.Se face înștiințare că. de către răsărit s-a 
ridicat un crăiuț. cai e numele Todor aș, din
ții cu pntină oaste, dar din zi in zi spo
rește... Dumnezeu l-o fi asupra, că vrea să 
tacă dreptate— șt de-o sfirsi cu bine acolo 
(Țara Rrmâneascăl. piuă in Paști o da și 
tntr-acoace*. Chiar T-jdor d-rea să fie .la 
na gind și intr-un glas cu Moldova, sâ pu
tem ciștiga deopotrivă dreptățile acestor prin- 
țipaturi. ajutindu-ne unii pe alții*... — .ca 
veți auzi că se află adunarea cea orînduită 

unii ce sîntem de-un neam și de-o lege”. A 
fost Vladimirescu un om curajos și a știut 
pornirea revoluției în ce primejdii intră, dar 
nu a șovăit, pentru că dorea cu ardoare o 
viață mai bună a poporului : „șl ștlindu-mă 
norodu pe mine dintr-alte vremi că sînt un 
adevărat fiu al patriei mele, cu silnicie m-au' 
luat a le fi șl la această vreme chivernisi- 
tor pentru binele și folosul tuturor”. In nu
mele tuturor, a cerut dreptate socială și li
bertate națională, și pentru că altfel nu le 
putea obține, a tras sabia în numele aces- 
toi idealuri. A organizat și condus oastea 
răsculaților ca un adevărat general și a cîș- 
tigat bătălii împotriva unor oameni de me
serie în ce privește arta mil.tară. A intrat 
în capitala țării și a ținut-o trei luni sub 
privegherea pandurilor și sub conducerea 
lui. A realizat în condiții mult mai grele, 
ceea ce făcuseră în acei ani conducători ex
perimentați ai mișcărilor din Italia, Spania 
și Grecia, fără a avea condițiile lor mate
riale și pregătirea lor intelectuală. Mai mult 
decît atît, a înțeles vremea și greutățile ei. 
A înțeles chiar că «sînt boieri și boieri”. 
Firește, revoluția condusă de Tudor, în la
tura ei națională de eliberare a țării, a po- 
iarizat și o parte din boierime cu vederi 
liberale și conștiință națională. Un sprijin 
deosebit l-a avut din partea unor intelectuali 
de prestigiu ai vremii, ca Gheorghe Lazăr, 
? r. ? -r.r-.: si episcopal Argeșului, I- 
larion. Dur adevărat:: sprijinitori au fost cel 
■olti: poporul Dușman: a avut chiar și din
tre ace* ce se cuveneau a-i fi prieteni. A-
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ka vizat ca pe un trate, ca pe un tovarăș 
de erate, d ca pe un supus, ceea ce Tudor 
M putea admite ca unul ce .se află cu sa
bia sa ia patria sa*. Cînd in acel sîngeros 
■ *t 1821. Iordache OLmpirXul și Ghencea 
emisari trimiși de Ipsilanti. '.-au cetluit în 
laațuri. le-a strigat cu neînfricare: „Nu mă 
tem de moarte... Mai înainte de a fi ridi
cat steagul spre a cere drepturile patriei 
mele, m-am îmbrăcat in cămașa raorții*. La 
27 mal după o noapte de tortură, acuzat de 
tridare. a fost căsăpit cu săbiile de oamenii 
priațoluf Ipsilanti; .asasinat în mod mirșav", 
cum remarca Man. Trupul sfîrtecat al slu- 
g»rulai » fost aruncat Intr-o fintînă, pen
tru a i se șterge urma.

Moarte» Vladimirescuhii a însemnat sfîr- 
«Bul revoluției din 1821. Laurentțon 11 corn- 
para ca Mesan eEo. conducătorul răscoalei 
■apoEtaae din 1647. împotriva spaniolilor, 
care a arat același sfirșit tragic ca sluge- 
l-l Trc-r: .fără catastrofa nemiloasă care 
l-a curmat așa de repede zilele șî-er fi atins 
srcpul. $1 noul Masaniello ar fi fost poate 
■ai norocos și ar fi domnit în Țara Româ
nească*.
.Prin fapta lui. prin moartea martirieă, tra

gici și eroică, istoria ’.-a așezat pe .domnul 
Tudor* la Ioc de cinste. Revoluția din 1821 
a fost un preludiu al revoluției d:n 1848 
din țările române: .Intîmplărilor din 1821 
-- sublinia Mihail Kogălniceanu — sîntem 
datori cu orice propășire ce-am făcut de a- 
tunci, căci ele ne-au deșteptat duhul națio
nal ce era adormi! cu totul*.

Privită în perspectiva istorică, într-un a- 
nume sens, revoluția de la 1821 a fost un 
început al zilelor noastre. De aceea numele 
lui Vladimirescu ni-i scump, asemeni nume
lui tuturor eroilor din învolburata noastră 
Istorie.

ANGH”L POPA

ANUL 1821
IN DOCUMENTE 

cipatele dunărene, dînd și unele da
te de amănunt privind orașe’e Bucu
rești și Iași, cit și despre moartea 
voievodului Țării Românești Aie- 
•andru Suțu. Un raport din 25 fe
bruarie 1821 ne dă știrea că voie
vodul nou numit, Scarlat Calimachi. 
întârzia să vină, fiind comisar ex
traordinar la conferința ruso turcă- 
Rapoartele ne dau și alte știri des
pre Calimachi. La 10 martie, mi
nistrul Franței, de Viella, trimise un 
lung și documentat raport privind 
răsceala din Țara Românească, care 
pornise din „mica Valahie* sub con
ducerea lui Tudor. ^Numărul riscuJa- 
ților, scrie ministrul, a crescut repe
de, a&tăzi sînt 2 000 dar se va ridJ- 
eg Ia 6 000. Șeful lor a dat poporului 
mal multe proclamații, în care O-O-d 
că nu a luat armele decît pentru 
a elibera locuitorii de tirania greci
lor și boierilor. Boierii alarmați au 
trimis mai mulți tatari curieri la 
Constantinopol pentru a da de știre'. 
Același ministru scrie la 10 aprilie 
același an că „numărul revoltanțiloi 
se mărește zi de zi, partizanii lui 
Tudor fiind atrași de ideia de liber
tate și independență"

La 25 aprilie, ministrul, francez tri
mite un lung raport asupra desfășu
rării răscoalei din principate, la care 
anexează șapte documente — în co
pie — între care o scrisoare a lui 
Ipsilanti către Stroganof, prin care 
îl anunță .că a renunțat la scopul 
său" și un memoriu al lui Tudor 
Vladimirescu — traducere de pe ori
ginalul în limba greacă — în care 
el arată că s-a ridicat și împotriva 
relelor ce le fac boierii acestei țări 
și prinții care sînt trimiși pentru a 
guverna acest popor". Descrie situația 
grea din țară și suferința poporului, 
cauzată ce „boierii sau mai bine 
zis cruzii noștri tirani de acord cu 
principele". Tudor scrie : „Despre a- 
devărul acestor informații și în amă
nunt vor putea fi constatate de 
omul de credință pe care îl cerem 
să fie trimis aici". La 25 mai, mi
nistrul francez descrie activitatea di
plomatică în jurul răscoalei din 

priaerinte poziția Rusiei, Franței, 
Aac'.iei etc- La 7 august !821, minis
tre! fraseez primește din partea sul- 

o notă amănunțită — 15 pa- 
ciai mari cu anexe — în legătură 
ca răscoala din 1821 în principate, 
iar la 12 octombrie 1821, ministrul 
Afacerilor Străine, Pasquier, informea
ză pe ragele Franței de situația po
litică !n Europa în 1821, cu referiri 
și la principatele române.

Documentele trimise in copii ca 
anexe la rauoarte sînt, de aseme
nea. importante și majoritatea ine
dite.

Semnalăm tT»ducerea unei scrisori 
din 24 iulie 1821 a lui Iacob Bănte- 
ler. fost căpitan, care destăinuie cum 
«a descoperit o corespondență se
cretă trimisă de caimacamul lui 
Scarlat Calimachi în încălțămintea 
unui curier transformat în cioban. 
Se dâ conținutul acestei corespon
dente. care privește și desfășurarea 
răscoalei lui Tudor, amestecul lui 
Capo d’Istria, exilarea lui Calimahi 
datorită infidelității dovedită cu a- 
ceastă corespondență ; consulul aus
triac la Iași, Raab pusese și el mina 
pe o scrisoare secretă a marelui du
ce Nicolae. Din 10/23 august 1821 
este scrisoarea — aici copie în lim
ba franceză — a boierilor și caima
camilor Țării Românești către „înalta 
Poartă-. Documentul, care poartă 20 
iscălituri, cu pecețile petiționarilor 
boieri, în fruntea cărora este iscălit 
vicarul mitropoliei din București, fu
sese comunicat, în oriqinal, amba
sadei Franței la 14 septembrie 1821 
de Reis Efendi.

Peste 190 pagini le ocupă cooiile 
corespondentei purtată între amba
sadorii Angliei, Austriei, Franței, Ita
liei și Rusiei privitoare la revolu
ția din 1821.

Unele documente se referă direct 
la răscoala poporului sub conducerea 
lui Tudor Vladimirescu pornită pe 
față împotriva „tiranilor boieri" și a 
domnilor fanarioți puși de „înalta 
Poartă" dar în fond, așa cum prea 
bine a intuit ambasadorul francez, 
„pentru libertate și independentă".

GH. UNGUREANU

II

Materialele documentare existente 
în Arhivele Statului Iași aduc măr
turii pline de interes istoric asupra 

evenimentelor petrecute în anul 1821 
în Principatele Române și în Ra®d 
deosebit în Moldova. Mare parte 
din aceste documente au fost pu
blicate, altele, mai puțin cunoscuta 
sau chiar inedite, oferă cercetăto
rului informații prețioase referitoare 
la activitatea Eteriei și a lui Tudoi 
Vladimirescu.

In noiembrie 1820, cînd T. Vla
dimirescu se afla la București, ia 
legătura cu reprezentanții principali 
ai Eteriei. Are loc o consfătuire a 
acestora, se semnează o înțelegere, 
Iwi T. Vladimirescu revenindu i da
toria de a ridica „norodul cu arme". 
In 18 ianuarie 1821, încep primele 
acțiuni al® mișcării conduse de T. 
Vladimirescu și în scurt timp „a- 
proape toată Țara Românească s-a 
tulburat și s-a împrăștiat".

In 22 februarie, Alex. Ipsilanti 
trece Prutu-l și este primit de către 
Mihai Suțu la Iași. In noaptea de 
24 februarie, majoritatea turcilor 
aflați în Iași au fost măcelăriți și 
multe case și dughene incendiate. 
Două scrisori aparținînd unor mar
tori oculari, ambele datînd din 27 
februarie 1821, relatau că „viate 
celor din Iași e mereu în primejdie" 
și că în noantea de 24 februarie au 
„ars cam 350 case și dugheni din 
tîrgul de jos" si de lîngă „zidul bi
sericii Sf. Neculai".

Cînd află de sosirea lui Ipsilanti 
la Iași, Tudor părăsește tabăra de 
la Țînțăreni unde se stabilise, și 
coboară spre Slatina. El își potrivea 
înaintarea după a lui Ipsilanti, pe 
care-1 anunțase de pornirea acțiu
nii sale și cu care era în corespon
dență.

La 1 martie 1821, avînd 2.00’0 de 
ostași, Ipsilanti pleacă prin Bîrlaâ, 
Roman și Focșani, pentru a se în- 
tîlni cu Tudor Vladimirescu, iar Mi
hai Șutu rămîne la Iași pentru a recru
ta noi voluntari și a aduna armele 
necesare. La 4 martie, Tudor cu 
Adunarea sa, care se compunea din 
6.000 de pedeștri și 2.000 de arnă- 
uți călări, se afla la Slatina. El 
trimite pe unul din căpitanii săi, 
Ioan Solomon, la Craiova, pentru 
a împiedica intrarea turcilor în Ol
tenia, iar pe Iordache și Farnache 
îi îndreaptă spre munți pentru a 
tăia drumurile ce duceau în Tran
silvania, a împiedica pe boieri să 
fugă din București și pentru a în- 
tîmpina pe Ipsilanti la Focșani.

Renunțînd la proiectul său de a 

proclama desființarea tuturor privile
giilor de clasă, Ipsilanti pierdea 
sprijinul maselor populare și nu 
mai putea conta decît pe colabora
rea și contribuția celor privileging.

In acest timp țăranii din Moldova 
aflați sub influența celor ce se în- 
tîmplau în Țara Românească, abia 
așteptau să se răscoale. La chema
rea ispravnicului țăranii din județul 
Neamț, în număr de aproape 3.000 
s au adunat în frunte <su steagul roșu 
„semn de război și d» moarte1*. 
Rămași „fără hrană și fără povață" 
ei s-au împrăștiat. Cei 3.000 de 
țărani adunați înspăimîntam mai 
mult pe boieri decît ar fi făcut-o 
eteriștii sau turcii. Din acest motiv, 
la 12 aprilie, Divanul Moldovei lău
da pe banul loan Miclescu „...asu
pra lucrărilor dumitale întru liniștirea 
locuitorilor celor tulburați de in- 
tîmplările de față...". Iar cîteva zile 
mai tîrziu Ia 18 aprilie 1821 Divanul 
cerea ispravnicilor de Dorohoi să 
urmărească pe pricinuitorii de răz
vrătire deoarece „...necontenire în
văluiri ce însă se vedea printre 
lăcuitorl și plecare strămutării o 
celor mai multe sate".

I

Continuing! cercetările întreprinse în 
Arhiva Ministeralui Afacerilor Strifr- 
ine dîn Paris, ca delegat al Direc
ției qeaerale a Arhivelor Statului, 
im găsit la grupa Corespondența po
litică Turcia, apee phehete cu ma
teriale documentare din anul 1821, 
din ®are două (nr. 283 și 234) pri
vesc numai evenimentele anului 1821 
petrecute în Țara Românească și 
Moldova. Primul pachet cuprinde ra
poartele ministrului francez la Con- 
siantinopole, iar al doilea — dife
rite documente trimise In copie, con
stituind anexe la rapoartele diplo
matice respective. Primul pachet are 
460 file, iar al doilea 497, prin ur
mare peste 1900 pagini, a căror mi- 
crefotocopie s-a și făcut împreună cu 
alte cîteva zeci de mii de pagini de 
documente, care în curînâ vor fi 
puse la îndemîna cercetătorilor din 
țara noastră.

Din rapoartele trimise de la Con- 
stantinopole se poate vedea că eve
nimentele anului 1821 constituiau o 
problemă majoră a afacerilor politi
ce din acea vreme și ambasada fran
ceză ca și alteie, de altfel, o urmă
reau cu deosebit interes. Ea era 
analizată din toate punctele de ve
dere, folosindu se nu numai docu
mentele oficiale, secrete sau ,nu, ci 
și orice informație furnizată de in
formatorii localnici sau străini.

Intr-un raport din 10 ianuarie 1821, 
este subliniat faptul că la 4 ia
nuarie ministrul Rusiei la Constan- 
tinopole ținea o eonferință la Be- 
bee privind problema Principatelor 
Române și nu uită mai departe să 
informeze și despre situația flotei 
turcești cite vase și cîte tunuri fi
rea. Un lung raport din 10 februa
rie, același an, se ocupă despre 
politica marilor puteri față de prin

Alexandru Ipsilanti își continuă 
drumul spre București. Înainte de a 
ajunge în Țara Românească el a- 
dresă „dacilor" o proclamație în care 
se prezenta ca „vestitor al neatîr- 
nării șl fericirii voastre politice" 
și chema la luptă pentru obținerea 
drepturilor civile și politice, 
drepturilor civile și politice. Singura 
speranță, singura forță organizată a 

țării în fața unei iminente invazii 
turcești rămînea Tudor. Primejdia 
turcească sugerează lui Tudor unele 
măsuri care sînt dovezi ale ideii 
de solidaritate națională a Țării Ro
mânești cu Moldova. Tudor cerea 
insistent să se intre în relații cu 
membrii guvernului moldovean pen
tru a stabili o legătură comună 
cu ei, unii ce sîntem de un neam, 
de o lege... și fiind lo un gînd și 
Intr-un glas cu Moldova, să putem 

ciștiga deopotrivă dreptățile acestor 
prințipaturi, ajutîndu-ne unii De al" 
lir.

Turcii, după ocuparea celor două 
principate, au desăvîrșit ruina în 
car® se aflau ele. Un important 
document privind anul de ocupație 
turcă în Moldova este manuscrisul 
intitulat „condica întru care se trec 
toate rînduielile ce se trimit de la 
Visterie din vremea caimacamului 
Ștefanache Vogoride*. El $g> referă 
la administrarea Moldovei după o- 
cuparea ei de către turci în timpul 
caimacamului $t.efan Vogoride și la 
începutul domniei lui Ioniță Sansiu 
Sturza. Din acest manuscris reieue 
că la ținuturi nu se numesc isprav
nici români, ci beșliagî turci : de 
asameni sînt menționate cantitățile 
de orz, grîu, ftn și lemn de îoc 
pentru armata turcă din Moldova, 
este trecută demiterea lui Vogoride 
din postul de caimacam și copia 
firmanului prin care este numit 
domn în Moldova loniță Sandu 
Sturza.

Cu venirea lui loniță Sandu Stur
za se pune capăt regimului fana
riot. se restabilesc domniile păm’n- 
tene, se face un pas înainte spre 
independența țării, așa cum preco
nizase și Tudor Vladimirescu prin 
cuvintele: „dreptate și slobozenie".

D. IVĂNESCU

Sigiliul lui Alexandru Calima
chi demis de turci, inainte de 
a urca pe tron, pentru legătu
rile lui cu Eteria.
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colocvii pariziene

UN TRANDAFIR PENTRU SAINT-EXUPERY
La 31 Iulie 1S44, Antoine de 

Saint-Exupery avea să decoleze 
pentru ultima oară. La orele
13.30 nu mai răspundea la apel. 
Și nu mai avea benzină decît 
pentru o oră de zbor. La orele
14.30 nu se mai știa nimic de 
soarta lui. Fusese doborît de un 
Messerschmitt în largul Meditera- 
nei, se prăbușise în vreo rîpă 
din Apenini, eșuase în nisipul 
insîngerat al Libiei, nimeni nu 
știa. „Micul Prinț" dispărea în- 
tr-un vis neștiut, neîmplinit.

... De ești la Paris, și intri la 
Braseria Lipp, la Cafe des deux 
magots, la Procope în cartierul 
Saint-Germain, toată lumea îți va 
vorbi de Saint-Exupery, de visul

ANTOINE DE SAINT - EXUPERY (fotografie din 1944)

său neîmplinit. Pe cînd făcea jur
nalistică, frecventa adesea careul 
Procope. Venea mai totdeauna în
soțit de vreun prieten, de Henri 
Jeanson, Jules Roy, Pierre Che- 
vrier și de alți campioni tineri 
ce jinduiau pe atunci după glo
rie — sinonimă de multe ori cu 
un mic rol în uriașa armată de 
figuranți ai Parisului — precum 
astăzi grupurile de studenți cu 
plete â la Antoine. cîntărețuL 
prea diferit ca temperament de 
adevăratul Antoine de Saint-Exu
pery !

Henri Jeanson mai vine și as
tăzi pe la Procope. Toată lumea 
știe că vine în acest loc pentru 
a mal auzi — și povesti el însuși 
— legenda marelui său prieten. 
Dramaturg (a scris vreo 30 de 
piese de teatru, vodeviluri, sche
ciuri), actor (a jucat timp de do
uă decenii pe scenele teatrelor 
de bulevard), scenarist (celebru 
pentru cele 100 de scenarii sem
nate Jeanson, dintre care se cu
vin a fi citate Pepe-Ie-mokko, 
Carnet de bal, închisoare fără 
gratii, Intrarea artiștilor, Hotel 
nord, Carmen, Fanfan Ia Tulipe, 
Madame sans-gene, Marie-octo- 
bre. Vaca și prizonierul și multe 
altele), regizor etc. Henri Jeanson 
este unul dintre cele mal pito
rești personaje, demne de Arhi
vele Prococe, un fel de Boltă Rece 
a Cartierului Latin. Voiam să în
cropim o causerie amicală despre 
destinul cinematografului, ailat a- 
cum — Ia cei șaptezeci și cinci 
de ani de existență — la răspîntie 
de drumuri, între perspectiva de 
a trăi o „criză de evoluție" sau 
o renaștere. In loc de interviu, 
mă mulțumesc cu un permis de 
intrare Ia Cinemateca Franceză. 
Acolo, vom regăsi nu numai fil
mele pe care le-a semnat Jean
son, ci șl cărțile ce i-au fost con
sacrate de Fazin, Langlois sau 
Fescourt. Cei trei îl numesc fa
miliar „patriarhul literaturii cine
matografice franceze", fără de ca
re filmul anilor'30 n-ar fi putut 
exista. Dar Jeanson nu e numai 
atît: un personaj bibliografic, ci 
unul rar, vivant, causeur incom
parabil. Producătorul Remauge e 
pentru el o adevărată consolă de 

aur, dar care nu mai poate con
sola cu nimic cea de a șaptea ar
tă. Salacrou — un Moliere al fo
burgurilor, Marcel Carne — o mi
că invenție de-a Iui Prevert. Cu 
o plăcere adesea sardonică, Jean- 
son transformă tot ceea ce are 
Parisul caduc într-o glumă spu
moasă de care rid pînă și falsele 
valori.

Superproducțiile unor confrați 
îl Iasă rece, ifosele unor cineaști 
ce-și revendică apartenența la nu 
știu ce val — sînt pentru Jean- 
son, ifose și nimic mai mult: "Se 
cheltuiesc multe parale în cine
matograf — spune el — dar prea 
puțin suflet ! Or, arta are nevoie 
și de altceva în afară de bani ! ~.

Se spune că într-o zi, un confra
te, în pragul falimentului, i-ar fi 
tras un picior într-un anume loc 
delicat al trupului, și asta pe 
Champs-Elyees: „Pentru micile
tale răutăți ! — i s-a spus. ...„Ia 
te uită dom'le, m-au recunoscut 
neisprăviții!"... Prea succinte pen
tru a ne prezenta personalitatea 
lui Jeanson, aceste notatii spun 
totuși ceva. E un rezoneur calm, 
conștient de a îi călcat peste fal
se virtuți, false talente și qiorii 
de o zi. Dar și un oriqinal. des
cins parcă din pînzele lui Ton- 
locse-Lantrec. un personaj ă Ia 
Valentin-cel-Ticnit ce-și poate 
permite, acum după cincizeci de 
ani de ireversibil triumf să se a- 
muze pe socoteala contempora
nilor săi. Acesta este Jeanson.

A fost amic cu Leautand, cu 
Celine, dar și cu Bernanos si 
Claudel. Prieten de tinerețe a fost 
însă cu Saint-Exupery și poate de 
aceea »e află acum la Procope, 
un local în care intră astăzi si 
partizanii lui Marcuse și a lui 
Cohn-Bendit dar și cei ai lui Sar
tre. Pentru că Henri Jeanson es
te socotit totuși un om de teatru, 
i-am propus să ne spună ceva des
pre teatral de ieri și de astăzi, 
despre teatrul de totdeauna.

— „Ați jucat cu Raimu. cu Ma
urice Chevalier, cu Jouvet, cu 
Mistinguett și Jean Yonnei, ați 
scris teatru, ați montat spectaco
le de succes, domnule Jeanson, 
atl comentat teatral lui Bernstein. 
Montherlant, Anouilh, Pagnol; 
sînteți îndreptățit să ne vorbiți 
de noii veniți în teatrul francez, 
de noile curente, de noile ideii..."

— „Da. E adevărat, am jucat, 
am scris, , am comentat mult tea
tru. Dar noile idei despre care-mi 
vorbiți nu sînt chiar atît de noi 
pentru mine. Teatrul Happening- 
-ului, de exemplu — acest teatru 
al improvizației nu-mi spune ma
re lucru. Spectacolele astea au 
rădăcini departe în timp. In evul 
mediu, în chiar teatrul religios 
de atunci. Celelalte genuri? Sînt 
tot atît de tinere precum bunicii 
noștri. Mi s-a spus că există un 

Cafe-teatru, destul de bun, alcă
tuit în general din momente de 
haz, scheciuri, pantonimă, șanso- 
nete. Nu e nimic nou. Acest tea
tru a existat chiar înainte de a 
mă naște I

— Dar teatrul de mîine. Poate 
vor fi ceva noutăți ?

— Nu știu. S-ar putea. Cred că 
toate genurile — clasice, moder
ne și nemoderne — vor coexista 
în deplină armonie. Vom avea de
sigur tot mai multe exhibiții, de 
la improvizații de stradă, la spec
tacole mute. Cred că spectatorii 
vor participa mai mult decît par
ticipă acum la spectacolele de tea
tru. Și Antonin Artaud gîndea 
astfel: teatrul de mîine va fi un 
teatru de raporturi scenice între 
regizori, actori și public I

— Cinematograful vă este tot 
atît de familiar. Ce pronostic ați 
face cu privire la viitorul său ?

— Pentru a supraviețui, va tre
bui să reinventăm această artă. 
Frații Lumiere se mulțumeau să 
fumeze strada, lumea, și zău că 
nu era rău. Ideea de artă s-a năs
cut mai tîrziu în cinematografie. 
Pe atunci, era obligatoriu să faci 
film, nu scenariu. Cu timpul, s-au 
inversat rolurile. Astăzi se face 
mai mult scenariu și mai puțin 
film. Va trebui să punem de a- 
cord aceste noțiuni. Și, cred că 
reportajul filmat va ocupa mîine 
un loc tot mai mare în producția 
cinematografică. S-ar putea să mă 
înșel. Sau dimpotrivă, acest mîine 
să însemne în cinematograf fil
me tot mai abstracte, mai erme
tice. In acest caz, nu va mai fi 
bun cultural acccesibil tuturor, 
ci piese demne de intrat la cine
matecă !

— Știu că ați lucrat pentru Pa
ramount, Gaumont, Pathe-uthan 
șl alte companii de film, celebre 
odinioară. Ce români ați întîlnit 
în studiourile și pe scenele pari
ziene ?

— Foarte mulți! E adevărat că 
pe atunci lumea studiourilor era 
asaltată de actori, și, mai ales, de 
către „amatorii de cinema" din 
toate colțurile lumii. Emile Nat
han, „regele filmului francez* din 
anii'30, lansase chiar ideea de a 
se interzice intrarea în studiouri 
a amatorilor de cinema, excepte 
Les roumains et Ies grecs ! El era 
român de origine, din Iași, iar 
soția lui grecoaică... Rar unde 
n-am dat peste românii dv. In 
redacția lui Crapouillet, am lucrat 
cu caricaturistul Ion Don, în timp 
ce pe scena Teatrului Comedie 
des Champs-Elysees, jucam ală
turi de soția lui, regretata Bert
he Bovy. Fiecare din noi își cău
ta drumul. Apoi, în piesa „Pe cu- 
vînt de onoare, am avut ca par
teneră pe Alice Cocea... La Para
mount, m-am întîlnit pe platouri 
cu Dick Blumenthal și cu poetul 
B. Fundoianu, care făcea regie. 
Ce să vă spun despre ei ? Eram 
toți niște iluzionați: munceam 
zdravăn, alergam toată ziua, fă
ceam de toate, de la costume, )a 
lipitul afișelor, și ne gîndeam la 
ziua de mîine 1...

— In redacția cotidianului Pa- 
ris-Soir ați făcut parte din echi
pa de reportaj, aceeași care numă
ra la capitolul .reportages exo- 
tiques" șl numele lui Saint-Exu
pery. Ce erau aceste „reportaje 
exotice ?

— Nimic altceva decît chinui
toare escapade in Sahara, Anzi, 
Urali.

Jeanson ne vorbește acum pe 
un ton uman, fără retorisme, pe 
un ton grav bărbătesc. Despre 
prietenul său Saint-Exupăry n-ar 
putea să ne vorbească altcum: 
Antoine a intrat în legendă! E 
nn fel de personaj mitologic pen
tru cei care nu l-au cunoscut, o 
Imagine de Epinal. Și altceva 
pentru prieteni ; Sînt străzi ce-i 
poartă numele 1 E straniu, nu-i 
așa, să vezi chipul unui prie
ten gravat pe mărci poștale, re
produs în mii de manuale școla
re, sanctificat în sălile muzee
lor !

— Cum era omul de dinainte 
de legendă, domnule Jeanson?

— Un om ca toți ceilalți. Sim
plu. își petrecea timpul cu oa
meni sijnpli, de la ucenicii ti
pografiilor de pe Boulevard des 
Italiens, la calfele de la Renault. 
Dar știa să însoțească la bal și 
o ducesă. Cu Antoine, te sim
țeai în largul tău. Era un boem, 
un visător. își făcea planuri pes
te planuri. Ii plăcea să viseze, 

să colinde întreaga lume cu ima
ginația. Voia să cunoască oameni 
noi, să-i asculte. Știa să asculte. 
... Intr-o zi, a venit la Paris-Soir 
o actriță. Anabella mi se pare. 
Da. Anabella era. De cum l-a 
văzut pe reporterul nostru, a ex
clamat : Ia uite ce flăcău de ța
ră aveți! ... Saint-Exupery făcea, 
impresia unui flăcău de țară, 
uimit, intimidat de lumea din jur, 
de minunile fiecărei zile...

— Ați fost în Spania cores
pondenți de război ?

— Da. Eu pentru faimosul Ca
nard Enchaine. Exupery pentru 
Paris-Soir și L'intransigeant. Lup
tam amîndoi pentru izbînda ade
vărului. Pe aceeași baricadă, Mal- 
raux turna filmul său Speranța, 
Bernanos locuia într-un hotel a- 
lături de noi, la Barcelona... In- 
tr-o zi, am primit vizita unor con
ducători fasciști. Ne-au cerut să 
colaborăm cu ei. Eu .n-am pre
făcut bolnav. Exupery le-a spus 
că nu-1 interesează oferta, nici 
banii lor; „Atunci veți părăsi de 
îndată Spania!" — ne-a strigat 
unul. „Da, le-a răspuns Exupery, 
dar după ce ne vom transcrie re
portajele ! „Nimeni nu vă garan
tează securitatea!" — au mai
spus cei doi. „Orașul va fi în 
mîinile noastre, mîine cel tîrziu*... 
A doua zi, la capătul Pieții Ca
talonia, cei doi zăceau cu fața în 
țărînă I

— Un episod legat de Procopel
— In primele zile ale războiu

lui, în 1939 ne adunam aici. Vo
iam să ne luăm Ia revedere. Dar 
amînam mereu clipa. Atunci, am 
imaginat un mic festin în jurul 
mesei rotunde. A fost de fapt o 
masă studențească cu Beaujolais 
din cel mai ieftin. Dar am cîn- 
tat pînă la miezul nopții : Che
valiers de la table rondel... Am 
format un cor, și am susținut a- 
poi în fața publicului un scheci 
improvizat pe tema acelui drole 
de guerre 1 Exupery a fost cu 
ideea. Eu cu șansonetele.

— Alte fapte de viață 1
— Saint-Exupery știa să cîș- 

tige simpatia oamenilor. Cu un 
gest, cu o glumă, cu un fleac. 
După un randoneu gazetăresc la 
Londra, ne-am întors la Le Bo
urget cu niște brichete : "N-aveți 
voie să introduceți în Franța bri
chete englezești I» — ne-a spus 
vameșul. „Dar le ducem neves
telor, prietenilor !» — le-am spus. 
«O să le facă plăceere. Sînt mai 
proaste ca ale noastre!» ... »Se 
poate, dar nu aveți voie!» — a 
continuat acesta. Atunci a inter
venit Exupery : »Bine; bine 1, 
Ceea ce spui e valabil pentru 
toți ceilalți pasageri. Dar nouă, 
unor contemporani de ai dumi- 
tale, ne poți face una ca asta!» 
Flatat de cuvîntul contemporan, 
vameșul a închis ochii in fața 
brichetelor englezești I

... In decembrie 1935, Saint-Exu
pery efectuează cursa Paris-Sai- 
gon. După cîteva ore de zbor, 
aterizează forțat cu aparatul în 
Africa de Nord. Nisip cît vezi 
cu ochii. Nici-o oază. După trei 
zile de luptă cu deșertul, este 
descoperit de niște ofițeri egip
teni și adus la Alexandria. Ziarele 
pariziene publică știrea dispari
ției sale. Nimeni nu știa că Exu
pery era însă viu și nevătămat. 
Și, într-o dimineață, ne trezim 
cu el la Paris. M-a luat cu el, 
rugîndu-mă să-l însoțesc pînă în 
rue Des Saint-Peres, Ia hotelul 
unde locuia. N-avea curaj să 
mai dea pe acolo : nu plătise chi
ria pe mai multe luni. Se aștep
ta să fie alungat de portăreasă. 
Cînd colo, matroana îi sare de 
gît, urîndu-i bun venit! Ne mi
nunăm amîndoi... Cît de gene
roase pot fi uneori și portăresele 
noastre. ... Ministerul a fost lă
murit mai tîrziu : consemnîndu-i, 
decesul compania de aviație un
de lucra îi plătise toate datorii
le ! ...

In august 1944, Henri Jeanson 
primește ultima scrisoare de la 
prietenul său. In ea, un trandafir 
cu petalele fanate. «Mi-ar fi plăcut 
să cultiv trandafiri, undeva pe 
aici, prin Corsica!» — îi scria 
Saint-Exupăry. N-a mai avut 
vreme să se facă grădinar. In a- 
mintirea lui, la Procope, prietenii 
au plantat jardiniere cu tranda
firi. Asociația prietenilor lui An
toine de Saint-Exupery își ține 
ședințele aici, în ambianța legen
delor medievale imortalizate în 
vitraliile acestui pitoresc local. 
Peste aceste vechi legende li se 
adaugă legenda Micului Prinț, le
genda lui Saint-Exupery, îndră
gostitul rozelor.

GEORGE CUIBUȘ

CiBtitar

„BRAIN DRAIN" INVERS?
Deși fenomenul imigrării intelectualilor în statele 

occidentale cu economie avansată a început să se 
manifeste în mod semnificativ abia în ultimele dece
nii, el a luat deja proporțiile unui adevărat exod al 
cărui repercusiuni sînt adesea dramatice. Oameni de 
știință clin toate domeniile, profesori, doctori, ingineri, 
tehnicieni își părăsesc ținuturile natale și se stabi
lesc pe alte continente pentru a și exercita acolo Pro
fesiunile.

îndeosebi în condițiile revoluției tehnico-științifice 
contemporane, lupta pentru cadre de specialiști cu 
înaltă calificare a căpătat un caracter deosebit de 
ascuțit în țările capitaliste avansate. Gîteva spicuiri 
din statisticile întocmite de experți sînt elocvente, 
ele demonstrind că pînă acum cîteva luni „fuga inte- 
liqenților" lua o singură direcție și anume S.U.A. Po
trivit acestora, din 1951 și pînă în 1968 în S.U.A. au 
venit aproximativ 540 000 specialiști calificați, dintre 
care 92 000 ingineri și lucrători științifici. Din 1969, 
S.U.A. atrag anual 15 000—20’000 de oameni de știință, 
ingineri, cadre didactice și medici din toate țările 
lumii capitaliste.

Interesele economice ale capitalului monopolist din 
S.U.A. și în primul rînâ interesele monopolurilor di» 
industria de armament, care urmăresc să strîngă în 
mîinile lor elita tehnico științifică din celelalte țări, 
determină și politica de stat a S.U.A. în problema 
imigrărilor. In 1965 din legea cu privire la imigrări 
a fost scoasă prevederea despre „cotele naționale". In 
prezent politica în problema imigrărilor are cu pre
cădere la bază selectarea noilor veniți în primul rînd 
după specialitatea pe care o au. Dacă în 1961—1965 
în. S.U.A. au sosit anual în medie 5 200 de oameni de 
știință și ingineri, în perioada 1967—1968 numărul Io» 
a depășit 12 000 anual. Noua legislație a înlesnit con
siderabil șj naturalizarea studenților din alte țări ve
niți la stvaii în S.U.A., al căror număr era în 1969 
de 110 000.

Cheltuielile financiare ale monopolurilor pentru &- 
tragerea de specialiști din străinătate sînt înlesnite 
de faptul că cea mai mare parte a alocațiilor de stat 
pentru cercetări științifice revine celor mai mari com
panii din S.U.A. Astfel, în 1965 companiile americane, 
cu un număr de 5 000 salariați și mai mult (3 la sută 
din numărul total al firmelor care se ocupă de cer
cetările științifice), au primit 92,2 la sută din aloca
țiile de stat pentru cercetări științifice. Aceasta per
mite celor mai mari companii să înfăptuiască proiecte 
de mari proporții, pentru elaborarea și aplicarea că
rora sînt folosiți specialiști străini.

In decursul întregii perioade postbelice, Europa oc
cidentală a servit ca principal furnizor de cadre de 
specialiști în domeniul științei și tehnicii pentru S.U.A. 
Din 1957 pînă în 1967 numărul specialiștilor din Eu
ropa occidentală care au venit să lucreze permanent 
în S.U.A. a sporit de șase ori, iar ponderea lor în> 
fluxul general al emigranților în S.U.A. este în pre
zent. de aproximativ 57 la sută.

Orientarea fluxului migratoriu al specialiștilor cu 
înaltă calificare din Europa occidentală către S.U.A. 
se explică, pe lîngă cauzele legate în primul rînd de. 
creșterea luptei de concurență între principalele gru
pări monopoliste din aceste zone, printr-o serie înc- 
treagă de împrejurări specifice, condiționate, la ria
dul lor, de această luptă.

In primul rînd, în această privință influențează ni
velul inegal al cercetărilor ști’nțifice și al lucrările» 
de construcții în scopuri jxperimentale desfășurate în 
Europa occidentală și în S.U.A. O formă specifică, de. 
împletire a statutului cu monopolurile ca finanțarea 
de către stat a cercetărilor științifice realizate de 
corporații, a luat în Europa occidentală o extindere 
mult mai mică decît în S.U.A. Țările Europei occi
dentale rămîn în urma S.U.A. și în ceea ce privește 
utilarea tehnică a institutelor de cercetări științifice. 
După declarațiile profesorului Dimitris Chorafes, „a- 
ceste laboratoare si institute se caracterizează prin 
utilaj învechit și un buget al foamei". In mai multe 
țări, îndeosebi în Anglia are loc, în anumită măsură, 
ruperea activității de cercetare de producția indus
trială, ceea ce reduce cointeresarea lucrătorilor știinr 
țifici în aprofundarea cercetărilor.

Urmărind să preîntîmpine exodul „inteligenței*, ță
rile Europei occidentale încearcă să-l compenseze, 
cel puțin parțial, prin ademenirea inginerilor și oa
menilor de știință capabili din țările în curs de dez
voltare. Procedînd cupă modelul american, la rîndul 
lor, aceștia periclitează dezvoltarea economiei țărilor 
.lumii a treia". Consecințele „brain-drain-ului" (denu
mirea dată acestui fenomen) sînt resimțite cu atît mai 
puternic cu cît în statele în curs de dezvoltare din 
Africa și Asia problema formării cadrelor special»- 
zate reprezintă o necesitate stringentă.

In ultima perioadă țările Europei occidentale înr 
cearcă să determine să se întoarcă în patrie măcar 
o parte din specialiștii care au emigrat. In Anglia- 
s-a creat, în acest scop, o organizație specială .Joint 
Interviewing Board", care acționează în numele unor 
ramuri industriale naționalizate. Sarcina principală a 
acesteia este de a descoperi și plasa pe specialiștii 
care doresc să se înapoieze în patrie. Măsuri ase
mănătoare sînt aplicate și de o serie ce mari mono
poluri engleze, între care concernul pentru industrii 
chimică J.C.T.", companiile „Shell" și .Unilever". I>e 
fapt, activitatea acestor organisme este ușurată în ul
timele luni și de unele fenomene apărute în economia 
americană. Drept urmare .numeroși specialiști, care 
în urmă cu doi-trei ani au străbătut oceanul, fac acum 
cale întoarsă, fiind însoțiți și de savanți americani. 
După cum scrie ziarul „Die Presse“, din cei circa 
40 000 de cetățeni americani care și au părăsit anul 
trecut patria, majoritatea sînt intelectuali.

Cauzele, după cum scrie presa occidentală, sînt 
multiple. Una dintre ele este, de pildă, reducerea pro^ 
gramului spațial american. Ca urmare, în orașul Hunst- 
ville, circa 3 000 de specialiști sînt în căutare de 
lucru. Un fenomen asemănător se remarcă și în in
dustria aeronautică californiană. Situația este similară 
și în centrele de cercetări mai vechi, ca Los Alamo® 
sau Sandia.

Pe lîngă amenințarea de a-și pierde postul, de a» 
fi nevoiți să lucreze într-o specialitate^ necorespun
zătoare, europenii care se întorc acum în țările Io» 
de baștină motivează acest gest mai ales prin co-dț- 
dițiile vieții americane ; discriminare rasială, nesi
guranță, un grad înalt de exploatare, inexistența, în 
centrele în care activează, a unui nivel corespun
zător al vieții culturale și, în ultimă instanță, dorul 
de țară.

.Brain-drain" — .fugn creierilor" este acum pe 
cale de a căpăta o nouă semnificație,
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