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ESTETIC
Șl CULTURAL

Despre o opoziție reală între cei doi termeni : estetic 
ji cultural, nu se poate vorbi, atîta timp cit arta, considerată 
in structurile ei specifice, nu poate fi gîndită ca un produs 
desprins inexorabil de creatorul ei. Creația artistică înseam
nă ordonare sau reordonare a naturii din perspectiva crea
torului. Ea exclude dar haosul, întîmplarea. Exponent al 
umanității, artistul (chiar și atunci cînd crede a se exprima 
numai pe sine) intră într-un sistem de relații cu luorurile, 
manifestînd tendința de a și le apropia, de a-și asimila lu
mea, asimilîndu-se, în același timp, lumii. De aceea, chiar 
cele mai extremiste doctrine estetice nu pot contesta ideea 
mei legături permanente între istoria spiritului uman și is
toria creației artistice. Produsele artei devin, obiectivîndu-se. 
dedublîndu-se, bunuri culturale, contribuind la dezvoltarea 
orocesului de perfecționare a omului în toate sensurile. In 
același timp, cultura influențează creația artistică - și a- 
ceasta nu numai în cazul literaturii de extracție livrescă sau 
al modalităților mai pretențioase de exprimare artistică. Cine 
ar mai putea susține azi teza purității absolute a asa numi
tei inspirații artistice, și cine ar putea încă desconsidera 
valoarea formativă, transformatoare a artei, în spirit uma
nist ? înțelesul pe care-l poate avea expresia de gratuitate 
o artei se restrînge, prin delimitarea față de pedestra con
cepție a unei finalități imediate, de ordin pedagogic sau 
generai-utilitar. Atunci—se poate deduce—nici critica artistică, 
critica literară în speță, nu poate fi redusă Ia afirmarea sau in
firmarea esteticului, ci ea se însoțește, firesc, se completează 
ți se susține prin tot ceea ce comunică, transfiqurindu-se 
artistic, viața operei. „A face psihologia și patologia lui 
Hamlet, a face sociologia lumii lui Dostoiewski ori a deter
mina gîndirea eroilor lui, nu este deloc o lucrare în afara 
esteticii, ci critica literară însăși" — arăta G. Călinescu, încă 
din timpul cînd își preciza punctul de vedere în estetică 
(Principii de estetică — p. 76).

De altfel, poziția călinesciană, care în nici un caz nu 
ar putea fi bănuită de sociologism, nu era singulară, autorul 
însuși citîndu-l în aceeași chestiune pe Croce. Anticonținu- 
tismul celebrului estetician nu-l împiedica pe acesta să con
sidere că „fără tradiție și critică istorică, plăcerea noastre 
în fața tuturor sau aproape a tuturor operelor de artă ar fi 
iremediabil pierdută ; abia am fi ceva mai mult decît ani
malele, fiind cufundați numai în prezent sau într-un trecut 
foarte apropiat. Este o îngîmfare să disprețuiești sau să iei 
în derîdere pe cel ce reconstruiește un text autentic, explică 
sensul unor cuvinte sau obiceiuri uitate, cercetează contra
dicțiile în care a trăit un artist și îndeplinește toate acele 
munci care fac să reînvie trăsăturile și coloritul originar al 
operelor de artă". (Benedetto Croce, Estetica, Ed. Univers, 
1970, p. 198).

lată, așadar, pusă la locul ei determinarea istorică și 
tot ce ține de timp și spațiu, iată justificarea criteriilor obiec
tive ale criticii filologice și chiar sociologice, etnografice și 
biografice care particularizează, în ultimă instanță, opera ar
tistică. A nu condiționa valoarea estetică în mod exclusiv de 
una din acele laturi a nu socoti talentul echivalent cu suma 
lor, a disocia noțiunea conținutului artistic de subiect, anec
dotă, sau „tema" operei nu înseamnă a ne lipsi de cerceta
rea întregului în lumina aspectelor și a nuanțelor concrete, 
particulare, care conduc sau aspiră Ia receptarea inefabi
lului, la una din ipotezele sau posibilitățile acestuia. Sado- 
veanu este la fel de „sadovenist" în așa numitul roman
istoric ca și în memorialistică (Anii de ucenicie), în Floare
ofilită sau Venea o moară pe Șiret ca și în Mitrea Cocor,
deci independent de subiect, epocă istorică, mentalitatea 
personajelor. Impresia inefabilă o dă limba, dar nu numai 
ca lexic sau particularitate stilistică, ci prin tot ceea ce 
ea sugerează ca mișcare de subtext, ca orientare morală, 
adică prin ceea ce ea a asimilat ca experiență de viață, 
ca filozofie și atitudine etică prin cunoașterea adîncă a su
fletului acestui neam, cunoaștere care nu se rezumă la fapte 
intelectual acumulate, ci presupune o consubstanțială trăire 
a destinelor, a speranțelor și sacrificiului generațiilor ce se 
pierd în trecutul imemorial.

D. PASIMA: „Domnită*

A H H t II CROUCH

Tradiție și inovație in proza actuală 
(Răspund: Petru Popescu, 

Ion Maxim, Const. Crișan)
P3g. 7

C 0 R NE 11U ȘTEFANACHE

Jurnal pag. 2
Pornind de aici, desfășurarea acestei intuiții critice pre

supune relationarea cu istoria, cu socialul, cu etnograficul 
etc., pentru a face mai palpabilă — figurativ vorbind — ini
țiala delectare a cititorului. Chiar Mitrea Cocor, roman pri
vit astăzi cu firești rezerve, poate tocmai pentru că a fost, 
îndată după apariție, discutat cu exagerație dată fiind „te
ma" lui, păstrează aceeași subtii-generoasă amprentă sa- 
dovenjană și nu trădează atitudinea exponențială a scrii
torului de factură clasică, nu trădează, cu alte cuvinte, ace
eași comunicare a artistului cu permanențele vii ale spiri
tualității noastre ca popor, atîta timp cît nu ne interesează 
anecdota ca atare, soluțiile dispuse în acea schematică 
simetrie pe care epoca o promova și pe care autorul, ne- 
putînd s-o evite, a tratat-o cu superioară condescendență.

N. BARBU

(Continuare în pag. 2-a)
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l. SÂNGEORZAN

Cronica literară

ȘTIINȚA VIITORULUI 
DESPRE
VIITORUL ȘTIINȚEI
S-ar putea da multe exemple care să ilustreze faptul 

că, în aspectele ei fundamentale, societatea contempo
rană cultivă chiar cu oarecare ostentație știința ; și poate 
că nu-i foarte departe de realitate mitul modern al 
științei, chemată să rezolve definitiv problemele umani
tății... Valoarea științifică pare să fie o valoare centrală 
a societății moderne. Dar în ce sens este interpretată 
această valoare ? Fiindcă acest „cult" al științei depă
șește cadrul strict al activității științifice curente. Știm, 
desigur, cu oarecare aproximație, ce înseamnă „știință" 
în cîmpul prezentului: prin tradiție, asociem acestui ter
men sensul unei investigații sistematice a realității (pe 
calea cunoașterii raționale, încă explicativ astăzi), fac- 
torizate în clase largi de obiecte și fenomene supuse 
unor „legi". Prin urmare, activitatea științifică se înscrie 
ca un compartiment propriu al activității de cunoaștere, 
în sensul său general. Dar mi se pare că semnificația 
valorii științifice „difuzează" din acest cadru, spre un 
sistem de valori mai general...

Aceste notații au urmărit, sper, să scoată în evidență 
diferența dintre viitorul „științei", ca activitate umană, 
și viitorul științei, ca valoare și criteriu. Obiectivitatea 
ne impune să remarcăm faptul că schițarea aspectelor 
care prelungesc domeniul actual al activității științifice 
pare mai facilă și că aceasta înseamnă, în sensul pros- 
pectologiei moderne, parcurgerea unei multitudini de 
variante, ce-ar putea fi urmărite ca „dezvoltări" posibile 
ale sistemului științific prezent. Dar știm oare ce aco
perire va avea, în lumea de mîine, această valoare ? 
In peisajul și în sistemul necunoscut de valori al viito
rului am putea întrezări, ne mai întrebăm, domeniul sau 
criteriul, care să joace un rol analog reprezentărilor ac
tuale ale științei? Nu credem că răspunsul este atît de 
simplu... E drept, în principiu ne putem imagina „dez
voltări", într-un anume sens, divergente • aș sugera în 
plus că, o lume, în care activitatea de creație științifică 
țin sensul de astăzi al termenului) va fi cea mai frec
ventă, iar „succesele* științei vor depăși într-un mod 
spectaculos așteptările noastre, dar în care valoarea știin
țifică (devenită curentă) va avea alte acoperiri decît 
cele cu care ne-am obișnuit, mi se pare foarte plau
zibilă—

Să urmărim, în linii mari, evoluția sistemului științi
fic actual. Pentru aceasta, vom încerca să ne apropiem 
de acele tendințe, în jurul cărora se pot eventual qrupa 
diferitele variante posibile.

O primă tendință, evidentă în evoluția științei, mi se 
pare a fi diversificarea și specializarea activității știin
țifice ; sectoare ce apar azi înglobate în același corp 
„de doctrină" se autonomizează, își delimitează obiecte 
proprii de studiu, uneori metode proprii, sisteme proprii 
de valori. Această adîncire a punctelor de vedere în 
știință prin îngustarea sectorului cercetat, va induce, 
cred, noi peisaje în lumea științifică a viitorului. Spe
cializarea „obiectului" îmi pare însă a introduce, apa
rent paradoxal, o lărgire a cadrului metodologic. Iar 
„atacarea", chiar a unui „departament" îngust dintr-un 
domeniu, cu un arsenal de metode complexe, antrenînd 
dezvoltări foarte întinse și asociate la domenii aparent 
îndepărtate de cele investigate, va deveni foarte fireas
că. Diversificarea analitică a „obiectului" va fi astfel 
completată cu o sinteză dinamică, la nivelul metodelor. 
Și, cu toate că pot fi bănuit de un ușor subiectivism, 
dominante în această sinteză îmi par a fi metodele gru
pate. astăzi, sub numele de „cantitative". In această viziu
ne, matematica — ca știință generală a structurilor —, 
si informatica — ca știință generală a prelucrării infor
mației —. vor fi chemate să joace rolul hotărîtor. Dife
ritele peisaje, frecventate cu metoda de maximă gene
ralitate, vor lăsa astfel o impresie de unitate în diversi
tate. pe care dezvoltările mai noi ale științei le si sem
nifică. Acest aspect se leagă de tendința, complimentară 
specializării, de cercetare interdisciplinară si de dezvol
tare a științelor de sinteză, la fel de importantă în evo
luția sistemului științific și de caracteristică qîndirii mo
derne. Cunoașterea diversificată, prin specializare ade
sea excesivă, se reunifies, așadar, pe planuri superioare. 
S-ar putea, mai mult decît atît, ca viitorul să desființeze 
pluralul „științei" (particulare), nesigur delimitate de 
capitole, si să impună singularul „știință", ca o lume ne 
metode și orientări, cu capitole în veșnică transfor
mare.

Dar care va fi „aria" atinsă cu mijloacele științei? După 
părerea mea, acest domeniu este aprioric nelimitat. Neli
mitat în „suprafață" — și aș cita, în sprijinul acestei afir
mații, pătrunderea omului în spațiul cosmic, adevărată 
revoluție în organizarea reperelor de cunoaștere —. daT 
și în „adîncime" — după cum o dovedesc profundele 
investigații în structura microcosmosului. Nelimitat, de

conf. dr. MIHAI C. BOTEZ

(Continuare în pag. 3-a)
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NAIVA MULȚUMIRE
... Cînd am terminat institutul — spunea el — eram atît 

de naiv — o naivitate rudimentară, ca să n-o numesc pros
tie. Credeam că pot trăi cu gindurile mele, cu telul meu 
de a fi, fără să împrumut nimic de la alții, nici măcar un 
gest, dar la primul pas m-am lovit, am alunecat, m-am 
prăbușit, mai precis am fost lovit, am fost pur și simplu 
călcat în picioare și asta m-a învățat minte. Nu pot să uit 
zilele acelea, primele din cariera mea, cînd un coleg de 
secție m-a întrebat direct: domnule, dumneata cu cine vo
tezi ? Am început să rid, omul era caraghios, aproape 
urît, și întrebarea suna ciudat în gura lui, apoi eU nu-1 
înțelegeam, credeam că glumește, am avut momente cînd 
eram convins că este puțin țicnit, că are un fel de ob
sesii care îl dominau din cînd în cînd. Domnule, cu cine 
votezi ? — și i-am răspuns: cu mine, cu gîndurile mele, 
știi am niște gînduri înalte, frumoase... De fapt eram un 
cretin, eu eram obsedatul, nu el. El intrase în acel circuit 
de relații căruia nici un om nu i se poate sustrage, pe 
cînd eu, credul, mă hrăneam de dimineață pînă seara cu 
„idei și gînduri înalte, irumoase". N-avea nimeni nevoie 
de ele, mai tîrziu mi-am dat seama că nici mie nu-mi tre
buiau, mai mult, aveau să pună în mișcare, în jurul meu, 
un soi ciudat de invidie, o ură neagră. Cred că și-au spus 
in sinea lor: „ăsta-i ca picat din lună, încurcă totul, vor
bește tocmai cînd nu te aștepți, și, doamne, cum mai vor
bește, ca și cum noi toți n-am exista, parcă n-ar fi o ie
rarhie, cei de deasupra lui, șeful"... Ințeleqi ? Cînd mi-am 
dat seama m-am îngrozit, pentru că într-adevăr ei nu exa
gerau deloc, cuvintele mele erau ca niște bolovani arun
cați în balta lor, îi stropisem cumplit, își ștergeau fețele 
și mă înjurau, dar nu-mi pare rău, noroiul era al lor, ei 
il întrețineau... Dacă regret ceva este faptul că am mînjit 
și niște oameni cinstiți, pe care trebuia să-i descopăr, ei 
m-ar fi putut ajuta, dar și pe aceștia i-am ținut la dis
tanță, i-am bănuit la fel ca toți, pentru că ajunsesem să 
nu mai cred în nimeni. Iți pare ciudat ? Ei bine, ajunse
sem să nu mai cred nici în mine, acum știam precis la 
ce se referea întrebarea urîtului acela și aveam senti
mentul că vorbisem cu șeful și oamenii Iui, că îl ajutam 
indirect în potlogăriile și prostia Iui. Tocmai atunci a 
fost schimbat, nu știu, nu-mi mai amintesc precis dacă 
a fost promovat sau pur și simplu debarcat, și altul din
tre noi i-a luat locul. Înțelegeam acum și mai precis în
trebarea urîtului acela, colegului meu care, chiar din 
prima zi, s-a grăbit să-mi spună: în sfirșit, cred că în 
ceasul al unsprezecelea te vel hotărî cu cine să mergi. 
Am rîs și i-am răspuns ca de obicei, în felul meu pros
tesc: cu mine merg, m-am hotărît de mult domnule, de 
la început. M-a privit mirat și cred că își spunea: ăsta-i 
un cretin iremediabil 1 L-am lăsat să creadă că sînt cre
tin, prin naștere sau prin devenire, i-am lăsat pe toți 
să-și închipuie că nu sînt altfel decît așa, le-am alimen
tat chiar eu însumi părerea și am asistat Ia un adevărat 
spectacol: foarte puțini rămăseseră tăcuți în echilibrul 
lor, nu aveau nici o părere despre de functus și cespre 
cel nou, care se instalase de cîteva zile, în rest toți des
copereau acumj!) cele mai mici defecte ale celui care ple
case, îl întorceau pe față, pe dos, el șl numai el fusese 
nefericirea lor, o adevărată catastrofă care, dacă mai con
tinua, avea să-i compromită și pe ei, oameni nevinovați, 
devotați, pasionați... Eu însă continuam în frumoasa mea 
naivitate să-mi văd de ale mele, m-am întîlnit întîmplă- 
tor cu fostul șef pe stradă, l-am salutat pentru că așa 
se cuvenea, el era un om aproape de bătrînețe, pe cînd 
eu... și omul m-a invitat la un coniac, am intrat intr-un 
bar, și m-a întrebat: ei cum mai este pe la voi? — cu 
un fel de nostalgie dureroasă, încît în clipa aceea îmi 
era milă de el. Milă, atît. De aici de la această întîlnire 
au început, poate unul dintre noi, poate chiar urîtul ace
la m-a văzut cu fostul șef la bar. Aveam să aflu mult 
mai tîrziu, în zilele cînd mi s-a făcut vînt, cînd mi s-a 
spus: dumneata ești incapabil pentru munca asta, n-ai ap
titudini și, ehei, astea nu se dobîndesc, nu se cumpără, 
ci le iei de la mămica și de Ia tăticu... — pentru că ime
diat, după nenorocita aceea de întîlnire, n-am simțit ni
mic, dar absolut nimic, totul era normal, cele opt ore 
de lucru se scurgeau pe nesimțite. Acum însă, cînd îmi 
amintesc toate amănuntele, îmi dau seama că nu era chiar 
așa, se hotăriseră chiar din ziua aceea plecarea mea, mai 
rămăsese doar o chestiune de timp ca să dovedească ar
gumentat că n-am aptitudini. Și-au dovedit-o. Nu știu 
unde, nu știu cum, dar atunci cînd am plecat, eu însumi 
eram convins că-mi greșisem drumul-. Crezi că in altă 
parte a fost altfel ? Te inșeli. Este drept, n-am mai auzit 
întrebarea, dar am simțit-o, era pe fața noilor mei colegi, 
în gesturile și în rîsul lor, o descoperisem din prima cli
pă și rămăsesem paralizat, asemenea păsărelelor acelea 
minuscule, surprinse de privirea șarpelui. Mi-am schim
bat locul de muncă in mai multe rinduri, adică mi-a fost 
schimbat, și in acest drum am devenit un altul, înțelegi, 
așa cum n-am fost Ia început, niciodată. M-am trezit eu 
însumi, acum cîteva zile, intrebîndu-mi un coleg foarte 
tinăr, cu cine votează. Am avut sentimentul că nu era 
vocea mea, că nu eu realizam împerecherea aceea stu
pidă de cuvinte, dar mă simțeam minunat, aveam senti
mentul siguranței, neliniștea mea — da, asta poate am 
moștenit-o de la părinți — dispăruse. Ieri am iost invitat 
în biroul șefului ca să mă felicite personal, ca să-mi spu
nă că sînt un tovarăș cu calități deosebite, „cu aptitudini 
ce nu se găsesc chiar pe toate drumurile", și că este 
foarte mulțumit de mine...

C. ȘTEFANACHE

Desen de CONST. CIOSU

DOCUMENT SONOR CĂLINESCU
Cine l-a ascultat sau l-a văzut pe 

George Călinescu nu poate uita 
fascinantul său spectacol spiritual, 
teatral, oratoric ... Dar, atît pentru 
cei care l-au ascultat sau l-au vă
zut, cît și pentru cei care nu au 
avut această posibilitate, cunos- 

cîndu-i doar opera scrisă, banda 
magnetica păstrează în memoria ei 
glasul tulburător al marelui critic.

Desigur ascultătorii radio au a- 
vut prilejul să-l audieze pe Căli
nescu rostindu-și, într-o manieră ini
mitabilă, cîteva poeme imnrimate de 
altfel și pe disc- Dar în fonoteca 
de aur a Radiotelev:ziunii se afli 
și alte documente sonore Călinescu. 
Este vorba de două celebre confe
rințe : prima rostită cu prilejul săr
bătoririi a 50 de ani de la moarte* 
lui Ion Luca Caragiale și cea de a 
doua, la îmDlinirea a 80 "’o ani
de la nașterea lui Mihail Sadovea- 
riu.

Conferința despre Caragia’e, ținu
tă la 4 iunie 1962, în sala de con
certe a Radioteleviziunii române este 
o exeqeză excepțională, un model 
de anaHză și de elocintă. Un frag
ment din această conferință va du- 
tea fi ascultat în emisiunea .Voci 
din fonoteca de aur', a Postu’ui de 
Radio Iași, joi, 25 martie, ora 21.20'.

Așadar, un document sonor care 
poate face din orice emisiune radio
fonică un moment rar, sărbătoresc.

PSIHOLOGIA POLEMICII
Este titlul sub care Nico’.ae Mi- 

nolescu (Luceafărul, 6 martie 197f. 
p. 1) rediscută problema polemicii 
literare ca act de recunoaștere sau 
respingere a unor idei sau concep
te apariinind unor polemiști sau 
pamfletari. Criticul desenează cu 
cunoscuta i ingeniozitate stilistică po
ziția adversarilor, dar mai ales cau
tă să justifice rațiunea unor incen
diare polemici din literatura ro
mână. Orice polemică trebuie să 
reprezinte un adevăr si nu o imi
tare ; trebuie să pornească din rea
litatea unor principii și să cucereas
că prin inteligentă și cu argumen
tele în față o idee. Ea nu trebuie 
să cadă în pamflet, să f"» reacția 
vanității, a orgoliului nemăsurat. 
Nicolae Manolescu este pentru o 
polemică care să respecte, pe cit 
este omenește posibil, ideile adver
sarului.

Psihologia polemicii nu refuză ta
lentul si în acest punct al discu
ției criticul atinqe cheia între*” 
probleme : oricîtă ură și sarcasm, 
oricîtă minciună ambalată în fra-^e 
care o încuraiează zaomotos în dis
pută, polemica trebuie să fie nn 
rezultat al vocației literare ™ri ^Un
de nu e talent, n" e nici Soiri' 
polemic". Talentul literar salvează 
polemica de la răfuiala măruntă '; 
conduce neîntîrziat dialogul dintre 
adversari la o înaltă comunicare in
telectuală. Cite polemici de mare 
răsunet putem semnala azi și care 
să nu vulgarizeze ideile si c3 nu 
se metamorfozeze in dispute de per
soane ? Talentul de a neaa și de 
a renun'a la vanitate, la micile 
și scandaloasele chestiuni personale, 
este tot așa de rar ca și putința 
de a crea durabil.

UN NOU CRONICAR
Revista România literară a încre

dințat, începînd cu numărul 11, mar
tie 1971, Cronica literară unui tînăr 
foarte talentat : Mircea Iorgulescu. 
Este o idee binevenită și, care, 
sperăm, șă se repete și cu alți 
tineri critici care trebuie să treacă 
și ei prin proba examenului critic 
al fenomenului literar actual. Intr-o 
sintetică și sinceră Introducere, Mir
cea Iorgulescu aduce un elogiu justi
ficat lui Lucian Raicu, care, timp 
de mai bine de un an de zile ne-a 
obișnuit cu cronici serioase, origi
nale.

Ce își propune tînărul cronicar ? 
Ideile formulate nu sînt exclusiv 
inedite, dar reformulate, introduse 
într-un nou circuit, corespund, în 
parte, vieții literare de azi : „Croni-

ca literară, la noi formă consacrata 
de manifestare a criticii actualită
ții, reprezintă o primă încercare de 
organizare a literaturii momentului 
prin introducerea unor sensuri di
rectoare, menite să configureze, în 
aglomerarea qrozavă de materii, o 
mișcare v’e. Fundamental, cron'ca 
literară trăiește prin funcțiunea gra- 
duală a unui mecanism în doi timpi: 
afirmația și negația. Severa supu
nere la obiect, unitatea și consec
vența criteriilor, instituirea unui re- 
qim lucid de examinare și de dis
cernere, menținerea unui pur climat 
de probitate morală și intelectuală 
sînt condiții esențiale ale exerci
tării proiesiunii de cronicar literar. 
El este primul explorator al unui 
univers ce ia naștere sub ochii săi 
și cu participarea sa, căutând în
totdeauna să ofere o mărturie sem
nificativă și responsabilă, conștient 
de riscurile și de implicațiile ei". La 
ideile formu’ate avem o singură re
zervă : cronica literară nu califică 
pe nimeni la .locul de muncă" și 
nici nu dă certificate de mare cri
tic. Comparat’a făcută între G. Că
linescu și Pompiliu Constantinescu 
este poate nepotrivită. Dorim nou
lui cronicar al României literare 
mu’t succes si obiectivitate, căci 
.Cronicarul literar autentic nu se 
poate inhiba în fața reputației sau 
din pricina poziției unui autor ; sin
gur textul are importanță".

VITRINA LITERARĂ
Editura Cartea Românească a îm

plinit în luna martie un an de rod
nică activitate. In acest interval E- 
ditura Uniunii Scriitorilor a publi
cat peste 70 de volume. Recent ea 
n tipărit și o vitrină literară car? 
prezintă cărțile tipărite în anul 1970. 
Buletinul acesta de informare re
prezintă sintetic conținutul cărților 
înti-un stil foarte accesibil citito- 
ri'o-. Recomandăm Editurii și o re
producere în paginile vitrinei lite
rare a opiniilor critice despre volu
mele pe care le publică si nu numai 
rezumatul lor. Este excelentă ideea 
conducerii Editurii de a înfiinfa chiar 
în incinta ei un depozit de cărți 
care sg fie în permanentă deschis 
cititorilor din Capitală și din tară. 
Această inițiativă o dorim preluată 
și de alte edituri. Cartea literară 
a~*uală trebuie mereu să fie în 
a’entia librarilor, a difuzărilor de 
carte. Dorim Editurii Cartea Româ
nească noi succese »*» editarea li- 
teraturii române și străine.

DESPRE ECRANIZĂRI
.Ce ecranizăm ?" se întreabă M. 

Ungheanu in „Contemporanul" (nr. 
11—1971), propunindu și a limita dis
cuția -la filmul de actualitate, la 
filmul de inspirație contemporană".

Concluzia autorului e că cinemato
grafia apelează prea puțin la lite
ratură și — se pare — atunci cînd 
o face nu o prea nimerește. „Co
laborarea dintre cinematografia româ
nă și literatura română este din 
acest punct de vedere deficitară. 
Sînt cărți ce s ar fi cerut de mult 
ecranizate, dar care n-au intrat în 
nici un fel în atenția cinematogra
fiei române", apreciază pe de o par
te M. Ungheanu, rezervîndu-și drep
tul de a indica o serie de titluri. 
Pe de altă parte, ca exemple de 
ecranizare nepotrivită, găsește o 
singură carte a lui Corneliu Leu, 
afirmind că „o ecranizare după Cor- 
neliu Leu nu are prestigiul autori
tății în fața publicului și dacă ro
manul n a interesat de loc la apa
riție e areu de admis că filmul va 
avea altă șansă".

SQSQQ TEST
Luni, 8 martie, ora 21 : o fanfară cînta pe rupteîea sub 

copertina de beton a gării lași. „Marșul victoriei" era menit 
să întîmpine campioanele României la volei — echipa ieșeană 
„Penicilina". Departe de a fi „pe fază" și total neatent la 
semnalele disperate ale impiegatului, mecanicul rapidului 65 
frinează greșit, așezînd în fața covorului roșu vagonul în care 
se aflau... fotbaliștii ieșeni, bătuți măr (5—1 I) la Oradea. Clipe 
de panică. Disperata situație a fost rezolvată în extremis : 
Cupermon și compania au coborit pe portea opusă, pierzîndu-se 
printre linii și vagoane precum fantoma lui Belphegor printre 
sarcofage.. Se pare însă că fanfarofobia fotbaliștilor de la 
.Politehnica" are șanse de vindecore : duminică au jucat (cu 
. Petro'ul") dumnezeiește, meritînd barem marșul din Aida (pînă 
la ritomela) cîntat la tubă solo, lordache este mai mult decît 
o speranță, pușlomoua de Incze (spun .pușlama" cu dragoste 
ad'ncă și simpatie deplină) trimite fundașii după țigări, Cu- 
perman s-a hotărît să transpire conform STAS-ului minimal, 
toată echipa pasează excelent și se mișcă așișderea.

Numai de i-ar ține !
♦

Dl. arbitru Sever Mureșan este de meserie avocat. Prin 
vocație, avocații apără. Una dintre părți — asta-i nenorocirea. 
Ceea ce s-a văzut perfect în meciul .Steaua" — „Farul*. Echipa 
militară, in ultima vreme specializată în faulturi surde, obstrucții 
și alte asemenea drăgălășenii, a fost constant și temeinic asis
tată de Dl. avocat Mureșan, doar—doar (a se vedea cazul 
antologic Cursaru) o izbuti să vîre în buzunar punctișoarele 
de aur. Constănțenii erau mereu arși la oase, iar Dl. avocat îi 
obiiga să vadă, alături de stele verzi, și cartonașul galben : 
exact povestea cu hoțul de păgubaș. Ca să nu mai vorbim și 
de acea lovitură liberă în careu (patentul aparține și de această 
dată numitului N. Cursaru ; nimic nu-i nou sub soare I) scoasă 
din buzunarul togii avocățești și oferită steliștilor în semn de 
omagiu. Ciudat este că telecomentatorul n-a remarcat strîm- 
bătatea nici în partea sud-americană, nici în cea europeană a 
comentariului. Mă tem că, în cazul unor asemenea arbitraje 
avocățești („Steaua" se pare că are abonament la barou) se 
simte nevoia unor crainici—procurori. Auzi, nea Eftimie ?

OMENT
O discuție axată pe această te

mă putea fi interesantă și utilă cu 
condiția să nu fi fost atît de limi
tată, expediată chiar. Nu e lege 
că o carte bună și de autoritate, aptă 
pentru dramatizarea de film va ga
ranta un film reușit; și invers. Aț'ția 
regizori au comnromis teme celebre 
și tot atîtea filme au redescope
rit cărți anonime. Principalul e, deci, 
cum ecranizăm ? Aceasta fiindcă ro
manul e o operă de artă, iar fil
mul o cu totul altă operă — fiecare 
cu lenile și rigorile ei.

Desigur că „literatura poate aju
ta în mod hotărît filmul, dacă se
lecția ecranizărilor se face ținîn- 
du se seama întîi de valoarea lite
raturii ce se ecranizează". Dar acel 
„spor problematic și de curaj se face 
simțit în modul cel mai direct" dacă 
vom snune lucrurilor pe nume, cît 
mai direct.

PENTRU!
Sub titlul „Erezii diletante", „ Ro

mânia literară" nr. 11—1971 publică 
o foarte îndreptățită notă referi
toare la „ereziile" unui articol, re
cent publicat în Informația Bucu- 
reștiului. De no'at faptul că nu e 
vorba de un art'col oarecare, ci de 
unul în care sînt consemnate, cu 
entuziastă adeziune, concluziile unei 
analize efectuate la Comitetul bucu- 
reștean pentru cultura și artă, pe 
marginea „fazei municipale" a festi
valului de teatru amator din Capi
tală. Concluzii potrivit cărora s-ar 
impune, nici mai mult nici mai pu
țin, decît crearea unui „Teatru al 
artistului amator" si „anternarea u- 
nui mai mare număr de „specialiști" 
care „ar lichida cu lipsurile exis
tente".

Dar, „semiprofesîonalizarea, insti
tutional izarea echipelor, remarcă Pe 
bună dreptate, nota din România lite
rară, nu contribuie la „permanen
tizarea" lor, ci la permanentizarea u- 
nor profitori mărunți, care găsesc

astfel o sursă de cîștiguri ilicite pe 
spinarea cîtorva creduli cu vanități 
de vedete. Continuitatea reală poate 
fi asigurată exclusiv de dorința dez
interesată a artiștilor de a iace 
artă, nu de aceea de a da specta
cole în condiții de exhibiție, cu 
felurite răsplăți și perspective. In 
fond, „nu de o infuzie de profesio
nalism are nevoie teatrul amator a- 
cum, ci de o deparazitare a sa de 
elemente impure — care adeseori îT 
mistifică și-l denaturează, pentru 
obscure ambiții statistice".

Am mai adăuga că această ambi
guă „profesionalizare" se soldează, 
nu o dată, cu serii artificial lungi
te de spectacole sau turnee, frizînd 
siisaneana și cabotinaju] și condu- 
cînd către alterarea gustului spec
tatorilor. Or, nu acesta este scopul 
artei amatoare, ci acela de a cul
tiva în mod elevat, si ca modalitate 
și ca finalitate, disponibilitățile aT’ 
tistice ale celor ce o slujesc. Nu 
numărul formațiilor, ci calitatea l°r 
(si a celor care le îndrumă 1) iată 
adevărata problemă. Pe care nu 
„specialiștii" improvizați și proveniti, 
nu rareori, din cele mai obscure 
culise ale teatrelor profesioniste, o 
vor rezolva. Si nici crearea unui aT 
nu știu cîtelea teatru (semi) profe
sionist, cu o îndoielnică dotare.

Ci numai și numai talentele reale, 
existente în cadrul artei amatoare, Și 
care trebuiesc îndrumate si încura
jate, iar nu asediate pînă la sufo
care de o pseudo-avizată asisten
tă tehnic-artistică.

lată de ce amintitele „erezii dile
tante" se cuvine a fi combătute cir 
vehemență. Asa cum și face nota 
România literară.

N. TRIMESCU 
[RATĂ

nrimeie două versuri din mot*o uT 
la articolul „Cezar Baltag — Poetică 
herac’itiana", (numărul trecut), se 
vor citi : „Cel ce nu e a venit/ Cel 
ce e s a risipit".

ESTETIC SI CULTURAL
(Urmare din pag. 1)

Faptul artistic se exprimă prin numeroasele fațete care-f 
leagă ăe concret și prin care el se obiectivează în fapt de 
cultură. Opera de artă nu poate Să nu reflecteze cultura 
unui moment istoric, cultura autorului, o anumită tehnică 
artistică, ea adăugindu-se totodată, prin însăși valoarea este
tică, tezaurului de cultură al umanității. Atunci este îndrep
tățită afirmația lui Mihai Ralea, teoretician și critic pe care 
unii au fost tentați să-l considere cu vederi sociologizante, 
atunci cînd scrie : .nu este posibilă izolarea totală, abso
lută, a autonomiei estetice, a fenomenului estetic de cele
lalte fenomene morale și sociale, ci este vorba de o anu
mită intenționalitate, de o anumită tendință de a dezvol
ta pe cit mai mult posibil simțul artistic" (Curs de estetică, 
București, 1942—43, p. 199).

Tendința și necesitatea de a dezvolta cît mai mult sim
țul artistic la care se referea Mihai Ralea s-a afirmat cu 
precădere în ultimul deceniu la noi, după o perioadă de 
confundare a esteticului cu socialul. Dar, prin reflex (expli
cabil pînă la un punct), unii critici sau poeți au rămas cu o 
veritabilă alergie față de cuvinte și domenii cum ar fi so
ciologia, istoria, cultura, deși a frecventa aceste domenii în: 
legătură cu critica literară, nu înseamnă a face neapărat 
sociologism, istorism sau critică culturală. Precizările de nu
anțe sînt, în acest sens cu atît mai utile cu cît situația con
trară afectează păgubitor exercițiul criticii literare și impli
cit „dezvoltarea simțului artistic".

UL MUREȘAN
Cum merge voleiul românesc, se știe. Cine este vinovat, iar 

se știe : Federația „de specialitate", care, într-o componență 
suspect de statornică, a izbutit să ducă de rîpă un sport în 
care dețineam o binemeritată supremație europeană și mon
dială. Azi sîntem în coada cozii, iar onor Federația și cei din 
jurul ei născocesc explicații și soluții demne de Păcală.

Nu de mult, în „Sportul", un diriguitor al voleiului românesc 
afirma că... nu-s motive să ne îngrijoreze eșecul echipelor noas
tre campioane în chiar primul tur al C.E.E. I Desigur, nu-i nici 
un bai, motive de îngrijorare ar fi existat dacă ne calificam. 
Luîndu-ne de-o grijă, aruncăm naibii gîndurile negre la coș 
și ne apucăm de... restructurarea campionatului I Ultima ispra
vă a „specialiștilor" (deocamdată tatonată în „Sportul") ne 
amintește de logica suferindă a unui cunoscut caricaturist de 
Grand, născut în comuna Putineiu : cică să se desființeze cam
pionatul și să se înlocuiască cu-n turneu ! Fiindcă marile com
petiții se desfășoară sistem turneu (parcă la fotbal, la marile 
campionate, ar fi altfel I). Dacă trăsnaia asta se pune în 
practică, există posibilitatea ca ieșenii să nu mai vadă în vecii 
vecilor la lucru echipa lor, campioană a țării. La lași nu există 
solă de sport corespunzătoare, nu se pot organiza turnee, ura 
și la gară ! întreg voleiul, smuls brutal din contextul interesu
lui general (inclusiv al aceluia local) s-ar muta în eprubetă, 
devenind un fel de sport de cameră, expus tuturor aranjamen
telor și influențărilor de conjunctură. In orice sport, forța și 
temeinicia se obțin prin regularitate, stabilitatea criteriilor, sti
mularea ambițiilor — nu prin soluții pompieristice și fanteziste. 
Pe cine va mai interesa un .campionat” disputat de-a lungul 
cîtorva zile în cine știe ce oraș? Ce focem cu voleibaliștii stu- 
denți ? Dar cu cei aflați în producție? Și, mai ales, ce cîștigăm 
reducînd perioada de pregătire la citeva asalturi disperate ? 
Economisim banii de deplasări ? Păi sigur, de ce să nu fim 
scumpi la tărîțe și ieftini la făină ?

Subsemnatul roagă fierbinte circumscripția sanitară de care 
depind faimoșii noștri specialiști în materie de volei, să depla
seze de urgență o echipă în strada Vasile Conta, pentru a 
lua temperatura năstrușnicilor născocitori. Există semne de febră 
vecină cu iresponsabilitatea acută.

M.R.I.



(Urmare din pag. l-a)
■altă parte, în timp, asociind, doar, cunoașterea incomoletă a 
„trecutului" de cunoașterea „eșantionată" a prezentului si 
de investigarea viitorului și, în sfîrsit. nelimitat în inter
pretare, prin gama practic infiuită de structurări posibile 
(funcție de sisteme diferite de valori, de orientări dife
rite, de descrieri diferite, de transpuneri diferite etc.l. Va 
mai putea fi atunci stăpînită o astfel de arie, propusă in
vestigației? Oricum, lărgirea orizontului științific va avea 
drept consecință firească, sporirea dificultăților de infor
mare șt de creație științifică. Simptome ale acestor incon
veniente au apărut deja în cîmpul științific actual. Este 
doar clar pentru oricine că activitatea de cercetare știin
țifică se desfășoară astăzi în condiții diferite de cea dinti-un 
trecut nu prea îndepărtat. Așa de pildă, dificultățile de in
formare, în totalitatea lor, au Si devenit, în mod practic, 
imposibil de depășit, pentru omul de astăzi: numărul foarte 
mare de cercetători antrenați în stadiul acelorași probleme, 
numărul copleșitor de publicații consacrate unor acelorași 
probleme — care face practic imposibilă documentarea 
exhaustivă, cel puțin în anumite domenii —•, „ecartul" din
tre data cînd se obține un rezultat și circulația lui. chiar 
în mediul specialiștilor, sînt realități ale vieții științifice de

ȘTIINȚA VIITOR 
despre
VIITORUL ȘTIIN
astăzi, ce nu mai pot fi trecute cu vederea. Raportîndu-ne 
la posibilitățile, încă demodate, de informare, dificultățile 
creației științifice propriu-zise apar șl mai pregnante. Oare 
cite rezultate care se publică sînt într-adevăr noi 7 Și cîte 
dintre acestea nu pot fi obținute, eventual, prin simple par
ticularizări sau localizări, din alte rezultate, cunoscute poate 
în alte domenii, dar pe care cercetătorii le ignorează? Și 
oare cîte dintre aceste rezultate se înscriu in rindul rezul- 
tatelor-motor, adevărate resorturi ale evoluției științei, ce 
deschid noi orientări și perspective ? Orice cercetător își 
pune astăzi aceste întrebări, simțind că, în sensul creației 
individuale, aceste obstacole sînt, practic, imposibil de trecui. 
Niciodată nu știi tot ce se face acum în domeniul atacat; 
nu știi ce rezultate, generale, sau din alte domenii, aplicate 
domeniului în studiu, pol fi eventual folosite, aplicîndu-le 
în diferite faze ale cercetării; nu știi dacă ceea ce ai obținut 
este într-adevăr nou, sau dacă este numai aparent nou, sau 
dacă prioritatea îți aparține cu adevărat; în sfîrșit, adesea 
ai o viziune deformată asupra importanței rezultatului obți
nut, în domeniul cercetat sau în alte domenii. S-ar putea 
oferi numeroase exemple care să demaște această nesi
guranță din activitatea științifică contemporană. Și mi se 
pare că viitorul însuși întărește, ca pe-o gravă amenințare, 
acest sentiment Căci dezvoltarea științei, cel puțin in ac
cepția conservării tendințelor actuale, îmi pare a îngroșa 
toate aceste trăsături, limitînd randamentul oricărui efort 
științific. Criza din creația științifică pare astfel iminentă; 
un cercetător american. K. W. Boulding, se întreba, chiar 
ținînd seama de acești factori, dacă dezvoltarea științei poate 
continua la infinit, sau este supusă legilor oricărui proces 
de creștere, pe baza unui potențial finit.

După părerea mea, soluția acestei crize constă în asocie
rea gîndirii umane cu „asistența* sa informatică, cum nu
mește Mircea Malița calculatorul electronic *) în „Cronica 
anului 2.000". Perspectivele acestei asocieri nu mi se par 
chiar atît de îndepărtate cum se mai crede uneori. Sediul 
cunoașterii științifice se va muta din individ sau indivizi, 
în imensele „bănci de date" (teoretic nelimitate) în care se 
vor sedimenta, fișate, informațiile sintetice ce cuprind Știin
ța (în sens de „sumă a rezultatelor cunoașterii umane"). In 
dialogul om-calculator, se fixează tema cercetării: funcție 
de interesele sociale( probleme economice, tehnice etc.), sau 
înscrisă pe aceeași orbită a cunoașterii abstracte, cultivată 
de știință pînă în zile’e noastre; se pot imagina chiar 
cercetări legate de insuficiența unor cercetări aflate în 
fișiere — deci cercetări sugerate omului de calculator! O 
dată cu tema, se furnizează cercetătorului documentarea spe
cializată considerată necesară 'rezultate fundamentale din 
domeniul respectiv, din domenii mai qenerale sau din do
menii considerate aferente, din diferite puncte de vedere, 
tehnici generale sau strict specializate în domeniul res
pectiv, metode eventual apte spre a fi folosite etc.). Această 
abordare permite selectarea unor teme într-adevăr noi, 
sau sub aspecte noi, și micșorează riscul „redescoperirilor", 
încă foarte mare în zilele noastre. Pentru că, prin „cal
culator", se înțelege aici „rețeaua informatică" a viitoru
lui. reprezentînd, într-un anume sens, fișierul general al 
științei mondiale la momentul considerat. Procesul de crea
ție științifică se continuă de către om, în strînsă legătură 
cu calculatorul : fiecare „întrebare" pe care și-o pune omul 
de știință este urmărită întîi de calculator, care îi furni
zează operativ toate elementele cerute. Creația se înalță 
astfel la formele ei pure dar si absolut necesare, dată fiind 
confruntarea permanentă cu „existentul". Este probabil că 
marea majoritate a cercetătorilor vor solicita doar cîteva 
iterații ale dialogului om-mașină, pentru a conduce la rezul
tat. „Noutatea" rezultatului va fi examinată obiectiv tot cu 
ajutorul calculatorului: nu vor fi reținute și memorate, în 
fișierul general de cunoștințe, decît elementele ce sînt într- 
adevăr noi (ca rezultat, punct de vedere interpretativ etc.), 
deci tocmai acelea care „nu se aflau" încă în fișier. Este 
adevărat că această atitudine va leza orgoliul cercetătorului; 
ar fi iarăși de așteptat, ca „noutatea" să capete forme mai 
puțin spectaculoase decît cele cu care ne-au obișnuit ulti
mele decenii și, aparent paradoxal, ca ritmul noutăților să 
pară chiar diminuat. Selecția operată are însă meritul ri
gorii și imparțialității. Este evident că aceasta implică o 
cît mai eficientă proiectare a fișierelor, astfel încît să per
mită detectarea unui număr cît mai mare de interpretări 
posibile pentru orice rezultat, în sisteme de valori și sub 
unghiuri diferite, precum și în domenii eventual diferite 
de cel în care a fost obținut. „Noul" difuzează astfel, adesea 
prin transfer, în spații largi, ce pot scăpa, la o primă ana
liză, chiar creatorului...

Imaginea pe care o propunem pare, la nivelul mijloace
lor actuale, foarte apropiată de fantastic: sub pavilionul

ULUI

prezentului, fișarea cunoștințelor umanității este un pro
gram ce depășește, ca amploare, tot ceea ce s-a imaginat 
pînă acum. Cred însă că. sub forme specifice, aceste as
pecte reprezintă tendințe realizabile, cel puțin în anumite 
domenii. Sub presiunea informaticii, domeniile actuale ale 
cercetării științifice vor fi obligate să-și precizeze riguros 
obiectul, să-și structureze rezultatele considerate fundamen
tale, să-și sistematizeze metodele. In vremurile noastre, 
chiar și documentarea monografică mai este considerată o 
activitate științifică, blocînd adesea cercetători de frunte 
ai domeniului. Se poate desigur argumenta pro și contra 
acestei mentalități. In adevăr, un cercetător creator stăpî- 
nește cu autoritate, ce-i drept, unele capiole, în special pe 
acelea mai des frecventate și în care se înscriu rezultatele 
proprii. Dar se poate susține că aceasta îi răpește, din pă
cate, detașarea, posibilitatea de a se mișca cu deplină obiec
tivitate în cîmpul considerat Dacă vom mai remarca faptul 
că excesul de documentare blochează adesea resorturi ale 
creativității și că parcurgerea și mai ales sintetizarea mono
grafică a unor rezultate „străine", îndepărtează pe omul de 

știință creator de obiectul muncii 
sale, vom fi convinși că un anume 
tip de cercetător-documentarist, ■ ca 
pabil de sinteze organice și profun
de, devine de o mare utilitate în 
cîmpul actual al științei. Este posi
bil ca viitorul apropiat să consem
neze existența unor asemenea „anto- 
logiști", în felul unor „cronicari" ai 
activității științifice, ei înșiși nepreo
cupați de creație. Dar, în perspec
tivă, această funcție va trebui sus
ținută cu mijloacele informaticii mo
deme. încă nu știu dacă „trierea" 
materialului, aprecierea „noutății" 
etc. vor fi complet și absolut auto
matizate ; mi se pare însă plauzibil 
un alt dialog continuu, „antologist" 

(în sensul marcat anterior)— calculator. Și poate că o 
nouă orientare de sinteză, de tip bourbakist, va fi ofe
rită în matematică, de exemplu, sub presiunea informa
ticii. Iată cum, în moduri proprii, calculatoarele revolu
ționează și reunified știința... Dar care ar fi peisa

jele noi, pe care le sugerează cîmpul științei Viitoru
lui? Răspunsul ni-1 oferă seria de aspecte pe care „depar- 
tamentarea* le poate impune ca „noi". Asta pe de o parte. De 
altă parte este firesc ca sintezele multidisciplinare să se 
concretizeze în discipline noi. Pentru că, astăzi, disciplinele 
științifice, cu caracter multidisciplinar, sînt obținute în urma 
combinației a cîte 2 discipline: lingvistica matematică, biofi
zica etc. O cale de generare a noi capitole ar fi, așadar, repre
zentată de acele posibile încercări multiple de grupare. Pro
cedeele combinatorice pot astfel imagina noi „științe", cu 
nume ce par acum curioase, dar care se pot eventual aco
peri cu realități viitoare: bio-fizică-matematică, lingvistică- 
psiho-matematică etc. Și mi se pare că acele combinări, 
în care apare și cuvîntul „matematică", sînt mai frecvente 
și mai plauzibile. Fiindcă matematica va deveni cu siguranță 
acea „a doua limbă maternă", cum o numește, atît de suges
tiv, prof. M. Malița în „Cronica anului 2.000". Sînt nevoit să 
trec repede peste transformările profunde dintr-o serie de 
științe, ca urmare a introducerii metodelor cantitative și a 
utilizării tehnicilor informaticii. Mă gîndesc la aspectul știin
țelor experimentale, de exemplu, atunci cînd se va generaliza 
completarea sau înlocuirea experimentului prin simularea lui, 
pe calculatorul electronic...

Dezvoltările anterioare au sugerat importanța dialogului 
om-calculator în cercetarea științifică din lumea viitorului, 
înseamnă oare aceasta că știința, care tinde, în ultimul 
timp, să devină o activitate ,.de echipă", se va individuali
za din nou. la nivelul cercetătorului solitar 7 N-aș putea 
răspunde cu ușurință unei astfel de Întrebări. Principal, mi 
se pare evident că utilizarea calculatorului în cercetare în
seamnă. de fapt, utilizarea unor echipe complexe, invizibi
le direct, dar a căror contribuție este esențială.

Dacă aș încerca să rezum considerațiile anterioare, pri
vind rolul calculatorului în cercetarea științifică din lumea 
viitorului, ar trebui să subliniez, intii de toate, o anumită 
„despersonalizare* a activității științifice, care capătă insă 
eficiente mult peste imaginația noastră. In prim plan va 
trece tema de cercetare, nu creatorul. Și insăsi tema își va 
„alege* echipa care s-o studieze cu randament maxim. Dar 
în acest mecanism, devenit social, omul de știință își va 
găsi, cred, adevăratul rost Iar „aprecierea" activității știin
țifice, eliberată de obsesia documentării, a noutății și pa
ternității rezultatelor va deveni mult mai riguroasă și mai 
imparțială.

Este evident că experiențele personale de pe .fișierul" exis
tent vor avea un rol formativ, dar nu vor putea fi consi
derate, din punctul de vedere al societății .noutăți" sau 
creații științifice. Incit doar .noutatea* reală a temei va 
rămîne o constantă a valorii științifice. Cercetătorii .lan
sează* temele, tot ei le studiază; iar dacă aceste teme depă
șesc interesul local, și numai atunci, ele pot fi preluate de 
întreaga societate, care re-elaborează. tot cu snrijinul cal
culatorului, „colectivul de studiu*. Intr-o asemenea lumină, 
„problema" șî „rezolvarea" ei nu mai pot fi strict indivi
duale. Și mă gîndesc la consecințele morale— Preocupările, 
numite astăzi „pure", se vor mai lega, Încă, de această liber
tate, oricum limitată, în alegerea temei de studiu. Cerceta
rea „aplicată" a viitorului va urmări, însă, traiectoria inver
să, de la temă (impusă de societate) spre cercetători (selec
tați, după criterii obiective, tot de societate—) și nu știu 
dacă, în această perspectivă, unii cercetători nu vor fi cum
va mai „solicitați" decît alții ... Vor mai persista, deci, pro
blema privind delimitările, repartizările, prioritățile etc.

In marginea acestor referiri la perspectiva .domeniului" 
științific și al „organizării" studiului, ne întrebăm ce va 
aduce viitorul, ca accente generale, în cîmpul conținutului 
cunoașterii științifice ?

Am mai pomenit înainte despre acea unitate metodolo
gică, asociată diversificării analitice, în care aspectele canti
tative, matematice și informaționale, vor juca un rol esențial. 
Este evidentă aici o tendință incontestabilă! Adaug însă 
imediat că, odată demitizate. aceste metode vor deveni și mai 
pregnant necesare, dar niciodată suficiente. De altfel, proce
sul de generalizare a metodelor cantitative nu mi se pare 
în contradicție cu necesitatea conturării limitelor. Se vor
bește iarăși mult despre modelare, ca reducție a realității 
concrete, dintr-un punct de vedere marcat; dar mi 
se pare plauzibil să ne așteptăm și la apariția 
unor tehnici de modelare ’ inversă, urmărind „recrea
rea* unei „realități" dintr-un 'model abstract. Această 
tendință ar trebui, însă, asociată cu o înțelegere plurală a 
oricărei legături cauzale, ca și cu generalizarea logicii pro
babilistice. Ce fantastic instrument de creație imaginativă va 
deveni modelarea inversă, dacă va permite stăpînirea unor 
„variante" ale realității, respectînd .traiectoria următoare: 
de la realitate, prin modelare, la model; de la model, prin 

modelare inversă, la realități compatibile cu modelul descris, 
deci, într-un anume sens, echivalente cu realitatea inițială ... 
A.ș mai propune urmărirea unor asemenea dezvoltări vuitoare 
si în cîmpul artei, de exemplu... Dar această atitudine tre
buie legată de o teorie statistică a cunoașter.i, înțeleasă eșan- 
tionat și preferabilă oricărui sistem explicativ. In această 
perspectivă, însăși tehnica descrierii se va fundamenta, însă, 
pe baze noi. Și poate că întrebarea „cum" va deveni mai 
importantă și mai frecventă decît clasicul „de ce", relativizat 
deja prin pluralismul interpretărilor ... Vom mai asistă poate 
la dezvoltări nebănuite ale unor metode corelaționale, în 
perspectiva cărora să apară domenii noi, care să-și reven
dice, drept strămoși îndepărtați, astrologia, chiromanția, te- 
lepatia etc.... Cîmpul științei își va apropia astfel domeniile 
„interzise" astăzi ale „științelor oculte" : poate nu numai 
prin „aducerea" acestora sub punctul de vedere explicativ, 
ci și prin schimbarea sa... Printre elementele „noi", pe care 
le mai poate impune viitorul, cred că ar trebui să adăugăm 
și dualitatea, înțeleasă ca metodă. Opuse astăzi artificial 
metodele de acest tip, precum și metodele descriptive, ana
logice și corelaționale vor deveni intim legate. Prin lingvis
tică matematică, de exemplu, înțelegem astăzi studiul lingvis
ticii cu metode matematice ; oare nu ar putea fi studiată si 
matematica, utilizînd elemente caracteristice lingvisticii ? Și 
ce dezvoltări spectaculoase ar induce, tot în cîmpul mate
maticii, asemenea „mutații" curente în cultura contempora
nă, evident transplantate și adaptate convenabil ! Astfel, cine 
știe dacă „atitudinea științifică", al cărei suport este cîmpul 
științific actual, nu-și va lărgi în viitor acest suport, apro- 
piindu-și cîmpuri ce ne par acum depărtate (cum sînt repre
zentările cunoașterii artistice) ? „Circulația" și „sincroniza
rea" în domeniul astfel lărgit, vor pare, desigur, naturale. 
Mai mult decît atît, dacă teoretizăm un anti-teatru sau un 
anti-roman, de ce nu ne-am gîndi la aspecte ale matematicii 
obținute, eventual, prin mutații analoage ? O matematică „a 
absurdului", de exemplu, s-ar face, și-ar arăta cum?

O știință care se va .dezvolta spectaculos, indiferent de 
peisajul general, pare a fi știința „transmiterii" științei a 
popularizării — și nu vulgarizării.— ei. Acest lucru va avea, 
desigur, un rol important în viitorul (incert) al valorii ști
ințifice ... Pentru că, atunci cînd viața va fi organizată rațio
nal, este probabil că oamenii nu vor mai simți nevoia să 
accentueze, ca astăzi, asemenea termeni, asemenea valori ... 
De altfel, sper ca în lumea viitorului, grupul doctrinelor ști
ințifice să se bucure nu numai de respectul neutru sau indi
ferent al oamenilor... „Democratizarea" științei, pătrunde
rea acesteia în viața de fiecare zi — sub forma preocupări
lor, ideilor, conceptelor (nu numai sub forma comodă a 
„consumului de rezultate") — mi se pare absolut necesară. 
Atunci cînd profesiunea de cercetător în cîmpul extins al 
științei va fi atît de curentă, simpla slujire a cunoașterii ști
ințifice nu va mai rămîne criteriu de apreciere și valoare. In 
această ambianță, creatorul de geniu — singurul care-și va 
merita titlul de „om de știință" — nu se va mai simți', poa
te, un izolat, iar contribuția sa, cu totul remarcabilă, va putea 
fi larg percepută și înțeleasă... Și vom intra, poate, într-o 
lume în care interesul pentru conferințele științifice va con
cura interesul pentru concertele de muzică ușoară, în care 
un laureat al Premiului Nobel va atinge popularitatea lui 
Pele, să zicem...

Spațiul ne limitează aceste însemnări și-o face, poate, 
la timp ... Să nu uităm că atitudinile prospective trăiesc prin 
„sondări" viitoriste, voit incomplete și eșantionate, „injec- 
tînd" peisaje a căror cuprindere reclamă și disponibilitatea, 
și fantezia cititorului. Poate că gîndurile de față își vor 
atinge scopul și vor deschide o pagină nouă, în cartea veș
nic nouă a viitorului. Pentru că ele nu-șl propun doar sa 
„rezolve" elementar. în spiritul „ghicitului", problema tul
burătoare a viitorului științei!... Și mai sper că tot ceea ce 
pare încă hazardat în dezvoltările prezente va induce o mult 
dorită atitudine critică. favorizînd disponibilitatea și crea
tivitatea absolut necesare lucidității ce ne caracterizează 
epoca.

*) In literatura științifică, termenul „calculator" este în
locuit azi cu expresia „sistem de prelucrare automată a da
telor". desigur mai adecvat stadiului informaticii actuale. Am 
păstrat acest termen, care mi se pare mai sugestiv.

GH. ILIESCU-CÂLINEȘTI : „Fereastră"



evocări

VICTOR ION P
Teatrul din strada Uranus, fost cîndva sală de cartier 

și club al cazărmilor vecine. Pe cit e de curată dimineața 
bucureșteană de primăvară zgribulită, pe atit de îmbîcsilă 
e biata clădire galbenă din panta dealului Spirei. Are un 
aspect atit de melancolic incit parcă îi auzi tușea bătrî- 
nească, retezată de scrîșnetul tramvaiului scăpat la vale.

Chiar de la intrare ne întîmpină mormane de butaforie 
măcelărită, schelete ale unor foste păduri de mucava, prac
ticabile invalide. Se cunoaște că au fost depistate din dife
rite poduri și atenanse și invitate la marea confruntare, 
spre a se vedea în ce măsură mai pot face serviciu. E clar 
că pe Uranus se naște un nou teatru Al cîtelea ? Și e tot 
limpede că se va naște in scutece cirpocite. Marin lorda 
se plimbă cu fălcile in palme, parcă-1 dor măselele. N-aude, 
nu vede. Totuși, mergînd pe urmele lui, îl descoperim pe 
Victor Ion Popa.

Cu șuvițele moi ale părului in ochi, cu obrazul boțit de 
ginduri, cu țigara uitată in colțul gurii mici și rotunde, el 
desenează și e fericit. Proiectează un afiș pentru deschiderea 
noului teatru; zimbește ca și cum totul ar fi gata, aștep- 
tînd doar semnalul, gongului.

Costache Ramadan, pe care îl însoțesc în această ex
pediție, calcă pe virfuri și clipește ghiduș, vrind să-și sur
prindă fostul coleg de conservator. Bănuiesc că Victor l-a 
zărit insă de departe, printre colacii de fum. Se preface 
concentrat, încovoiat asupra planșei. Ramadan îi dă ocol 
cu intenția de a-1 sili să-și ghicească musaiirul. Dar cind 
să-i pună copilărește mîinile la ochi, Victor se prelinge cu 
o mișcare precisă și Costache se trezește cu nasul în hir- 
tia pe care se etala chiar caricatura lui schițată, repede 
din cîteva linii fluide și precise, în maniera Victor Ion 
Popa. Surpriză, rîsete, pupături. Apoi, amintiri despre Iași, 
despre Mihai Codreanu, profesorul lor de la conservator, 
despre Gică Popovici, N. Meicu și alți colegi.

E a treia oară cind îl văd pe Victor Ion Popa ; mi se 
pare mai mic, mai fragil, un porțelan străvezii de ani sau, 
mai curînd, unul din acele chipuri cioplite în lemn gălbui 
Ia capăt de toiag, cu linii alungite din cauza îngustimii vo
lumului. Fața lui fin ridată pare căzută din bolta frunții, gura 
și-a accentuat rictusul, dar mai ales ochii nu mai au vioi
ciunea de email care comunica mai repede decît verbul. 
Cînd tace, maxilarul îi tremură de încordare, transmițînd 
umerilor înguști un fior de plop ce presimte întomnarea.

Ne conduce în „cabinetul" directorial, de fapt o cabină 
de actori, o fostă cabină ca vai de ea, tapetată cu 
afișe ca să nu i se vadă ostrețele. Și în acest atit de fragil 
și sărăcuț decor, Victor Ion Popa desenează în aer cu de- 
getele-i de pianist proiecte grandioase, vede spectacole 
„bronzuri", crede în misiunea artei teatrale descinsă în 
lumea cenușie a cartierelor mărginașe, simte căldura tor
ței pe care scena o va aprinde în viața muncitorilor.

Și de astă dată, (a citea oară ?) Victor Ion Popa e gata 
cu inimă bună să ia totul de la început ca autor, regizor, 
scenograf, fiind factotum dar mai ales suilet.

Sub directoratul său, la cel mai nordic teatru al țării 
își făcea stagiul un tînăr cu mers de pinguin numit Vasi-

l'u Grigore. Neîntrebuințat pe mă
sură energiei care-i da ghes, și-o 
cheltuia cum putea. între altele, și-a 
organizat la Burdujeni un spectacol 
pentru buzunarul propriu, în perma
nență gol, anunțînd „Scrisoarea pier
dută" cu întreaga distribuție a Na
ționalului la care ucenicea și plasînd 
toate biletele prin protecții locale.

In seara spectacolului, Vasiliu a sosit la Burdujeni în
soțit doar de un prestidigitator racolat în vreun bilei. A 
ieșit în fața cortinei și a început să debiteze cu hazul care 
nu-i lipsea toate monologurile învățate în conservator, 
precizînd „pînă se va găsi scrisoarea". Publicul se amuza, 
considerind că e un supliment la piesă. A fost introdus 
apoi specialistul în scosul iepurilor din buzunare și din nou 
publicul s-a distrat. Bogat program! Văzînd însă că timpul 
trece și nici semn de piesă, au început vociferările :

— Ce iaci, domnule ? Mai ai mult de umblat în valizele 
cu porumbei ?

— Pînă găsesc scrisoarea.
In adevăr, tîrziu de tot, cînd oamenilor li se făcuse 

lehamite și somn și pe cînd Vasiliu Grigore călătorea în 
tren spre nord, artistul cu iepuri descoperi un plic și un 
bilet prin care prietenii din Burdujeni erau rugați să nu se 
supere dar scrisoarea rămînea pierdută. Semna Grigore Va
siliu din Fălticeni.

Ajuns în fața comitetului de conducere și judecat, a fost 
suspendat pentru șase luni.

Dragul meu, i-a spus Victor Ion Popa, ca director nu 
pot face altfel. Dar în calitate de coleg nu te pot lăsa pe 
drumuri, așa că o să te muți Ia mine. Te voi utiliza ca secre
tar contra casă și masă.

Și astfel Grigore Vasiliu a devenit invitat permanent în 
modesta casă a acestui om cu inimă cît piiriea ardelenească, 
pînă ce și-a luat zborul spre capitală și a devenit Vasiliu- 
Birlic.

Ramadan povestește avatarurile spectacolelor lui cu „Mi
reasa din Tărăscău", marele succes de Ia Iași pe care l-a 
transferat într-o sală improvizată de lingă Cișmigiu. Deși are 
publicul de partea sa ori tocmai fiindcă îl are, trebuie să în
frunte șicanele contraților bucureșteni constituiți în asociații 
și companii. Citează și numele Iui Birlic, astăzi firmă de mare 
circulație în București. Victor Ion Popa zimbește, nu spune 
nimic. Mai tîrziu pomenește cite ceva din lupta lui cu aces
te combinații pur financiare, fie pentru a-și apăra piesele 
fie puritatea profesională. Decît regizor chemat la ordine, 
preferă o asemenea independență săracă. Va face un teatru 
de dragul teatrului, care...

Mă retrag să aprind o țigară dincolo de inflamabilele 
minciuni scenice. De la distanță îl urmăresc pe Victor Ion 
Popa cum se aprinde și se agită. A deschis geamul și vîntul 
zbîrnîie afișele lipite pe pereți ca pe niște zmeie. II asemu
iesc cu Aurel Vlaicu, eroul lui preferat, stînd în. carlinga a- 
vionului și am impresia că-i dibuiesc vocația : Victor Ion 
Popa trebuia să fie zburător, luînd-o de fiecare dată de Ia 
început și visind mereu să atingă acel zenit pur existent 
doar in abstract.

Sfîrlează cu foiează.

AUREL LEON

(Din Umbre, vol II, în pregătire la Edit. „Junimea*).

crochiu

MIRA
De perseverentă stimă bucu- 

ră-se toate aceste fermecă
toare dotații, dar iată, să 
recunoaștem, nu numai in 
chivernisită lor întreținere, 
deci în ambițioasa și, de ce 
să n-o spunem, în surmenan- 
ta lor hrănire cu de toate, 
stă frumusețea întreagă a lu
mii. Bucurâ-se deci ele de 
stimă, dar noi să ne oprim 
pentru o clipă, cu aceeași 
bună mirare, asupra mirării 
însăși. Nu ostentativ, deși, 
pentru modesta demonstrație 
ce vrem a o face, s-ar cere 
neapărat gestul mare și ex
presiv, întru dobindirea rezul
tatului, deci nu ostentativ, 
pentru a nu cădea in zona 
cealaltă, de care ne-am de
limitat, firește numai pe 
timpul acestei mici demon
strații. Să rămînă așada-, 
mult prea pozitivele dotații 
în neabătutul lor marș, iar 
noi să convenim a ne apleca 
asupra mirării. Cîteva minu
te, lesne de înțeles, după 
care vom reveni în unanimul 
eșalon, unde, dreptu-i ne 
simțim mereu stimulați.

Am stat, cindva, o vară 
întreagă pe malul mării, pe 
plaja îngustă și retrasă, în 
acea superbă lenevire sola
ră, și m-am întors toamna, 
tîrziu, la lucru, între ocmeni. 
Atît s-ar spune, deci, pe 
scurt, despre această intere
santă perioadă. Evident, in
teresantă pentru mine. Dacă 
ar fi să simplific extrem de 
mult lucrurile, n-aș ajunge 
poate la nici un rezultat, 
ceea ce m-ar nemulțumi, c- 
vînd în vedere dorința răs
colitoare de a dezvălui un a- 
devăr, dealtfel nu prea ușor 
de dezvălui. Să las, mai 
bine, să foiască în mine soiul 
ace'a de ginduri neliniștitoa-

R E A (o
re, care adesea, în căută- 
rile adevărului, mă duc la 
plăcutele revelații. Marea mi 
se părea în acel an mai li
niștită ca altă dată, deși 
știam că e numai o impre
sie falsă. Oricum, mi se pă
rea mai liniștită. Imi făcu
sem cort sub malul roșcat 
și nu intram în oraș decît 
foarte rar, pentru a-mi pro
cura mîncare. N-o făceam 
din mizantropie ci, poate, din- 
tr-o curioasă reacție la obo
seală. Pe oameni nu-i uram, 
Insă trebuie să spun fără 
prea multă codeală că nu-i 
doream în acel moment. De 
asta eram conștient. Orele 
de frămînfare înceată în ju
rul cortu'ui, nisipul odihnitor, 
umbra malului, zborul întîm- 
plător al pescărușilor, răsări
tul și anusul soarelui, toate 
mi se păreau, și poate și e- 
rau, atunci, suficiente. Totuși, 
un vag sentiment de înde
părtare de lume se cuibărea 
treptat in piept, dîndu-mi din 
cind în cînd stări de su
focare. Totul s-ar fi terminat 
normal, dacă intr-o înserare 
agitată vîntul și apa nu 
mi-ar fi rupt cortul în bu
căți. A fost o zvîrcolire ab
surdă a mării și a cerului, 
care m-a crispat în așa hal, 
incit, în frisoanele acelea 
reci, am lăsat tot ce aveam 
pe mal și am fugit speriat 
în oraș. Ch'ar a doua zi, 
deși marea era din nou ex
traordinar de frumoasă, m-am 
urcat în t-en și m-am întors 
la lucru. Ce se intimplase cu 
mine? Sau, mai bine zis, ce 
avea să se întimple după 
acest episod în aparență ba
nal?

VAL GHEORGHIU

FLUIDITATEA LIRICĂ
AIN
GÎNDIREA PLASTICĂ

Consider că., mai mult de
cît oricare scriitor din lirica 
românească! Lucian Blaga 

în creația sa poetică declan
șează nebănuite resurse de 
ordin plastic. Am desco

perit în cuvîntul molcom, 
șoptit, al poetului culorile 
prelinse fin peste întinsul 
timpului și al spațiului, ca 
o metaforă oglindită în apă, 
deci însăși acuarela : esen- 
țărfluid.

Liricul nu povestește, ci 
cîntă, plînge, ascultă, caută, 
întreabă sau se revoltă. De 
aceea, eu n-am 'intenționat 

să-l ilustrez pe Blaga așa 
după cum nici acuarela mea 
nu poate nara., m-am substi
tuit doar unor stări sufletești 
cu care m-am putut confun
da. Așadar, ciclul meu plas
tic’ Blaga include stări de spi
rit născute din imaginile plas
tice pe care le mînuiește poe
tul peisagist și gînditor, sau 
— mai bine zis — gînditor 
într-un anumit peisaj. Căci 
Lucian Blaga își plimbă meta
fora pe o linie grafică ascen
dentă sau ondulatorie, într-o 
alternanță de suișuri și cobo- 
rîșuri simbolizînd dealul si 
valea și circumscriind „spa
țiul mioritic" din gîndirea sa 
filozofică

Cît privește metafora în 
sine, originea ei rezidă în vir
tuți plastice, Blaga avînd o 
sensibilitate de artist al uni
versului considerat vizual.

„.,. peste munte trecînd fe
tele stînelor ÎȘi freacă de lu
nă umerii goi / aventura lor 

se pătrunde suprafirească d<- 
pulberea luminos stîrnită din 
disc oa un roi. / Cai gal
beni și-adună sarea vieții din 
ierburi" (In munți).

Stihuri în care se reflectă 
minunata tehnică naivă a i- 
coanelor pe sticlă, cu caligra
fie simplă și culori fruste do 
geneză.

Pensulația molcom șoptitoare 
a acuarelei, imaginată de poet, 
trezește în cititor o emoție 
melancolică ce se confundă 
cu inefabilul, E șoapta mis
terului general care ne în
conjoară, a misterului meta
fizic, neliniștitoare prezență 
a „celor de dincolo", a ab
solutului, dar și a misteru
lui vieții, a creației, a mi
racolului devenirii. Aseme
nea sondagii poetice trec 
prin transparența acuarelii 
si trezesc reverberații de or
din muzical, declansînd sim
fonii uluitoare de profunzime 
dramatică: „Dăinuie un su
flet în adieri fără azi / fă
ră ieri — (Somn). „Astăzi 
ca niciodată / Sînt fratele 
obosit / al cerului de jos / 
și al fumului căzut din va
tră". (Fum căzut).

Intr-un asemenea stadiu, 
culoarea și forma aproape 
dispar, făcînd loc unui văl 
de ritmicitate muzicală ce 
tremură în jurul conținutului 
absolut: simbolul. Aceasta 
după ce în poemele de ti
nerețe totul era lumină și 
explozie cromatică — opti
mism :

„O mare / și-un vifor ne
bun de lumină / o sete era 
de păcate, de doruri, de-a- 
vînturi, de patimi / o sete 
de lumină și soare”. (Lumina). 
Sau necuprinsul amețitor a- 
mintind „Luceafărul” :

„Pămîntule, dă>-mi aripi / 
Săgeată vreau să fiu, să
spintec / nemărginirea; /
Să nu văd în preajmă de
cît cer, / de-asupra cer, / 
și cer sub mine. / Și-aprins 
în valuri de lumină / să 
joc străfulgerat de-avînturi 
nemaipomenite" (Vreau să joc).

Nu afirm o noutate spunînd 
că Blaga nu e un poet co
mod, în sensul accesibilității. 
Și aceasta fiindcă nu răspun
de la întrebări și neliniști pe 
rit le răscolește, le iscă. Or, 
tocmai de aici începe valoa
rea sa pentru un plasti- 
cian. Intre pictorul-cititor și 
poezia lui Blaga nu e rapor
tul dintre spectator și ecran, 
ci acela dintre un actor și 
textul de interpretat, nu-1 în
țelegi dacă nu te identifici 
cu el.

Ca toții marii lirici, plîn- 
qîndu-și propria-i poveste, 
Blaga o plînge pe aceea a 
Omului. Insă o face însufle
țind peisajul prin atribuirea 
de sentimente, identifieîndu-se 
cu elementele naturale, sta
bilind relații umane cu 
aceste elemente, sugerîndu-ne 
astfel o reprezentare plastică.

„Dați-mi un trup / voi, 
munților, / mărilor, / dați-mi 
un alt trup să-mi descarc ne

bunia / în plin! / Cînd aș 
iubi / mi-aș întinde spre cer 
toate mările / ca niște vîn- 
joase, sălbatice brațe fierbinți'/ 
spre cer/ să-l cuprind/ mij
locul să-i frîng/ să-i sărut scli
pitoarele stele.* (Dați-mi un 
trup)

„Vino / Lume / vin / și 
răcorește-mi / fruntea înfier- 
bîntată / ca nisipul dogorit / 
pe care calcă-ncet, încet, / 
prin pustie un profet.* (Stri
găt în pustie)

Acest mag ieșit din munții 
și pădurile transilvane, du
pă propria sa mărturisire 
„mut ca o lebădă în viată” 
a știut să cînte în versurile 
lui profunda intensitate a su
fletului românesc, văzut in 
universul plastic specific, le
gat d ■> folclor și datini ca de 
istorie. Dorul, jalea, și uri- 
tul, sentimente ce constituie 
substanța lirică a poeziei 
noastre populare, intraductibi
le și ■ deci de neînțeles in 
adevăratul lor fior, pot fi re
date plastic ca nuanțe ale 
unor ipostaze sufletești după 
ce l-ai pătruns pe Blaga. 
Căci, spune dînsul: „dorul e 
cîntat pentru el însuși ca 
stare aproape fără obiect*, 
totuși, completăm noi. reflec- 
tînd indirect obiectul ce-1 
alimentează: iubita. familia, 
casa, peisajul drag, cărora E 
se poate adresa artistul plastic 
mergînd pe urmele poetului.

,.In poezia noastră, continuă 
Blaga, nu este vorba de o 
„personificare* cît despre o 
„ipostazare" a dorului, care 
este socotit, cînd ca stare su
fletească învîrtoșată, cînd ca 
o putere impersonală, care 
devastează și subjugă, cînd 
ca o vrajă fără hotare... 
Poporul ipostaziază dorul — 
i se închină sau se luptă cu 
el, îl primește și îl transmi
te, îl macină ca pe o ma
terie, îl seamănă ca pe o 
plantă, la fel cu „jalea" și 
cu „urîtul”.

„Trilogia extatică* pe care 
am încercat s-o văd plastic 
emană din sentimentele suge
rate de aceste trei noțiuni, 

legate de ființa neamului nos
tru.

De altfel, afinitatea dintre 
lirica blagiană și artele plas
tice nu e întîmplătoare. 
înainte ca plasticienii să 

pătrundă în templul poeziei, 
Blaga a căutat să înțeleagă 
și a iubit arta noastră, dove- 
dindu-se în notele critice 
despre Nagy Istvan, Tecdo- 
rescu-Sion sau PaTady un 

IULIA HĂLĂUCESCU : ,Fum căzut"

spirit modern, cu o remar
cabilă intuiție a noului.

Dedicînd versuri lui Brân- 
cuși, Blaga a fost convins 
înaintea noastră că toate 
artele se întrepătrund nu 
atît prin formă cît prin 
conținut, invitîndu-ne indi
rect, cu mărinimie în grădi
na sa de imagini și ginduri.

IUL1A HĂLĂUCESCU
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PROFILURI REGIZORALE

EVOLUȚIA LUI MANOLE MARCUS
De la debutul cu scurt-metraiul „La mere" (lucrare de 

diplomă, în colaborare cu Iulian Mihu, 1955) și pînă la „Cana
rul și viscolul" - ultimul său film (1970), regizorul Manole Mar
cus a parcurs poate cel mai caracteristic urcuș din cinemato
grafia noastră, a avut poate cea mai neașteptată evoluție. Pînă 
la un punct, această evoluție a fost conjugată cu cea a lui Iu
lian Mihu, cineaștii descopeirindu-și structuri afective și idealuri 
estetice comune. Prima peliculă semnată de ei, .La mere', 
impunea un ton original, oarecum nou față de alte filme româ
nești îndatorate excesiv unei estetici teatrale, unei dramaturgii 
rigide și unor modalități strident-retorice de desfășurare a 
acțiunii. Ei se dovedesc, mai mult decît alții, cineaști nu oa
meni de teatru, chiar dacă începători și nesiguri ; știu să 
redimensioneze spațiul, să creeze personaje convingătoare că
rora le impun un anume firesc, o mișcare naturală intr-un me
diu natural ; știu să dea aparatului o anume mob itate substi
tuită unor scopuri precise, surprinderii unor detalii expresive, 
caracteristice în comportamentul personajelor, încadrării acestora 
într-un spațiu aerisit, etc. Autorii creau in ccest film, două firi 
visătoare, doi tineri îndrăgostiți, puri, cărora li se opunea o 
forță brutală, despărțindu-i. Tonul de tristețe, de ușoară me
lancolie, din acest film va evolua, se va accentua pînă dnd 
elegia va ceda locul condiției tragice a unor personaje din 
„Străzile au amintiri" sau din „Cartierul veseliei*. „Zodia Fe
cioarei', „Canarul și viscolul". Este o constantă de crez estetic 
pe care Manole Marcus a evoluat spre o maturitate pe care 
a atins-o, după părerea noastră, în ultimele două filme. Tra
gismul unor existențe care-l preocupă pe regizor iși are rădă
cinile într-un trecut care le urmărește („Zodia Fecioarei") sau 
într-un trecut (trecut pentru noi, pentru personaje — prezent) 
vitreg, împotriva căruia aceste personaje se află angajate pe 
viată si pe moarte („Străzi'e au amintiri*, „Canarul și visco
lul").

Dar „Străzile au amintiri' (1962) — prima lucrare pe 
care Manole Marcus o abordează singur (după ce mai reali
zase împreună cu Iulian Mihu „Viața nu iartă*), ne lasă să bă
nuim că în cuplul rezigoral inițial nu Marcus era cel care 
impunea măsura, care ocolea stridențele și artificiile, teatra- 
lismul și schema bătătorită. Căci „Străzile ...* (pe un scenariu 
de loan Grigorescu) e un film care vrea să tranșeze prea brutal 

■și strident raporturile dintre oameni, chiar daca acești oameni 
se află într-o ireductibilă opoziție ; gruparea lor excesivă în 
buni și răi, în bestii și victime speriate și slabe, reducerea 
caracterelor la o singură trăsătură, schematizarea, unilaterali- 
zarea tabloului de epocă — sînt slăbiciuni care-l integrau pe 
Manole Marcus situației generale din cinematografia acelor ani. 
O oarecare renunțare la acest mod exclusivist de a construi 
conflicte și de a improviza caractere se observă și în „Cartierul 
veseliei" (1965), film în care Manole Marcus și autorul scena
riului — loan Grigorescu - pornesc în mod deliberat de la 
ideea de a ocoli orice ostentație, orice exprimare antecon- 
■cluzivă, orice ton de fabulă moralizatoare, orice tendință de 
„poetizare" a atmosferei. Ei își propuneau să nareze cu sim
plitate niște episoade imaginate (dar care „se puteau întîmpla 
cu adevărat") din viața unui cartier muncitoresc, să surprindă 
imagini și peisaje impregnate de demnitate muncitorească și 
de pasiunea luptei revoluționare. Cît a reușit Manole Marcus 
din tot ce și-a propus ? Puțin. In primul rînd o anume notă 
de autenticitate a mediului, o oarecare densitate a atmosferei 
și iscusință în surprinderea cîtorva tipuri. Sînt impuse atenției 
spectatorului cîteva caractere trasate cu fermitate — cei doi 
Gheorghe Gheorghe, Cecilia, Jean — sinteze parcă ale car
tierului, oameni născuți din mizerie și suferință, păstrîndu-și to
tuși o anume puritate și vigoare. Spre deosebire de „Străzile 
au amintiri", oamenii din acest film sînt firi mai complexe, 
tipuri mai viabile, evitînd monotonia caracterului unilateral. Din 
păcate însă, ca și în celălalt film, opunerea grupurilor adverse 
se face convențional, figurile „negative" au, ca și acolo, o sin
gură dimensiune : bestialitatea, cruzimea.

Filmul râmîne, ca și „Străzile au amintiri", prea sărac în 
idei, simplist aprope în încercarea de a surprinde o stare de 
spirit într-o epocă de luptă și încordare. Regizorul iși propusese 
— dacă ne aducem bine aminte de declarațiile lui — să sur
prindă acea ciudată interferare de tragism și veselie specifică 
unui cartier (poreclit al veseliei) într-un moment de mare gra
vitate istorică. Ideea era excelentă, dar încercarea nu a reușit

Un adevărat salt realizează Manole Marcus cu „Zodia Fe
cioarei". Revista de specialitate (nr. 11/66) prevăzuse un ase
menea salt : „în măsura în care va găsi unitatea de concept:e 
și de ton a stilului său, renunțînd la șarjă, intuim în Manole 
Marcus un regizor apt de modulații profunde, înclinat spre un 
lirism substanțial, capabil să afirme integritatea sent mente-or 
umane". Intîlnindu-se cu un scenariu generos (scris de Mihnea 
Gheorghiu), amestec de legendă și realitate, de m't si con
temporaneitate, regizorul a trebuit să facă dovada mult otera- 
litâții talentului său și a capacității de sinteză, într-o peliculă 
care își propunea să prelungească niște permanențe ale mito
logiei în viața modernă a unui sat dobrogean, să conjuge 
rigoarea și ineditul vieții contemporane cu suflul trage 
antice. El avea de întreprins o dificilă și gravă verificare a du
rabilității unei afectivități umane specifică prezentului, folo- 
sindu-se de datele și spiritul unei mitologii ale cărei ecouri 
fac încă să vibreze pămîntul Dobrogei.

De fapt ni se prezenta o dramă foarte modernă, drama 
unei familii dobrogene din zilele noastre împletită cu niște 
obiceiuri care vin din îndepărtatele secole, cu un carnaval 
prilejuit de anotimpul recoltei. Paralelismul numelor unor per
sonaje cu al unor eroi de mitologie — Dita (Afrodita, Zeița 
■dragostei și a frumuseții), Dioniș (Dionysos, zeul vinului și al 
viței de vie), Midia (apropiere de vestita magiciană Medeea) - 
desfășurarea unor obiceiuri străvechi în costume de carnaval 
și într-un decor antic (urmele cetății Istria), dar și construcția 
scenariului pe canoanele tragediei antice respectînd regula ce
lor trei unități, toate acestea creează o atmosferă care ne 
trimite îndată spre antichitate. Destule alte elemente însă ne 
readuc la timpul prezent : carnavalul e pregătit de directorul 
căminului cultural, Dita și Dionis sînt niște artiști amatori, Sa
bina vine dintr-un spital ultramodern și călătorește cu autobu
zul, este pomenit numele președintelui sfatului raional, deci ra
portarea la timpul prezent este mai mult decît evidentă. Și 
totuși povestea celor doi îndrăgostiți care se sinucid are în 
ea ceva straniu, anacronic parcă. Urmăriți de greșelile părin
ților, copiii nu pot ajunge la fericirea pe care o visează. Mama 
(ui Dionis — Midia — și tatăl Ditei — Lut — s-au iubit în tine
rețe ; a fost o iubire ascunsă, furată, pentru că și Midia și Lut 
erau căsătoriți. Acum, după aproape 20 de ani, copiii lor se 
iubesc. Dar mama Ditei, Sabina, are bănuieli sumbre; Dita și

TV.

Dionis s-ar putea să fie 
frați. Midia caută adevă
rul, reconstituie ceasurile 
de dragoste cu Lut și în
doielile cîștigă teren. Că
sătoria celor doi tineri es
te oprită și ei intră în 
mare, de mină, și rămin 
acolo pentru vecie.

Regizoru’ Manole Marcus a ales ca loc de desfășurare a 
filmului său Dobrogea însorită, cu peisajul ei fierbinte, aspru, 
pietros și cu oameni care trăiesc cu o intensitate solară 
clipele de bucurie și de deznădejde, capabili de hotăriri su
preme. Regizorul declara că există aici, pe pămîntul Dobrogei, 
„o beție a soorelui și a mării, o grafică a orelor, o irizare de 
lumină care transfigurează și stilizează totul", ceea ce a deter
minat hotăritor ținuta plastică a filmului ; culoarea contribuie 
efectiv la exprimarea sentimentelor, la unitatea dramaturgică 
și la situarea acțiunii. Sigur că trebuie adăugat imediat la 
acestea rolul scenografiei. A fost folosit la maximum 
cadrul natural. Un sat. Voma—Veche, o casă specific țără
nească la co-e s-au adăugat doar puține detalii. In rest, totul 
e natural și poate de aici senzația tonifiantă de firesc, de ex
presiv. Severitatea pietrei, a nisipului se continuă în costumele 
și chior in finea personajelor. Pentru cetatea Istriei, lucrurile 
ou fost mai complicate, dar scenograful a construit un decor 
care condensează elemente'e cele mai caracteristice și cele mai 
cinematografice.

Strict profesional vorbind, scenariul i-a oferit lui Manole 
cus un excelent material pentru filmul de analiză pe care 

; - ::e: centra o experiență nouă deci, o ocazie, pe care 
n-a avut-o in nici una din lucrările anterioare, de a urmări 
evoluția sentimentelor într-o tonalitate gravă ce nu îngăduie 
nici improvizația, nici schema prestabilită. In fapt, acest film 
marchează adevărata naștere cinematografică a lui Manole 
Marcus. Chiar dacă regizorul nu a reușit să găsească în mod 
constant — așa cum s-a observat — „tonul cel mai potrivit în 
armonizarea realismului vieții cotidiene cu sensurile mari, filo
zofice. ale povestirii cinematografice", el a făcut dovada unei 
maturități artistice clar exprimate într-o operă cu reale profun
zimi, o operă care se constituie ca sinteză a unor foarte sub
tile și foarte diverse idei, interferînd legenda și realitatea, mitul 
și contemooraneitatea.

La aporiție. în 1966, filmul impunea o notă de originali
tate. otit prin construcția lui clasico-modernă, cît și prin îndrăz
neala cu care părăsea rețetele învechite pe care unii dintre 
cineaștii noștri ambiționează încă să le folosească. Era doar 
un început care în „Canarul și viscolul" va fi dezvoltat, per
fecționat Aici limbajul cinematografic se înnoiește și mai mult, 
amintind de manie-a Alain Resnais (din „Hiroshima, dragostea 
mea" sau „Anul trecut la Marienbad") de interferare a pla
nurilor temporale, de fărimițore și recompunere a timpului după 
o logică p-oprie personajului principal aflat într-o situație spe
cială. In „Canarul și viscolul* se întrepătrund trei planuri tem
porale : mai întîi un plan real (eroul sare din tren pentru 
a evita întîlnirea cu poliția, străbate- pe jos, prin viscol, drumul 
pînă la șosea, urcă într-un camion și ajunqe la casa lui Arhip 
pe care îl căuta, apoi pleacă la locul întîlnirii — o sondă pă
răsită și începe să aștepte pe omul cu care trebuia să se întîl- 
nească) ; apoi un plan al retrospecțfilor (în care Dobrică reface 
unele scene din viața lui zbuciumată) ; și în sfîrșit, un plan al 
fanteziei eroului în care acesta. întîi conștient, apoi din ce în 
ce mai cuprins de oboseală si de ger, străbate zone temporale 
incerte, bizare, invenții ale subconștientului și ale stării de delir 
dinaintea morții care-l cuprinde treptat.

Deși nu absolut originală, ca posibilitate de realizare cine
matografică ideea este foarte fertilă. Ea le-a oferit cineaștilor 
(regizorului Manole Marcus și operatorului Al. Intorsureanu) 
șansa unui examen de maturitate pe care amîndoi l-au trecut 
CU destul succes : regizorul și-a păstrat o luciditate permanentă 
în expunere, în abordarea planurilor temporale, în distribuirea 
lor inteligentă și inteligibilă (deși nu respectă logica obișnuită 
a narațiunii), iar operatoru1 a dovedit măiestrie în diferențierea 
cromatică a planurilor, alcătuind totodată un acord armonic al 
culorii care conferă filmului unitate de stil.

Abătîndu-se de la arhitectura cunoscută a filmelor ce 
fapte, a filmelor în core primul accent se pune pe anecdotic, 
scenaristul loan Grigorescu și regizorul Manole Marcus au recurs 
la o structură moi puțin obișnuită, dar mai interesantă și mai 
fertilă, căci ea pri'ejuiește o onaliză nu a fapte'or, ci a gându
rilor, a vieții interioare, a stării de spirit a eroului. Să recunoaș
tem că asemenea analize se încearcă la noi foarte rar (door 
„Pădurea spînzuraților", „Reconstituirea*. „Duminică la ora 6* 
au recurs parțial la astfel de mijloace). Publicul larg încă nu 
este familiarizat cu asemenea procedee stilistice. cu aseme
nea construcții cinematografice, dor oceasta nu reduce cu ni
mic meritul filmului lui Monole Morcus. Publicul se va obișnui 
după cîteva filme asemănătoare și procedeul vo intra în rindul 
celor de lorgă circulație și occesîb ' tate. așa cum s-o întim- 
plat și în literatură.

Dar „Canarul și viscolul* nu este interesant numai prin 
stilul său, prin construcția sa neobișnuită ; el are și o temă 
generoasă, de mare actualitate. Filmul a fost realizat în întâm
pinarea aniversării a 50 de ani de la crec-ea partidului și 
evocă momente din lupta comuniștilor ; este povestea dramatice 
a unui tinăr ilegalist aflat în misiune într-un oraș bintuit de 
razii permanente. Este vremea grevelor din ’33 și ti nărui Dobrică 
are de transmis un mesaj important. Reușește să scape de ur
măritorii săi și să ajungă la locul mtflnirii conspirative — ° 
sondă părăsită din afara orașului. Omul de legătură insă nu 
vine, probabil că a fost prins de polițiști. T-ă-jl însă cștecotă 
deși gerul și viscolul ii înving treptat ; locul intilniriî nu tre
buia părăsit cu nici un preț. Dor gerul învinge și tinărul mocre 
la datorie.

Fără ostentație, într-un limbaj co'-d și convingător, filmul 
vorbește desp-e capacitatea de jertfă o comuniștilor, despre 
credința nestrămutată în victorie, despre noblețea luptei lor.

Interpretul principal. Florin Gabreo, debutant, conturează 
figura viguroasa a tinărului luptător printr-un joc simplu, pre
cis măsurat, înefinot maî ales, cum era și firesc, spre o dina
mică interioară.

„Canarul și riscolul* este un film frumos maî întiî prin 
febra cu core evocă momente din lupta ilegală a comuniștilor 
șl apoi prin noutatea stilului, prin tonul cald și convingător 
asigurat de ridicata profesionallitote a autorilor.

Aceste ultime două filme ale lui Manole Morcus lasă des
chisă traiectoria unei evoluții core se anunță extrem de inte
resantă.

Credem că ea va fi confirmată de lucrările aflate ocum pe 
platourile de la Buftea, in care regizorul continuă să se ocupe 
de tema nobilă a luptei comuniștilor pentru triumful cauzei lor. 
Cele două filme la care lucrează în același timp — „Adevărul" 
■’ „Puterea* (ambele scenarii sînt scrise de Titus Popovici) re 
constituie destinele unor comuniști, începînd din 1944 și pînă 
in 1965. In ianuarie, cînd a tras primul tur de manivelă, Mar
cus anunța că, fără a ocoli o formulă modernă, filmele sale vor 
fi de largă accesibilitate, cu atît mai mult cu cît spectatorul 
are deja o educație imagistică formată.

Se vor înscrie aceste două filme în linia mereu ascendentă 
pe care a urmat-o Manole Marcus ?

ȘTEFAN OPREA

Iată dar că „Floarea din gră
dină" — initial un fel de ruda 
săracă a „Stelei fără nume"— 
s-a emancipat. Ultima emisiune, 
în care au evoluat o olteancă, 
o ardeleancă și un flăcău din 
Maramureș, a depășit toate aș
teptările, demonstrînd, fără drept 
de tăgadă că, dacă este ceva 
valabil și de autentică perspec
tivă în „Steaua fără nume", a- 
ceasta-i „Floarea din grădină", o. 
riginală punere în valoare a ta
lentelor populare, a virtuților 
noastre folclorice, etnografice, a 
melosului din bătrțni. Stăruința 
cu care membrii juriului au sub
liniat această orientare a emisi
unii se justifică din plin, nu 
numai prin oportunitatea obiec
tivului, dar și prin amploarea 
posibilităților, demonstrate cu 
prisosință de concurenții mai sus- 
pomeniți.

De două ori a lipsit un singur 
punct pentru a se atinge nota
ția maximă, iar o dată—paispre
zece. Dar în toate trei cazurile 
a impresionat dezinvoltura sce
nică și sinceritatea expresiei, co
loratura particulară a interpretă
rii și puritatea stilului. A fost 
o adevărată revelație, explica
bilă prin aceea că, în cultiva
rea cîntecului popular, termenul 
de amatorism este impropriu, iar 
acela de profesionalism — con
traindicat. Asa se face că duble
le oglinzi ale „Stelei fără nu
me", cu ajutorul cărora s-au 
multiplicat, în timp, serii în
tregi de variate și to
tuși fioros de monotone voci 
„gen" Dan Spătaru, Anca Age- 
molu, Aurelian Andreescu ș. a., 
sînt practic inoperante în „Floa 
rea din grădină". Mai întîi, pen
tru că mediul de cultură al cîn
tecului popular nu are și nu 
poate să aibă nimic de seră în 
el. Dimpotrivă. Apoi, pentru că 
acționează salutar profilaxia ju- 
juriului și organizatorilor, deciși, 
se pare, să dea în mod con
secvent emisiunii finalitatea cu
venită.

De altfel, mi-ar fi greu să-ml 
imaginez un film cu secvențe ale 
preselecțiilor „Florii din grădi
nă", asemănător acelui devenit 
clasic, în care imberbi și can
dide se scufundau infernal de 
surîzători și nepreveniți în mlaș
tina perfid ademenitoare a unui 
kitsch muzica] de cea mai în
doielnică sorginte. Nu calitate,

pentru că nici nu era vorba de 
așa ceva.

Iată de ce «Floarea din gră
dină" îți dă sentimentul recon
fortant că «Steaua fără nume" 
și-a găsit în sfîrșit însăși ra
țiunea de a exista. Ceea ce 
nu ar însemna, firește, să se 
elimine automat varianta muzicii 
ușoare, ci numai tarele de ban
dă rulantă ale acesteia. Care 
sînt multe și țin de o modă și 
de modele, receptate fără dis- 
cernămînt, fără personalitate, 
fără glorie. Cu excepții pe care 
le urcăm pînă pe podiumul «Cer
bului de aur".

Dar și cu regula, revoltător 
de cuprinzătoare, a prefabricate 
lor de duzină, care delectează 
într-un fel telespectatorii. Dar și 
strică gusturile, invitînd la co
moditate și quasi-drogare colec
tivă cu : „Azi am aflat, că mă 
iubești, pe stradă cînd mă în- 
tîlnești, în ochii mei citești po 
vești, de ce sd taci și nu-mi vor
bești !*.

E o mostră imaginară, incapa
bilă să se ridice la nivelul de 
caricatură al celor reale. Re
luate și tocate mărunt, în ace
lași ritm, cu aceleași inflexiuni, 
genuflexiuni și contorsiuni, cu a- 
celași vajnic naufragiu în bana
litate. Cum să nu preferi atunci 
.Floarea din grădină**, cu bala
dele și legendele ei, cu vigoarea 
unor talente nesofisticate și, har 
domnului, neprofesionalizate. Cu 
acele agreabile și instructive ex
cursii într-un univers etnografic 
atît de familiar concurentilor / 
Atît de familiar, îneît impresia 
de concurs dispare, instituindu-se 
o alta, de intimă comunicare, 
între noi și concurenți, între 
ei și juriu, între membrii ju
riului (în ciuda pereților des
părțitori), și a tuturor cu Dan 
Deșliu, mereu în notă și mereu, 
în mod fericit, egal cu el în
suși.

De-aici înainte, «Floarea din 
grădină" are un prestigios ante
cedent. Care obligă. Ar fi mes
chin, în atare înprejurare, să 
speculăm situația și titlul emisiu
nii, observînd conform zicalei. 
„Cu o floare...". Și totuși, emo
ția nu e lipsită de neliniște. Nu 
se va contamina oare „Floa
rea din grădină" de la surata 
ei... vitregă ? Ce-i de făcut ? 
Că prea e mîndră și învoită, 
pentru a nu ne teme de suflul 
de qheată al șablonizărilor.

Ai grijă, juriule, veghează I

AL. I. FRIDUȘ

EXPOZIȚIA VASILE ISTRATE
Pictorul Vasile Istrate, cunos

cut cu prilejul numeroaselor ex
poziții plastice la care a parti
cipat de-a lungul anilor, ni se 
relevă acum ca grafician de a- 
fiș intr-o expoziție personala 
(Sala galeriilor de artă din 
Iași) pentru care exponatele au 
fost selectate cu o mare exi
gență.

Urmînd un drum ale cărui e- 
tape se leagă organic între ele 
— der ivind una din alta —, arta 
gralică a lui Vasile Istrate iși 
are soraintea in profesiunea sa 
de tipograf, situindu-se ca o 
treaptă intermediară intre aceas
tă nobilă îndeletnicire și pictu
ra.

Limbajul sui generis al grafi
cii de afiș, pe care V. Istrate 
o practică încă din anul 1948, 
este lapidar, concentrat la esen
țe de forme și idei, avțnd me
nirea, așadar, să spună foarte 
moșite tuezuri eu mijloace de ex
presie parcimonioase, comprehen
sibile Intr-un timp cit mai scurt.

In privința aceasta, expoziția 
de fată ni-1 dezvăluie pe auto
rul ei ca pe un virtuoz al ge- 
msăui. deși dacă ii „citim" bine 
lucrările, acestea vădesc o gîn-

dire îndelung elaborată, cu im
plicații adecvate problemelor pe 
care le abordează. Create dis
parat, pe parcursul unui înae- 
lungat răstimp, „afișele* lui Va
sile Istrate, adunate acum la un 
loc, se orlnduiesc într-un tot 
unitar, organic, ca un ciclu con
ceput dintr-o dată. Acest atri
but derivă din însăși organici- 
tatea desfășurării evenimentelor 
pe care le reflectă lucrările sale, 
iar simpla înșiruire a celor mal 
semnificative titluri poate fi re
velatoare în acest sens ; „1921— 
1944“, .Insurecție*, „23 August— 
Ziua Eliberării*, „România socia
listă*, „A 45-a Aniversare a 
P.C.R.*, „A 50-a Aniversare a 
P.C.R.**, „Spre comunism*, etc.

Sensul adine al tematicii pe 
care o parcurg afișele lui Va
sile Istrate își transmite valen
țele nu numai asupra formelor 
în sine — stilizate uneori pînă 
la ultima expresie a acestora — 
dar și asupra cromatismului lor, 
care se ridică, în cazul de fată, 
de la vizualifatea pură — cul
tivată îndeobște în așa numita 
„tehnică a afișului*, — pînă la 
o funcționalitate conceptuală.

CL. PARADAIS



EORGHE ISTRATE

a m a r...
Maria-Maria, amaru-i amar, 
Maria-Maria, nume amar, 
fată bălaie și surioară 
iți curge-nserarea in poală 
și tu stai cu picioarele sub ulucă 
in apa rece care ustură și usucă.

Domnul de clopote lăudat 
gura ți-a descintat
Marie-Marie, 
de dragoste veche și de fetie.

Uită-te, fată, în subțioară 
unde buhaiul nopților zbiară 
și te caută, și te răpune, 
impingindu-te in rugăciune.

Doamne, fă-i sufletul și sperie-i buza, 
care leapădă vorbe, — lehuza — 
sperie-i cintecul de fată mare 
acum, cînd soarele în poală îi moare, 
acum, cind amaru-i amar, 
Maria-Maria, nume amar...

rește arcul in spate și cerșeștef r

Crește arcul în spate și cerșește 
săgeți -
puteri pribegind slobozite 
pe izvoarele lumii, 
pe singurătăți.

Vai, de mult n-am avut timp, 
n-am mai avut timp...

Nerăbdarea mea spintecă lung 
clipa aceasta în care trăiesc 
încremenit, gata de lansare, 
spre golful cel mai ceresc.

Păsări vin părăsind 
in aer inele aromitoare, 
adulmecindu-mi săgețile 
tinguitoare.

Dar nu mai știu, nu mai pot să lovesc - 
Fiara iși plimbă magneții 
prin vidul greu care-nchide 
ochiul orbit al săgeții...

pereți
Patru pereți are casa, patru poveri 
și noi tot patru sub ea 
robiți la grija somnului lumesc 
cu pletele-ncilcite-n stea : 
surorile mele - fete curate - 
și eu bănuind că trăiesc, 
fiecare ținem un perete in spate 
și-n paturi lungi 
părtnții-mbătrinesc.

O, doamne I 
poveștile tale ne fac fericiți, 
dar cine să țină luminarea spre lume 
cind dormi și tu asemeni unui cerb 
in luminișul tău cu brume 
căznindu-ți pleoapa care nu te-ascultă, 
alunecind de pe pendulul nopții 
ruptă ?...

Cind bate ceasul tău cu strigoi, 
lepădind nălucile sorții, 
cineva, furișindu-se dintre noi, 
va ieși in ogrăzile morții.

Dar casa are patru pereți 
și fiecare ținem cite unu-n spinare — 
în mijloc - ocrotiți de poruncile lor - 
părinții-mbătrinesc pe paturi de sare.

O, doamne, somn rău ai zăcut !

spune-mi, cine pune deștul in gură 
și șterge noaptea cu-n țipăt căznit 
strîmbindu-mă-n fluierătură ?

Alunec și umblu-n timpul meu slobozit, 
bocet de fete presară doliu la poartă, 
zestre nevrută, ca un ciine zvirlit, 
luna moare la capul satului.

Și-n duhul ei plutitor, de țarină 
dezgolind bolovanii căinței, fierbinți, 
fără mine, casa bătrină 
se dărimă peste părinți

omancierul părea obosit, legat de toți cu nesuferite 
lanțuri subtile, puternic, încăpățînat și totuși singur 
ca o piatră neagră de Kaaba.

Pe urmă E.T. veselul, sfătosul E.T. cu mutra lui de 
bufniță grecească și Chybella m-au luat de braț și m-au

obligat să-mi îmbrac paltonul, am coborît niște scări, m-a sărutat 
cineva cu barbă țepoasă, am alunecat pe pîrtia asemeni 
unei oglinzi mercurice și m-am trezit împreună cu E. T. 
pe banca din spate a mașinii actriței și colonelul-scriitor 
vorbea înainte, rîdea, fulguia într-una, spini cînd viorii, cînd 
albi foșneau pe geamul din față, se lumina, începeam să 
mă îndepărtez de copilăria acelei nopți, de ceva identic cu 
un nimic foarte frumos și cu o formă vie a morții trans
parente.

Mașina pornise, scrîșnea, femeia de la volan și E. T. 
vorbeau, dimineața venea într-o gradație de culori demnă de 
Velasquez.

„Să aparții adevărului, să ajungi chiar să faci parte 
din el... Și după aceea?".

Totul rămăsese în urmă și totul 
urma să fie reluat în curînd: acel 
du-te vino al paharelor, sticlelor, 
platouriibr, tacîmurilor, globurilor 
și cuburilor de gheață, „Vie en 
rose" (2/6 vodcă, 3/6 campari și 1/6 
bitter, plus apă scursă din trei cu
buri de frig), felii de portocală, pa
radoxuri și o mulțime de aforisme 
despre cinematograf și fotbal, bana
nele cu gust de gumă de mestecat, lecția comună a gălăgiei 
și simpatiei pînă în cele din urmă promiscue.

Cybella se întorcea din cînd în cînd să se uite la noi.
Atunci îi vedeam pleoapele și mi se părea că ele sea

mănă cu niște păstăi de fildeș transparent.
„La mine-n cameră trebuie să fie cam frig" — spunea 

actrița — dar o să bem Cassis...".
„Foarte bine — rîdea Încețoșat E. T. — cu asta ne 

alegem din viață...“.
„O grămadă de țipi cu mutre de pești abisali", mă gîn- 

deam. se distrau pînă la paroxism, gîfîiau de bucurie, ples
neau de satisfacție". „Un zigzag de nume cu inițialele pier
dute din care la urma-urmei aș fi putut reține numai even
tualul lor miros de picioare".

„Dacă nu vrei să vezi mare lucru ești silit să observi 
aproape totul, să alegi, uneori lăsîndu-te ales, să pătrunzi 
pînă la rădăcina iluziei și a stagnării, pentru ca exact 
atunci să vină cineva simpatic și sentimental, să-ți spună 
cleios: „Bea, iubește, cu altceva nu te alegi, uită-te bine 
la mine, am atîția ani și restul e numai plictiseală și te dez- 
umfli. te deghizezi într-un cinic copil-minune, ori într-un 
cinic cu experiență și te întorci de unde-ai plecat...".

Mașina mă zguduia destul de tare, măbîntuiau frînturi 
de fraze și idei ridicol de serioase (ținînd seama de împre
jurări), ninsoarea stătuse parcă, sau în orice caz ningea rar. 
se vedeau munții albicioși ca niște moruni.

„Și cafea și-mi pare rău că nu-i și Vlad ou noi..." mor
măi E. T. și se rezemă de mine : corpolent, vinovat, flămînd 
de omagii timide.

Vila la care trăsese Cybella era înaltă, oarecum gotică, 
cu ferestre și arcade ogivale, cu poartă înaltă de lemn fu- 
muriu, cu clanță uriașă. Ne-am dat jos din mașină, am des
chis porțile, un bărbat în pijama s-a văzut la una din feres
tre, am trîntit portierele și am intrat.

înăuntru mirosea a mucegai și a conuri de brad.
Am urcat o scară cam din vremea lui Petru Cercel și-am 

intrat în camera Cybellei — spațioasă, întunecată, cam rece
Gazda (un muntean gras, cu obrazul plin de furuncule 

și negi) a bătut la ușă, a spus „La multi ani* și a pus lîngă 
soba de metal un braț de lemne. E. T. a aprins focul și 
puțin după aceea ne-am scos paltoanele și eu m-am lungit 
pe pat, iar E. T. s-a prăbușit într-un scaun aproape muzeal, 
iar actrița s-a apucat să scotocească în geanta de voiaj 
(dungată) după sticla de Cassis și E. T. a desfăcut-o poves
tind ceva confuz despre colonelul Lawrence și Babilon, des
pre petrol și arta disimulării și dopul de metal al sticlei s-a 
rupt, noi am turnat conținutul însă în două pahare de plas
tic ; actrița bea din paharul meu, E. T. îmi făcea cu ochiul 
și ne-am urat fericire. Puful de deasupra buzei ei de sus 
avea culoarea polenului dar asta nu mă făcea mai fericit, 
sau mai puțin singur, așa după cum grilajele de lumini 
ochiade și alcooluri dintre mine și ceilalți (în fond dintre 
mine și mine) nu mă puteau împiedica să simt un fel de gol 
chiar și atunci cînd E. T. vorbea mirosind a coniac vanilat 
despre „splendoarea de-a trăi" și cînd dragul meu Oxen- 
stierna (așa-mi plăcuse să-I poreclesc pe Vlad) reușea cu 
aerul lui dur și sportiv să alunge monotonia efeminată din 
jur.

Cybella bea ,Cassis" la paritate cu noi și povestea că 
vine deseori la vilă și că gazda, un tip-boeuf, își bate nevasta 
deseori (și nevastă-sa avea ochii mari, blînzi și proeminențe 
deasupra arcadelor) pentru o aventură pe care aceasta o 
avusese prin 1948, pe cînd respectivul fusese închis pentru 
speculă cu carne și că întotdeauna după ce-o bătea pîn-o 
umplea de sînge, o punea să se spele, să se parfumeze, să-și 
îmbrace o rochie stacojie, de stofă, oribilă și-o ducea la 
unicul restaurant (e drept, cu „anexă") și la cinematograf
— unde ea prefera filmele la care se poate plînge — și-i 
cumpăra pudră și ruj de import.

„Vezi, E. T. — spuneam — vezi, și asta face parte din 
splendoarea de-a trăi'. Pe urmă am tăcut toți. Nu mai nin
gea, cerul era de oțel, munții niște mingi de rugby nw- 
iate-n var și fără să aibă vreo noimă mi-am amintit de Vlad
— Oxenstierna și de taică-său, bărbatul acela frumos (altfel 
decît taică-meu însă), înalt de cel puțin 190 de centimetri, 
cu părul grizonat și un mers inimitabil, filozof, adevărat 
filozof al chimiei (ca și taică-meu al istoriei), fost jucător 
de rugby de divizie, posesor a peste 200 de cravate superbe 
unele parcă pictate de Matisse, pictor amator și el (ca și 
bătrînul meu și amîndoi iubind pe Luchian și Petrașcu) cu 
care mergeam la meciuri de rugby, duminica dimineață, în 
parcul Copilului și-o dată, taică-său chiar a rupt o umbrelă 
pe spinarea, unui idiot care ne scosese din sărite.

După meci, ne duceam să bem bere și dacă era toamnă, 
cum stăteam și beam în grădină ne cădeau frunze în hal
bele de bere și pluteau ca niște pești japonezi. Frunzele 
cădeau ca-ntr-un menuet, noi vorbeam despre minunatele, 
brutalele, fulgerătoarele „șarje" ale liniei de trei sferturi 
și despre grămezile deschise, apoi despre Munchen (unde el 
studiase) și Timișoara, sau alte orașe exprimîndu-se prin 
parcuri și amiaza se deșira sub privirile noastre ca fumul 
unei țigări și plecam pe jos, cîțiva kilometri de asfalt pe 
care coroanele copacilor șl tufele parcurilor îi făceau aproa
pe romantici, ușor amețiți de cerul sticlos, imobil, de aerul 
de o artificială noblețe, ca aceea a cristalului de Bohemia, 
după aceea îl duceam pe inginerul B. acasă pe strada cu 
nume de pictor și noi ne mai întorceam să ne plimbăm, era 
o lume pestriță, mirosuri — un adevărat concert, în scuarul 
de pe colț se hîrjoneau fete pubere cu picioarele lungi ca 
ale unor berze. Pînă la urmă intram între blocuri (la mine 
acasă se juca remy) și comandam alune și bere, cam toată 
lumea comanda asta duminică după-masă, se făceau ine
vitabile echipe naționale, se comentau divorțuri și căsătorii.

se comiteau înspăimîntătoare dezacorduri grama:.cai*- «se 
înjura cu voluptate. Noi beam bere și nu eram n;:; ,
nici veseli, priveam pe geamurile prăfuite simetric c_ — se 
fugăresc gîndaci cafenii, roșeați, curo din cînd în cînd 
nărița cu brațele arse într-un accident stupid venea și î : 
cu șervetul în geam, strivind brusc vreo cîțiva ghidat 
alarmîndu-i pe ceilalți, dar nimeni nu se uita prea aten- .a 
chestia asta, nici măcar chelnărița, pe urmă ea lua în mină 
un pahar și-l ștergea chiar cu șervetul acela și ne povestea 
(pentru a cîta oară, oare?) cîte ceva despre soțul ei de a 
doilea, care încercase să-i violeze fetița de 13 ani, ori poate 
i se păruse ei numai și noi înghițeam înainte berea făinoasă 
și ne uitam pe geam cum oțetarii din fața garajului de peste 
drum fac reverențe.

Vlad purta ca de obicei plovere pe gît (de 
culoarea lucernei, sau a lămîiei coapte) și povestea o 
mulțime de lucruri despre contraforturile de catedrală go
tică ale metaforei și prin fața geamului treceau oameni în 
șiruri, parcă niște numere iraționale, timpul începea să

DRAGUL MEU OXENSTIERNA....
(fragment din romanul: „NOAPTE BUNĂ, AHAB“)

miroasă a bere trezită, se aprindeau luminile, începea să 
urle tonomatul. După un timp plecam, cînd plo.ua ni se părea 
că ploaia miroase a gudron și a oraș, ne plimbam pînă pe 
Călărași (unde ne obișnuisem să facem un mic popas igie
nic), ne plimbam mai departe, alegeam cîteva străzi stranii, 
pitorești, ne aflam înăuntrul unei bile de zgomote și culori, 
tramvaiele uruiau, ne despărțeam în capul străzii, lîngă bise
rică, întotdeauna la mijlocul discuției.

Actrița Cybella (de fapt știam de la început că mințea, 
că nu era actriță, ci numai casieră la un teatru, dar că se 
dădea drept actriță pentru că-i plăcea să fie ușor cabotină 
și să se pună la dispoziția admirației masculine) mă privea 
cu ochii ei ca două ovule verzi, de smarald, E. T. trăncănea 
satisfăcut, își scosese ochelarii, se străduia să nu adoarmă 
și să ne simțim bine.

In cameră continua să rămînă destul de frig, brațul de 
lemne urîte, arătînd ca leproase, dispărea rapid în sobă 
E. T. sporovăia, se ciupise și ciocnind spunea „Să trăiți", 
Cybella cu ochii ei de smarald se uita lung de la unul la 
altul (eram desigur jalnici, nerași, cu buzele vinete și col- 
țuroși) și știa exact că între mine și ea nu se poate petrece 
nimic altceva decît o experiență cețoasă, scurtă, un fel de 
floare atrăgătoare și în același timp obscenă, pe care n-o 
miroși decît o singură dată. Mă gîndeam iarăși la frumuse
țea orientală a Danei-Medeea, făceam întotdeauna revelio
nul fără ea șî atunci cînd mă întorceam acasă ea știa că 
Am Ales-O din nou pentru cel puțin un an ; eu numeam asta 
„lașitate poetică', iar ea „libertate provizorie".

Lemnele trosneau în sobă patriarhal, E. T. lăicrima ca o 
focă (romancierul îi spunea mereu : „Mă, tu pînă nu plîngi 
puțin nu te simți binel”) și se uita peste capul meu la un 
tablou înfiorător de-a dreptul, care aglomera între ramele 
sale scorojite : doi îngeri extrem de tineri, aproape niște co
pii. subțiri ca niște macaroane și violeți, zburînd însă și o 
bătrînă cam grasă ce se uita fără nici o plăcere la o le
gătură de urzici — probabil hrana ei monahală. In colțul 
pînzei scria: „Sfînta Meropia".

Prin sticla ferestrei iarna de afară semăna tot mai mult 
cu o șubă înflorată. Pînă la urmă am ajuns iarăși să batem 
cîmpii și i-am spus lui E. T. că fericirea e numai posesie, 
un adevărat spectru, ca și puterea, ca și inteligența și că 
cea mai perfectă ficțiune e posesia sexuală, i-am vorbit fără 
nici un rost despre suspendarea funcțiilor substanței gîndi- 
toare, despre Dyonissie Areopagitul, din nou despre legea 
identității aplicată la morală și i-am repetat că toate Lucru
rile astea mă legau de Vlad și E. T. s-a ridicat în picioare 
și a spus „Mi-e somn. Trebuie să plec".

Iși pusese ochelarii și-și căuta fularul, pălăria cu boruri 
largi, se stăpînea, nu vroia să se certe, dar era puțin gelos, 
poate numai din pricina părului cărunt, poate pentru că nu 
născocise încă un mod de a privi asemenea lucruri din 
afară, ou o crudă detașare, fără odihnă, fără nici o plăcere 
definitivă.

„Vin mîine... adică azi pe la două... Mergem să v-arăt 
păunii ...“.

„Sînt obosit. Vreau să mă odihnesc".
„Asta-i tot? Intr-adevăr î“.

DAN MUTAȘCU
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- - - - - - - - Ancheta „Cronicii" - - - - - - - - - - - - - - - -
1. Putem aprecia, din perspectiva fatal limi

tată pe care o avem acum, deceniul al șaptelea 
ca o etapă distinctă în evoluția prozei contem
porane ?

2. In ce măsură sincronizarea a depășit 
simpla preluare a unor procedee și a angajat 
direcțiile majore ale literaturii ?

3. Cum se pune, din același unghi al sin
cronizării, problema egăturii cu tradiția ?

4. Care simt, după opinia dv., modalitățile 
care au exprimat în mod optim cerințele unei 
literaturi actuale ?

PETRU POPESCU: Marile obsesii: tradiția 
și specificul național

1. După opinia mea, deceniul al 
șaptelea e o fază de trecere ; a-1 
considera ca un moment distinct, 
dotat de la un capăt la altul cu 
aceleași specificități, e o greșea
lă. La urma urmei, în acest de
ceniu au apărut încă multe cărți 
de un conform’sm lamentabil, al
tele acceptabile, altele curajoase, 
în fine două-trei profunde. Dar 
deceniul a început dominat de 
estetica dogmatică și s-a sfîrșit în 
plină campanie de restabilire a 
valorilor și a bunelor ierarhii. 
Pentru ca o etapă să fie dis
tinctă, ea trebuie să reprezinte o

orientare omogenă, anume, care să o izoleze de fazele 
precedente prin natura ei cu totul deosebită și evidentă. 
Deceniul al șaptelea ar însemna o secțiune arbitrar crono
logică în evoluția prozei, evoluție care, la urma-urmei, s-a 
deșertat mai ferm abia de vreo doi ani încoace. Pînă prin 
'63 mai apăreau ici și colo cărți de proză interesante, dar 
de o orientare mai generală nu putem vorbi decît azi (și 
aici cu destule rezerve).

2. De sincronizare, după mine. încă nu poate fi vorba. 
Există, firește, o sumă de scriitori autentici atît în fond cit 
și în formă, scriitori care, prin însemnătatea operei lor, 
sfidează timpul. Pentru aceștia, problema sincronicității nici 
nu se pune. Exemplele trecutului, de asemenea, întăresc 
ideea că pentru un mare scriitor a fi ori nu sincronizat 
cu conștiința literară a națiunii respective, ori chiar a 
continentului în acea epocă anume, nu are nici o însem
nătate. Pe Sadoveanu, de pildă, nimeni nu-1 putea acuza 
de modernitate. Ba chiar în epoca lui el apărea destul de 
perimat ca formulă și atitudine, atunci cînd proza înregis
trase succese de genul Camil Petrescu-Holban-Blecher, iar 
poezia era în plină ofensivă suprarealistă. Totuși, Sado
veanu rămîne ceea ce este, dincolo de lipsa lui de sincro- 
nicitate cu spiritul literelor din vremea lui. Dar, scriitori 
care, prin statura lor, își pot permite să se dezintereseze 
de formulele contemporane cu ei, avem azi foarte puțini, 
și ei nu sînt niciodată prea mulți în orice cultură. Pe de 
altă parte, prin nivelul ei, opera lor capătă o modernitate 
interioară, mult mai autentică și mai durabilă decît cea 
formală.

Ceilalți sînt fie stăpîniți de teme șl stiluri proprii mo
mentului 1934 — aceasta ca reacție față de estetica dogma
tică, firește, dar de ce o reacție spre trecut, nu spre vii
tor? —, fie de modernismele epocii '50—'55. După mine, 
și într-un caz și Intr-altul — modelele sînt flagrant de
pășite și fascinația pentru asemenea modele e inexplicabilă. 
Sincronici cu adevărat sînt doar cîțiva, și e interesant că 
aceștia sînt mult mai puțin obsedați de preluarea de for
mule, iar literatura lor exprimă sincer niște experiențe per
sonale,.

3. Tradiția, ca șl specificul național, sînt pentru noi 
niște mari obsesii. Dar nu avansăm discutîndu-le la ne- 
sfîrșit, ci doar făcîndu-le să evolueze prin opera noastră. 
Legătura cu tradiția e fatală, aș spune, pentru orice scriitor 
dotat. Tradiția e un fond dat odată dintru început, și In 
chip definitiv, ca și specificul. Nici nu se capătă, nici nu 
se pierde. Practic, se impune o singură recomandare : scri
itorul (și mai ales scriitorul tînăr) trebuie să cunoască bine

arătură română, de la începuturi pînă în prezent. Ceea 
te se lntîmplă destul de rar. Noul roman francez a fost 

vreo doi ani citit mult mai mult de tinerii scriitori 
r -Tâm decît oricare autor național — situație cu totul 

fă, demonstrînd o mare dezorientare spirituală.
4 Nu știu dacă am înțeles bine întrebarea. Oricum, 

-. -: mine cerințele literaturii actuale se reduc la una:
Există multe moduri de a nu spune adevărul

- ’ă In primul rînd, sînt abordate teme vechi sau 
t z- Însemnătate. Apoi, cadrele societății românești

.... - i-.exact (vezi ponderea prozei rurale țață de 
: Ir. fine, eroii sînt lipsiți de „carne", adică sînt 

te- re-tru că autorul, pudic, nu-și mărturisește
* *•. - ■ nală. experiența intimă, nemijlocită. Nicio-

-:-ndnă n-a fost mai „igienică" decît azi.
~ - - - - ■ —j;a.'e erotică, pînă și cea mai nevino-

• ■ -r ::■> i-z: eveniment într-o carte. Cît despre
-e foarte lungă : unde e descrierea

- ' - ultimul război, cu monstruoasele
- i» ’ < x care acest război le-a lăsat.

—«wmfcmteJe semnificative din anii 1940—
♦ Itawta de azi. unde sînt dramele familiei, 

cătaaCfex. MMtaapauaanuf. romanul de dragoste
* ■■*. CMfeMirix Intre generații și ideologii, 

taaarf sommo potțtg. și așa mai departe ? Toate a-
«Me *nr icj-eoAa. In acMab. proză din care nu se 

MHege «tat ax aabțff tata tar ruu>i ■. uneori înșirînd de-a 
dreptul Mei goale pe ckevw me de pagini, avem, iar pasi-

• : '■ ; _::e e pur și sim-
Phr de nelnfeles. șt atf Întreb dacd ta amrmfte cazuri nu 
trebuie s-c numim lașii are.

TRADIȚIE Șl INOVAȚIE IN PROZA ACTUALĂ

ION MAXIM: 0 etapă distinctă
1. Aș vrea mai întîi să relev 

caracterul arbitrar al împărțirii 
literaturii și creației artistice în 
general pe decenii. O privire chiar 
superficială asupra istoriei arata 
că evenimentele nu țin seama de 
asemenea puncte de reper. Cu atît 
mai puțin arta. Dar fiindcă în de
ceniul al șaptelea au intervenit 
factori hotărîtori pentru evoluția 
literaturii noastre (factori anun
țați după cum știm încă din de
ceniul precedent), și cum la în
cheierea lui, mai mult sau mai 
puțin festivă, se cuvine să se 
facă un bilanț, putem aprecia

chiar din perspectiva foarte limitată a prezentului că repre
zintă o etapă distinctă în desfășurarea întregii noastre lite
raturi, accentul căzînd cu precădere asupra prozei.

Aș numi, menținlndu-ne în cadrul legilor dialecticii 
deceniul șapte, deceniul negației, spre a-1 deosebi de 
cel precedent, subliniind încă o dată că este vorba de anu
mite tendințe, direcții vizibile în literatura noastră din a- 
cești ani, cu specială trimitere la proză, fără să se poata 
tace demarcația netă între decenii.

Imediat după 23 August proza nu prezintă caracterul u- 
nei mutații esențiale față de aceea scrisă în timpul răz
boiului. Abia după abdicare, în special din 1948, deși te
mele rămîn deocamdată aproximativ acelea ale prozei din
tre cele două războaie, optica, perspectiva se schimbă ca 
și soluțiile de altfel. Prefacerile revoluționare s-au răsfrînt 
și asupra literaturii și deceniul al șaselea care începe după 
cum am văzut, luînd în considerare ambianta și structurile 
total deosebite, în cel precedent, este caracteristic. Acum 
se petrece acea schimbare fundamentală, punîndu-se tezele 
unei noi literaturi. Mutația e inaugurată de Desculț (1948) 
și Mitrea Cocor (1949). Scriitorii ancorează în realitatea ime
diată și deceniul al șaselea cunoaște cîteva reușite. Din 
păcate, ca întotdeauna în asemenea situații exceDtionale, a- 
numite exagerări, neînțelegeri sau înțelegeri greșite, dog
matism îngust, au sfîrșit într-o schemă, unidimensionînd 
literatura. O reacție era firească și se petrece chiar în 
sinul deceniului respectiv prin apariția celor două mari 
romane, Moromeții (1954) și Groapa (1957), inaugurînd o 
nouă tendință.

Privind astfel lucrurile, în procesul lor dialectic, con
siderăm că specificul deceniului șapte constă în această re
zistență față de schematismul și dogmatismul îngust, ofe
rind scriitorilor o nouă și largă perspectivă a diversității 
stilistice, subliniată la Adunarea generală a scriitorilor din 
1968, o adecvată înțelegere a transformărilor sociale și o 
răsfrîngere reală a unor conținuturi de conștiință perma
nente. In acest sens putem vorbi, fără să ne temem de li
mitarea pe care judecata de valoare făcută în afara deta
șării de timp eventual o aduce, că deceniul încheiat este 
o etapă distinctă în evoluția prozei românești contempo
rane. De altfel încă realizările acestor ultimi ani, pe care 
critica literară le-a înregistrat cu satisfacție, dau semnele 
unei noi spirale pe care sîntem îndreptățiți s-o așteptăm în 
deceniul viitor.

2. N-aș folosi termenul .sincronizare' decît în înțelesul 
precizat de simultaneitate. Celălalt sens care este prea le
gat de teoria imitației a lui G. Tarde nu-și are, cred, locul 
aici. Există anumite condiții obiective determinante într-un 
proces istoric. Literatura este și ea un astfel de proces, fatai 
supus acestor condiții. In timpul războiului a înflorit Ia noi 
o speță literară ce ar părea că ne contrazice dar în reali
tate pledează pentru cauza noastră: nuvela fantastica, re
prezentată de Victor Papilian, V. Benes, Laurențiu Fulga 
etc. (din păcate nici unul din ei amintiți în sinteza dece
niului respectiv). Era o reacție împotriva atrocităților răz
boiului, o evadare poate sau un protest. Fenomenul ar me
rita să fie cercetat.

Asemănătoare, deși pe alte planuri și din alte consiae- 
rente, mi se pare și proza deceniului al șaptelea. S-au îm
prumutat anumite modalități ? Dar și pe alte meridiane ro
manul, arta în general, trece printr-o criză, generată de 
alte motive decît la noi dar tot printr-o criză ce trebuie 
depășită. In mod inevitabil, și fără această simultaneitate, 
proza noastră ajungea în situația în care se află acum. Noi
le forme, varietatea de stiluri care a fost de altfel încu
rajată, nu sînt semnele unei agonii ci ale unei renașteri.

Să ne revoltăm împotriva visului și imaginației? în
seamnă să ne revoltăm împotriva noastră înșine care sln- 
tem făcuți și din vis și din imaginație. Că tendințele au fost 
exagerate în anumite cazuri ? E firesc. Așa cum s-a exage
rat în deceniul precedent e inevitabil să se exagereze și a- 
cum. Este necesar chiar pentru a cunoaște limitele și-n a- 
ceastă direcție. Prea multă interiorizare și exces de .sine"? 
Realitatea, cu sau fără voia noastră, ne ține într-o plasă 
din care nu putem ieși iar .șinele" face parte din ea. Che
marea la ordine, dacă va fi necesară, se va face firesc de 
către prozatorii înșiși, în cadrul acelei legi dialectice ce 
duce la noi și superioare plănui î.

3. Legătura cu tradiția ? Nu ne-am rupt niciodată ae 
ea și scriitorii deceniului șapte au această conștiință. Lite
ratura noastră anterioară cunoaște modalitățile cele mai 
neașteptate. Literatura absurdului se revendică de la Cara- 
giale și Urmuz, cel puțin în ceea ce-1 privește pe Eugen 
Ionescu. .Sentimentul fantasticului' este greu să dispară 
chiar dacă a suferit alunecarea către .științificul fantastic", 
și varietatea lui și-a pus pecetea de foarte mult timp. A o 
regăsi în anumite scrieri nu înseamnă decît continuarea 
celor începute de alții, de la Eminescu pînă la Laurențiu 
Fulga. De altfel asupra acestei probleme ar trebui să stă
ruim.

In nici un domeniu, nimeni, nu poate începe de la zero. 
Fără să vrem sîntem legați de predecesori, diversitatea ne- 
fiind specifică doar epocii noastre. Să amintim revoluția ar 
telor plastice întreprinsă de Brâncuși și faptul că acum se 
continuă o tradiție ? Țuculescu, independent de tendințele 
contemporane realizează sinteza lui coloristică uimitoare. Să 
se facă abstracție de ea ? Să facem în cazul literaturii o 
trimitere la dadaism, suprarealism sau la proza lui Blecher? 
Ar fi să repetăm lucruri de mult cunoscute. Iată deci că nu 
trebuie să împrumutăm toate acestea de la alții și apoi să 
le potrivim realităților noastre. Le avem la noi acasă si 
continuarea lor s-a făcut în mod firesc, aplicîndu-le condiții
lor existente, adăugind rezultatele unor noi experiențe ca 
și o dimensiune existențială nouă.

4. Cerințele unei literaturi actuale, integrate momentu 
lui istoric în care ne aflăm și specificului nostru, nu pot fi 
satisfăcute decît de modalități mixte. Viața este atît de com
plexă, ca și conștiința de altfel, încît nu putem alege din 
bogăția mijloacelor de expresie sau a metodelor de inves
tigare a sufletului omenesc doar o singură alternativă. Da
că structurile sociale s-au schimbat, dacă în conștiința u- 
mană s-au produs mutații esențiale, oare nu este firesc să 
le circumscriem și să le surprindem printr-o serie de moda
lități diferite, prin întreaga gamă a mijloacelor existente la 
care să adăugăm altele noi ? E un efort pe care l-a făcut 
proza noastră actuală pentru a răspunde și corespunde pro
blematicii actuale.

Este posibil ca unele să se dovedească potrivite, altele 
perimate. Primele vor fi ridicate pe un plan superior, cele
lalte abandonate. Toate înscriindu-se pe o spectaculoasă 
spirală a dezvoltării literaturii noastre.

CONSTANTIN CRIȘAN: Spiritul critic
al epocii noastre

a prozei sau 
dar în primul

1. Nu neapărat 
nu numai a prozei, 
rînd a unei noi conștiințe literare. 
Fără aceasta din urmă n-am pu
tea vorbi astăzi de o generoasă 
dinamică a gîndirii literare, de o 
poezie diversă, prolifică și proli
ferantă (în bun și în rău I), de o 
proză care, în sfîrșit, a început 
să se definească. Sînt epoci do
minate doar de individualități 
creatoare pe care istoria literară 
le-a consemnat întotdeauna cu 
respect. Dar tot istoria literară a 
avut, se pare, dintotdeauna mai 
multă satisfacție să constate naș

terea unei epoci, a unei generații întregi decît a unei singure — 
chiar mari — personalități artistice. Vreau să spun că deceniul 
șapte marchează startul unor noi generații literare și, fapt 
mai important, a deschis în fine calea, spre ceea ce aș numi 
un spirit critic specific epocii noastre. Iată de ce, în aceasta 
perioadă, putem vorbi și de proză și de critică, nu numai 
de poezie cum s-a făcut pînă acum în mod exclusivist, a- 
proape abuziv. întrebarea rămîne însă: este proza deceniu
lui șapte, în întregimea ei, egală ca valoare ? In 
proza, deceniul șapte a înregistrat cîteva succese 
a impus unele nume în agora, dar nu — încă 1 
cu o aură profund românească. Dacă aceasta se 
o etapă distinctă, fie...

2. întrebarea a doua (și chiar a treia) vine 
completeze pe cea dintîi; trebuie salutat autorul

ce privește
individuale,
— o
poate

proză 
numi

să oparcă 
.......... ....... _........ .............. care a gîn- 
dit (intenționat ?) aceste asocieri. In cadrul prozei, sincro
nizarea (e vorba cred de sincronismul lovinescian, nu-i așa?) 
a depășit în multe privințe simpla preluare. Dacă, pe plan 
mondial, nu ar fi apărut mult mai înainte, ca fenomen estetic 
și infraestetic, dezagregarea romanului, n-aș mai pune pro
blema astfel: de ce a fost nevoie ca romanul nostru mai 
nou, ca proza noastră cea de toate zilele, să-și stopeze diver
sitatea și să ancoreze în genul eseu, epistolier, monolog- 
angoasă etc. ? Căci se poate vorbi de prezența unor astfel 
de genuri, cel puțin în cadrul romanului pe care ar trebui, 
de altfel, minus unele excepții, să-l punem mereu în ghi
limele. Aici sincronismul a bătut în plin, dar n-a bătut, în 
multe privințe, pentru posteritatea literară ci pentru un pre
zent acut, complexat să nu rămînă în urmă. Față de valul 
european. S-a mers pînă acolo încît critica, deschisă unila
teral spre ultimul strigăt în materie de proză, dispusă să 
decodifice ermetisme și efecte obsesionale, rămîne plină de 
rezerve față de orice reluare a unei teme, a unor conflicte 
.vechi", readuse cu talent în forma romanului sau a nu
velei .clasice".

Dar nu, nu se poate spune că sincronismul a angajat 
direcțiile majore ale literaturii noastre. Am această apre
hensiune pentru o parte din proza deceniului șapte, așa du
pă cum, cred că ea este valabilă și pentru o parte din poezie 
si teatru. Celelalte părți, care rămîn, ies din sfera sincronis
mului și se afirmă ca o voce limpede, românească Și uni
versală în același timp, a literaturii noastre.

3. Astăzi judecăm tradiția altfel. A fost o perioadă cînd 
am luat din tradiție numai clasicul și am survolat moder
nitatea interbelică, perioadă redescoperită, nici astăzi atinsă 
în întregime din punct de vedere al dinamicii și totalității 
esteticului. In aceeași perioadă — dintre războaie — aveam 
un suprarealism românesc, o avangardă literară net deose
bite și chiar anterioare (a spus definitiv de bine Călinescu), 
celor franceze și în genere europene. Iată de ce, în numele 
întregii noastre tradiții, chiar a celei de dată recentă, noi 
putem prelua din noi înșine șl nu de aiurea. A fi sincron 
într-o lume a dispersiei și interferenței genurilor literare, 
nu înseamnă a privi de sus decenii întregi de spirit critic 
românesc, de estetică autohtonă. De mai bine de un deceniu, 
ne sfiim să atacăm adînc această relație (tradiție — con
temporaneitate) sau o atacăm exclusiv teoretic. Din aceste 
motive de pildă — dar și fiindcă s-a exagerat, în alt sens 
mai înainte —ultimii ani înregistrează penuria adevăratei 
poezii patriotice, ideea fiind considerată superfluă, 
ca nefăcînd parte din „modă". Și nu ne-ar rămîne 
recitim pe clasici și pe clasicii noștri moderni pentru 
că tema este de o mare generozitate și nu e, în nici 
anestetică.

desuetă, 
decît să 
a vedea 
un caz,

4. Ei bine, întrebarea este atît de dificilă încît cel mai 
înțelept ar fi să taci. Putem defini modalitățile, mai bine 
zis, le putem indentifioa, dar în virtutea căror «legi* estetice 
putem numi exact cerințele unei literaturi actuale ? O lite
ratură actuală trebuie să fie mai întîi Literatură, adică să 
intereseze cititorul căruia i se adresează dintr-o mie și din- 
tr-un singur punct de vedere. Oare Eminescu, sau Blaga sau 
Arghezi și-au pus vreodată problema să fie actuali ? Sau au 
fost atari scriitori și posteritatea a rămas să judece aceasta ? 
Decît să ajung — doamne ferește ! — la definiții, mai bine 
dau exemple : Risipitorii, Intrusul, Prlncepele, Prins.... mi se 
par opere actuale ca și autorii lor. După cum poezia lui N. 
Stănescu, Ion Gheorghe, Marin Sorescu, Cezar Baltag, Ion 
Alexandru ... mi se pare a fi actuală prin modalități și prin 
cerințe, adică prin limbaj și prin fenomenologia de taină a 
conținutului.

Iar „modul optim" în opera literară, raportat la actuali
tate este, după mine, modul de a rămîne viu printre contem
porani și în posteritate ...



PE MARGINEA UNEI REPLICI
| Volumul „Mihai Eminescu 
pespre cultură șl artă", a a- 
Ipărut la finele anului 1970 în 
Editura Junimea sub îngriji
rea lui D. Irimia. Acesta, foar
te indispus și chiar iritat de 
criticile întemeiate pe care i 
le-a făcut recenzorul Mihai 
Drăgan (vezi Cronica, nr. 3/16 
I. 1971), îndeosebi pentru afir
mația că ediția „are un carac
ter de popularizare..." (s.n.) —, 
s-a decis să scrie o replică in
titulată : „In jurul unei ediții 
din scrierile lui Eminescu" (v. 
Cronica, nr. 6 din 6.11.1971, 
p. 8), ca să dea explicații asu
pra ediției.

Iritarea autorului se degajă 
din rîndurile intervenției sale, 
deși chiar la început ține să 
declare că „o atitudine criti
că — chiar aspră, — față cu 
o apariție editorială este de 
preferat tăcerii...".

Deoarece noul editor merge 
prea departe cu lauda de sine 
șl ajunge să conteste chiar o- 
biectivitatea criticului, în ce
le ce urmează, fără să ne eri
jăm în apărător al acestuia, ne 
vom permite — tot din „nece
sitatea lămuririi exacte a citi
torului" — ,să facem cîteva 
observații pe marginea replicii 
sale și, totodată, să relevăm 
o parte din lipsurile și erorile 
constatate în timpul lecturii 
cărții.

Volumul apărut sub îngriji
rea lui D. Irimia — cu toată 
supărarea — nu întrunește ce
rințele unei ediții științifice, 
atît din punctul de vedere al 
organizării textelor reproduse 
cît și al modului de transcri
ere al acelora. Din aceste 
motive , nici măcar în mică 
„măsură", nu e „similară" cu 
ediția lui I. Scurtu, sau cu cea 
a prof. I. Crețu, și nici chiar 
cu cea editată în 1914 de Li
brăria românească, din Iași 

(I. V. Ionescu și N. Georges
cu).

Lauda începe cînd noul e- 
ditor afirmă că ediția de la 
Junimea „cuprinde un număr 
cel puțin dublu de materiale, 
în marea lor majoritate nea
dunate într-un volum pînă as
tăzi (fie că erau manuscrise, 
fie că erau articole încă ne
identificate" — s. ns.).

Adevărul însă e altul. Cu 
foarte mici excepții, materia
lele din noua ediție au fost 
reproduse mai întîi de I. Scur
tu sau de editorii citati, iar 
texte izolate au mai fost pu
blicate de unii cercetători și 
profesori universitari, buni cu
noscători ai scrisului emines
cian, ca de ex. G. Eogdan-Dui- 
că, D. Murărașu ș.a., in Buletinul 
Mihai Eminescu. Astfel, ms. 
2257, f. 185 (ciorna scrisorii 
poetului în problema teatrului 
românesc), a fost publicat în 
Buletinul citat, f. 12/1934, iar 
Ms. 2255, f. 209—241 (studiul 
Cultură și artă) în fascicolul 
9/1932 din același Buletin.

In privința puținelor excep
ții, scrierile respective erau 
mai de mult cunoscute specia
liștilor și adevăraților identi
ficatori, pe care noul editor îi 
trece sub tăcere. E cazul cu 
cele 3 cronici dramatice pe ca
re editorul le-a reprodus din 
Timpul: Fadette, Două orfeli
ne și Mănăstirea de la Castro, 
fără să menționeze însă mă
car sub un asterisc anemic, 
numele celui care a semnalat 
paternitatea sau a făcut iden
tificarea cronicii respective. 
S-a făcut că nu știe de Nota 
apărută în lașul literar (nr. 
2/1963), in care la pag. 80—81. 
ar fi dat de numele tuturor 
celor care au trudit pentru i- 
dentificarea cronicilor emines
ciene din ziarul Timpul. Tre- 
cînd sub tăcere numele lor, e- 
ditorul a lăsat cititorilor impre

sia că dînsul a fost fericitul 
identificator al cronicilor re
produse.

De altfel, notele de la sub
sol — cu care iarăși se lau
dă — sînt sărace in cuprins, 
ele reducîndu-se la indicarea 
ziarului, a revistei, sau a nr. 
de manuscris. De comentarii 
să nu mai vorbim. Ele nu a- 
duc nimic nou și unele sînt 
chiar greșite. Așa de ex. la 
pag. 156 (subsol) se afirmă că 
Scurtu în cronica la drama 
Moartea Iui Petru cel Mare 
(p. 359), dintr-o înțelegere gre
șită a textului", a corectat cu- 
vîntul „seriu" cu „serie", deși
— zice editorul — acela „sem
nifică aici serios-oasă' (s.a.). 
Or, Eminescu n-a folosit nici- 
cînd cuvîntul menționat cu 
sensul dat de editor. Apoi, da
că e vorba de greșeli, atunci 
să relevăm cîteva din ele să- 
vîrșite de d-sa. Astfel, la pag. 
5 se susține că poetul a făcut 
traducerea cărții lui Rotscher 
între anii 1867 — 1868. Aca
demicianul Perpessicius e de 
altă părere, anume că tradu
cerea s-a făcut între anii 1868
— 1870. (Vezi: Alte mențiuni 
de istoriografie literară și fol
clor, 1957 — 1960, p. 89 și 93). 
Pag. 6 : articolul Repertoriul 
nostru teatral a apărut semnat 
„M. Eminescu", nu cu iniția
le. cum se susține. Pentru do
cumentare să se vadă Familia, 
nr. 3/1870, p. 28. Pag. 7 : pa
ternitatea eminesciană a stu
diului Cultură și știință a fost 
dovedită de prof. D. Murărașu 
o dată cu reproducerea și co
mentarea acestuia in Bul. 
„M. E." nr. 9/1932. Tot la pag. 
7 : asupra paternității artico
lului apărut în rev. Fîntina 
Blanduziel nu s-a îndoit ni
meni pînă acum. La pag. 49 : 
dublul asterisc ar fi fost de 
prisos, dacă autorul colecției 
ar fi cunoscut mai bine textele 

eminesciene. Aici (locul indi
cat de asterisc) Eminescu se 
referă la art. Repertoriul nos
tru teatral. La pag. 225, în ma
nuscrisul Despre locuțiuni, cred 
că e scris „claritatis causa", 
așa cum a transcris Scurtu (v. 
p. 312), iar nu „claritas cla
ritatis".

Noul editor nu respectă or
dinea cronologică. Astfel, cap. 
I (Despre cultură) începe cu 
un articol fragmentat : Despre 
civilizație, apărut în Timpul, 
în 1881, și continuă cu alte 
articole publicate mult mai 
înainte sau chiar cu manus
crise, care după părerea noas
tră ar fi trebuit să aibă pri
oritate la reproducere. Tot așa 
procedează și la cap. necifrat 
(de fapt III), în care se repro
duc o parte din cronicile scri
se de Eminescu. Așa de ex. 
cronica din drama Moartea lui 
Petru cel Mare, publicată în 
Curierul de Iași nr. 31/1877 
(v. p. 154—159) e reprodusă 
înaintea cronicii intitulată 
„Teatru de vară (v. p. 159 — 
161), apărută în aceeași ziar, 
nr. 74, dar în anul 1876.

In fața unui asemenea a- 
malgam de texte, credem că 
îi vine foarte greu cititorului 
neavizat să înțeleagă evoluția 
gîndirii estetice a poetului 
precum și ideile cărora le-a 
dat curs în scrierile sale din 
domeniile specificate.

In privința motivelor invo
cate pentru fragmentarea unor 
texte, acestea nu sînt in toa
te cazurile valabile. Așa de 
ex. nu-și află justificarea omi
terea pasajelor de la pag. 154 
(cronica la drama Moartea lui 
Petru cel Mare) și la pag. 205 
(cronica la drama Despot- 
Vodă").

Fiindcă ne referim la croni
cile dramatice, nu știm moti
vul pentru care a fost omisă 
în întregime cronica la drama 
Maria Tudor (apărută sub tit
lul Teatru, în „C. de I.“, nr. 
”'5/1877). reprodusă în edițu 
Scurtu la pag. 355—357. Poa

te ar fi fost mai bine dacă 
editorul omitea integral seri- 
.oarea lui Fr. Dame și răspu*. 
sul dat acestuia de poetul nos 
tru. Motivele rezultă din tex
tele respective.

La afirmația că volumul edi
tat de Junimea „adună tot ce 
a cunoscut editorul său din 
scrierile poetului despre pro
blemele artei și culturii", adă
ugăm regretul nostru că tînă- 
rul autor n-a fost îndeajuns de 
informat pentru a „decupa" 
(expresia e a d-sale) din dife
rite articole toate pasajele ca
re se referă la artă. Așa de 
ex. în articolul politic Bătrînii 
și tinerii (apărut în Timpul, 
din 14 dec. 1877), găsim o pa
gină frumoasă și foarte in
structivă (mai ales pentru ti
neri) din care puteau fi extra
se două pasaje valoroase des
pre artă.

N-ar fi trebuit să oboseas
că cu „decuparea", dacă ar fi 
reprodus în locul schiței O 
tragedie țigănească (v. p. 268 
— 269). articolul Iconarii d-lui 
Beldiman (vezi : M. Emines
cu, Opera politică, vol. II, ed. 
Crețu, p. 547 -— 549), în care 
Eminescu elogiază capodopere
le unor pictori — maeștri din 
vremea Renașterii (Rafael, Co
rreggio ,ș.a.).

Nu sîntem de acord ca să se 
folosească cuvîntul „titulat", 
în loc de „întitulat", nici cu 

formularea : „In tot ce a făcut 
Eminescu, sufletul și l-a dat 
în întregime. Ideea pe care o 
emitea o avea perfect cunos
cută în intelectualitatea sa și 
numai pentru că el credea în 
ea o trecea în circulație". 
(Vezi, p. 308, s. ns.).

In privința celor arătate în 
postfață, declarăm categoric 
că noul editor nu e și cel din
ții care a „indentificat" prin
cipiile fundamentale ale gîn
dirii estetice eminesciene. Au 
fost alții care înaintea d-sale 
l-au studiat și explicat. Credem 
că e suficient dacă aici men
ționăm următoarele studii: N. 
Barbu, Eminescu despre crea
ția artistică în lașul literar, nr. 
8/1956; L. Diculescu, Emines
cu despre artă, în Materiale 
ale Inst. Pedagogic, București, 
1956; Al Husar, Pe marginea 
unor considerații ale lui Emi
nescu despre artă, în rev. 
Viața Românească, nr. 4 — 5/ 
1964, p. 197 — 206; Cornelia 
Sturzu Frumosul in concepția 
estetică a lui Eminescu,, în la
șul literar, nr. 5/1964.

La întrebările puse de auto
rul replicii, cititorul găsește 
răspunsurile în critica lui M. 
Drăgan și în cele spuse pînă 
aici. Poate că ar mai fi și alt
ceva de spus, dar spațiul nu 
ne îngăduie să mai stăruim în 
problema din discuție.

ION V. BOIERIU

EUGEN SIMION E. LOVINESCU - SCEPTICUL MÎNTUIT
Tema adevărată și fe

cundă a monografiei E. 
Lovinescu —- Scepticul 
mîntuit (C.R., 1971, 714 p) 
nu este numai opera și 
recunoașterea ei în timp, 
analiza ei sistematică pe 
toate suprafețele posibi
le, ci condția de tot
deauna a criticului ro
mân pus cu seriozitate în 
fața literaturii ca să de

cidă, ca să se confeseze cu sinceritale, ca s-o recunoască ca 
verosimilă și s-o traducă în judecăți de valoare fundamentale. 
Eugen Simion și-a construit monografia pornind de la a- 
ceastă idee care mi se pare de-a dreptul esențială. E. Lovi
nescu este, spuneam aceasta și aiurea, CRITICUL, mai mult 
decît Titu Maiorescu și G. Călinescu. El se confundă cu exis
tenta literaturii fără să-și reclame nici cea mai mică re
compensă sau stimă publică („Dar ceea ce a pierdut omul 
de lume a cîștigat criticul' ; „A disprețuit, cu adevărat, po
zițiile sociale, lucru rar la noi, unde scriitorii trăiesc în 
grupuri și grupurile vînează posturi și distincții oficiale. 
Atitudinea lui Lovinescu este în această privință de ne
clintit. N-a cerut și n-a primit niciodată nimic'). E. Lovi
nescu este pentru literatura critică românească cel mai au
tentic și mai productiv critic al epocii. EI este CRITICUL 
prin definiție și cu aceasta am spus aproape totul despre 
existenta sa morală și socială pe care și-a trecut-o în 
OPERA, deschizînd în istoria criticii cel mai dramatic spec
tacol al unei inteligențe extraordinare. Condiția lui este și 
a criticului român modern care se poate recunoaște cu ușu
rință în chipul său de ascet, de sceptic. Eugen Simion re
face cu talent și profundă înțelegere existența și condiția 
literară a lui E. Lovinescu coborîndu-se senin la realitatea 
operei, revalorificînd-o și aproape epuizîndu-i temele de a- 
nalizat. Masiva sinteză reflectă excelent ideea de renun
țare superioară, de sacrificiu moral și social, răspunde, în
tr-un limbaj exact, unei continuități valorice de necontestat- 
nu există critic adevărat care să nu poarte o mască lovi- 
nesciană a polemicii, a împotrivirii la excesul de negație 
sau de cordialitate-, după cum nu există critic tînăr care 
să nu fie convins de actualitatea textelor lui E. Lovinescu. 
Descoperindu-se în ele, el continuă o remarcabilă tradiție 
care delimitează foarte precis funcțiile și structura 
de a zecea muze.

Excepțională este monografia Iui Eugen Simion 
examen analitic, ca sinteză a unei opere care se lasă 
cetată, definită exemplar și care ne propune sintetic, pe 
toată întinderea ei, concluzii reale, un mod de a scoate 
din indiferență o creație și o viață copleșitoare prin dra
matismul ei neobișnuit. Criticul are vocația sintezei și mo
nografia reușește să-și cucerească un drept la existență 
prin fixarea curajoasă a unor idei critice care refuză a- 
proximațiile și exagerările. Toată sinteza respectă un prin
cipiu al sincerității, al comunicării directe. Eugen Simion nu 
se hazardează în concluzii nefondate și nu face nici un sin
gur pas fără să aducă imediat în discuție un text care să 
verifice o idee, o judecată de valoare. E un procedeu ce 
duce din citat în citat și din concluzie în concluzie la ade
vărata înfățișare a Iui E. Lovinescu. Este, cu alte cuvinte, 
un serios și meticulos examen pe texte. De la Pași pe nisip 
(1906) și pînă la ciclul maiorescian (1943) discursul critic 
recompune o extraordinar de productivă creație critică 
care este efectul unui imens și 
de voită renunțare („Critica nu 
un sacrificiu de sine") a cărei 
avut-o ca nimeni altul în critica 
pre sine, și, în genere, despre 
prețuire, Lovinescu a respins de la început prejudecățile

unei activități facile, ce parazitează pe marginea textelor. 
Convingerea lui sigură e că un critic se naște, și nu se 
face. Cultura desăvîrșește ceea ce natura însămînțase de 
mult și între poet 
din moment ce în 
accent muzical. In 
iarăși, posibilitățile 
singur, măsura originalității, cu observația că, spre deose
bire de poet, criticul operează cu simboluri intelectuale.

Cu aceste convingeri, critica Iui E. Lovinescu va porni 
conștiință ideologică și estetică, formată 
necesitatea de a elibera, sub forma ex- 
fond de

— altfel

și critic nu este o diferență esențială 
orice rînd scris intră cu necesitate un 
ceea ce privește expresia, critica are, 
oricărui alt gen: talentul individual dă,

neliniști spirituale și afective, 
spus — de confesiune. Sensul 
iese din contradicțiile ce apar, 

genului critic și disponibilitățile

nu numai dintr-o 
mai tîrziu, ci din 
presiei critice, un 
dintr-o necesitate 
tragic al acestei experiențe
în chip fatal, între rigorile 
sufletești elegiace ale intelectualului moldovean care poartă 
în celula intimă a ființei sale morale spiritul de resemnare și 
plăcerea purei contemplații. Dar cum și altădată au ieșit 
din suflete elegiace mari polemiști, fu dat și lui E. Lovinescu 
să învingă, prin exercițiul critic, p:edicile pe care tempera
mentul le-a pus în calea unei profesiuni aspre. Din moldo
veanul resemnat, copleșit de ideea morții, cu o reală inape-

cronica literara

E. Lovinescu reprezintă, 
mai trag:că'. Dincolo de 
E. Lovinescu rămine un 
morală remarcabilă, ine- 
de idei și revizuirile nu

celei

ca
cer-

productivă creație 
nestins sacrificiu de sine, 

: se poate ridica decît pe 
conștiință E. Lovinescu a 
românească : „Avînd des- 
critică altă înțelegere și

tentă de viață, a ieșit un polemist în I nie maioresciană, rar 
egalat în epocă. Scepticismul moral și relativismul estetic, 
sînt, cu adevărat, expresii ale spiritului său hrănit cu ope
rele antichității, dar printr-o paradoxală convertire de va
lori, în comentariul critic ele s-au transformat din forțe de
fensive în pîrghiile unei acțiuni critice agresive, negatoare 
la început, în opoziție mai totdeauna cu opiniile curente. Pes
te această dramă temperamentală, pe care o lungă carieră 
critică n-o va destrăma cu totul, se va ridica alta ce ține 
de condiția generală a criticului.
într-un anumit sens, expresia ei cea 
dramatismul existentei sale critice, 
sceptic, un spirit de o superioritate 
galabilă. Bovarismul său critic este
au o altă rațiune. Eugen Simion explică toate fluctuațiile 
spiritului lovinescian cu o obiectivitate, detașare deosebită 
care dă uneori impresia de prea multă rigoare, de răceală. 
Entuziasmul pentru om și operă este permanent temperat de 
ideea de a nu greși, de a nu exclude judecata ridicată pe un 
sentiment al dreptății. Totul este exact, totul merge fără greș 
spre inima problemei, căci fan'ezia critică nu-și deschide tot
deauna aripile și nici nu Iasă loc prea mult imaginației. E 
normal să fie așa și nu altfel: E. Lovinescu trebuia o dată 
restituit integral și într-un spirit al adevărului și nu al im
provizației. Eugen Simion a realizat acest act dificil fără sa 
cadă în excese, urmărind cu mare scrupulozitate documen
tarist ică întreaga evoluție a spiritului lovinescian fie că e 
vorba de Sburătorul („... vrea in esență să fie f...) expresia 
sensibilității estetice a epocii', iar .E. Lovinescu se identi
fică cu viața cercului și, de la o vreme, intelectualul, pră
bușit în el însuși, simte nevoia de a comunica. își alese a- 
cest cîmp și dele cercului o viață pe care nici o altă gru
pare literară din epocă n-a avut-o'), fie că e vorba de 
lovinescianism care e „un triumf al spiritului de moderație 
și echitate, al pasiunii pure pentru artă și al vocației pentru 
adevăr. El reprezintă momentul de sincronizare cu mișcarea 
critică europeană, clipa în care critica română intră în faza 
ei modernă de evoluție'. Nu este uitat polemistul, omul tu
turor atacurilor extraliterare și al contestărilor ideologice 
și estetice. Nu e un pamfletar de duzină, ci un polemist de 
vocație pe care îl recunoaștem și acum în haina lui Mercutio:

„Dar și în polemică, Lovinescu coboară rare ori de la o a- 
numită înălțime a ideii, își stăpinește instinctul, știind, de 
altfel, că într-o bătălie cîștigă nu cine face mai multă larmă 
și se avîntă nebunește, ci, totdeauna acela care, judecind 
cu sînge rece, atacă atunci cînd 
vate. Arma cea mai puternică a 
de sine, cumpătarea, ironia, pe 
reținut, toate acestea, deoarece, 
s-a schimbat, după patruzeci de ani, piesa. Azi ca și atunci 
criticul e obiectul unei presiuni sălbatice din partea tuturor, 
prieteni sau inamici. EI e, totdeauna, cel care plătește, pen
tru vini, adeseori, imaginare. In orice critic se ascunde, 
deci, un Mercutio, cel care se lasă ucis pentru frumoasa 
cauză a prieteniei. Nu e, în fond, o moarte mai tragică, 
pentru că nu se poate închipui alta mai absurdă, decît a- 
ceasta: ea e hărăzită criticului, omul în care scriitorul 
vede, invariabil, un posibil adversar. Lovinescu ne arată 
că în aceste împrejurări singura filozofie eficace pentru 
critic e privirea sceptică de sus, iar arma lui cea mai de 
temut e ironia transcendentă, în genere, rece, precisă, dis
trugătoare ca otrava cînd e cazul'.

Eugen Simion intuiește exact condiția criticului de pro
fesie care nu face compromisuri, care nu-și laudă colegii și 
care are doar o singură și permanentă pasiune: descope
rirea și definirea operei, așteptarea neliniștită a marelui 
necunoscut, a Izolatului, a unui nou Eminescu. Este rațiu
nea de a fi a criticului. Dar peste această nostalgie a des
coperirii noilor talente cade 
scepticism: „Lovinescu este 
e de o mobilitate spirituală 
în stare de agitație, cercul 
înfuriați galopează prin frazele criticului 
galop nu ține mult : peste cîteva pagini numai, propozițiile 
se potolesc și polemistul redevine cordial și trist". E scep
ticul mîntuit cărua Eugen Simion îi ridică un excepțional 
portret unitar: „EI a creai operă și opera îl crează de 
aici înainte pe el, îi dă un destin". La 40 de ani „criticul 
este cordial, puțin sceptic, receptiv dar cu măsură, atent la 
cei ce vin, interesat de cei ce sînt". El „se fixează într-un 
concept și se gîndește să-l valorifice în opera de sinteză". 
La 60 de ani este același: ,.. .și-a păstrat cordialitatea, nu 
și-a pierdut nici bucuria de a munci (...). Este, desigur, 
mai sceptic, dar scepticismul găsește o compensație în ope
ra lui și în operele altora'. E deschis literaturii și refuză 
prejudecățile: „Lovinescu a înțeles acest fapt esențial că 
un critic modern, un critic adică eliberat de prejudecățile 
de școală, nu trebuie să silească literatura a intra în cadrele 
strîmbe ale teoriei lui, ci el trebuie să se supună literatu
rii, modiiicînd, cînd este cazul, teoriile. Mai bine o incon
secvență de acest ordin decît o injustiție de alt fel'. Prin 
E. Lovinescu critica devine o ARTĂ, căci este „creatorul 
criticii moderne românești'. Și fiindcă Eugen Simion vor
bește foarte pe larg de efectul pozitiv al stilului, expresiei 
lovinesciene trebuie să-i reproșăm abuzul de fraze care se 
repetă și care dau textului un aer de tristă monotonie. Pe 
unele din ele le-a semnalat și I. Negoițescu, iritat poate 
prea mult în chestiunea simbolismului. Extragem cîteva 
stînjenitoare ticuri: .zice criticul undeva', „rămine de do
vedit'. .punct estetic mai înalt', „ca să fim drepți', „jude
cățile cad alături", etc. Concluzia fundamentală a sintezei 
rămine însă în memorie și ea comunică esența : „E. Lovi- 
nescu este, nu mai încape vorbă, un mare critic și fără a 
căuta solemnitatea cuvintelor, să spunem că un spirit în 
care să se întîlnească o atît de mare iubire cu o mai 
dreaptă și inteligentă cruzime față de literatură, cultura 
noastră n-am mai avut. Căci E. Lovinescu se confundă la me
ridianul nostru spiritual cu însăși ființa Criticului, cu omul, 
altfel zis, ce dă de nouă pînă la nouăzeci și nouă de ori 
roată unei opere pentru a găsi o poartă ce duce spre lu
mea ei secretă".

trebuie și cu armele adec- 
lui Lovinescu e stăpânirea 
scurt, superioară. Bine de 
schimbîndu-se actorii, nu

însă o fină și rece ploaie de 
un sceptic 
ce uimește.
plesnește și

și scepticismul lui 
Cînd spiritul intră 
o duzină de tauri 

apolinic. Insă acest
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Kurt Turcholsky: 
CASTELUl GRIPSHOLM"

ARTISTICUL, MOD EXISIfNȚIAL

.Frumosul este una din MO
DALITĂȚILE EXISTENȚIALE
(subl. aut. — n.n.) ale omului și, 
ca atare, alături de adevăr șl 
bine, condiția înălțării și perfec
ționării sale''. (Liviu Rusu, 
gica frumosului, Buc., 
1968, p. 22).

Cînd, 
în urmă, 
care vorbeam, tangențial, 
esența 
tilizez 
sului, 
mine, 
plus.
greșit 
aș fi 
gație : 
din 
Rusu reclamă precizări 
nea unor fundamentale 
lozofice, fapt care nu 
„ambițiile" semnatarului 
rînduri. S-ar fi impus 
rea unor delimitări a 
conceptelor de adevăr, 
frumos, pe temeiul raportării lor 
la planul existențial, al deve
nirii lor în lumina acestuia d n 
urmă. Dar nu mi se pare abu
ziv a medita Ia șansele ofente 
de aserțiunea lui Liviu Rusu.

Se cuvine să avem în vedere 
că, in estetica modernă, concep
tul de frumos pare a suferi un 
lent, dar sigur, proces de ero
ziune. Edificiul acestui concept 
s-a ridicat prin secoli, cu adau
suri sau cu negații, cu revi
zuiri de sensuri sau cu modifi
cări de planuri, în iurul cuvin
telor lui Platon : „...u'n frumos ce 
trăiește de-a pururea, ce nu se 
naște și piere, ce nu crește și 
scade ; ce nu-i, în sfîrșit, în
tr-o privință frumos, într-alta u- 
rît; (...) pentru unii da, pentru 
alții nu. (...) frumos ce rămîne 
el însuși întru sine, 
identic sieși ca fiind 
singur chip; frumos din care se 
împărtășește tot ce-i pe lume 
frumos, fără ca prin apariția și 
dispariția obiectelor frumoase el 
să sporească, să se micșoreze ori 
să îndure o cit de mică știrbire*. 
Tudor Vianu a subliniat faptul 
că, din Antichitate pînă la Kant, 
estetica — avînd drept concept 
de bază frumosul — a fost o 
problemă de teoria cunoașterii 
si metafizică; Kant a orqanizat 
autonomia domeniului, dar des- 
chizîndu-1 spre psiholoqie. Abia 
prin fenomeno’onie s-a încercat 
înlăturarea imixtiunii psihologice, 
creîndu-se însă posibilitatea u- 
nor noi breșe. Ca atare, frumo
sul pare a deveni un concept 
insuficient : extremalabilitate a 
conținutului său a dus la apa
renta discontinuitate nenetică în 
estetică, la acceptarea istoriei 
esteticii ca serie discontinuă, la 
lndeterminarea metodelor și punc
telor de vedere.

Dar consultarea 
teoriilor estetice 1 
amănunt prețios : 
întotdeauna, arta 
în raport cu lumea 
și cu subiectul, 
umană în genere, 
cînd frumosul a 
tratat ca mod 
suficienta conceptului

Lo-
E.L.U.,

cu nu prea mult timp 
redactam un articol în 

despre 
să u- 

frumu- 
pentru 

prețios argument în 
și acum că n-am 

procedînd altfel,

artei, am renunțat 
citatul din Logica 
deși reprezenta, 
un 
Cred
fiindcă, 

obligat la o extinsă diva- 
oricum, cele reproduse 

lucrarea esteticianului Liviu 
în ordi- 
date fi- 
intră în 

acestor 
efectua- 
sferelor 
b:ne și

fac nimic 
nu se iu- 

privesc. se 
insinuează, 

nenrru c»:«. 
u> 

stare de 
iubirii

Ase cd o 
i-o amintește 

• Paul et 
dragostea 

d carnală

Prima carte pe care ți-o amin
tește Castelul Gripsholm este 
Spuma zilelor a lui Boris Vian. 
In ambele e vorba de o dragoste 
simplă, terestră în fond, dar 
foarte aeriană și fiu în apa
rența ei. Un bărbat tînăr Și o 
femeie tînără se iubesc liber, 
degajat, nonșalant și fac o că
lătorie în Suedia (n. b., Suedia !). 
Toată povestea conține, aiară de 
dulcele lor far-niente, „salvarea* 
unei fetițe dintr-un internat un
de era terorizată de o zgripțu- 
roaică directoare, evident : dom
nișoară bătrînă. Dar eoiso'dul ca 
fetița râmi ne exterior cărții, isto
riei de dragoste de acolo, ca o 
paranteză.

Kurt și Lydia nu 
deosebit, nici măcar 
besc spectaculos : 
privesc, conversează, 
'"c. fluieră. Tocmai
cartea e dulce, ne «agereazi 
calm suav, respiră o 
grație, calmul tandru al 
normale, elementare, 
doua carte pe cate | 
Castelul Gripsholm es?e 
Virginie. Chiar dacă 
din Suedia e ceva mai 
decît cea din prea-exo*ieul decor 
a! lui Bemardin de Saint-Pierre. 
Izolarea indrăgostiților în ei în
șiși, refuzul lumii sînf aceleași.

Să apară un al treilea într-un 
'oman cu amor e inerent. Fără 
el, toată istorioara ar fi fost 
prea molatecă. El, al treilea, se 
ivește, provoacă o momentană 
tulburare și dispare la fel de 
discret șl năstrușnic cum apă
ruse. El, al treilea, e mai mult 
o sugstie, un avertisment voalat : 
atenție, există oricînd și oriunde 
un al treilea. El reprezintă a- 
mestecul exteriorului în treburile 
noastre strict interne. Oricît și-ar 
fi de suficientă sieși, iubirea nu 
e ferită de imixtiuni. Și imixti
unile metamorfozează, 
nu, multe.

pururea 
de un

voit ori 
__  Tot o imixtiune, o 
socialului în sentimental, este si 
paranteza cu internatul și fetița. 
Vorba cuiva : iubim, dar printre 
instituții.

Concluzie : o carte de vacantă, 
o carte de voiaj, o carte — așa 
cum a vrut autorul — de făcut 
cadou prietenei.

GEORGE PRUTEANU

POVESTEA MARMOTEI

HEINRICH MANN, ASTAZI
(100 de ani de la nașterea scriitorului)

unei istorii a 
ne relevă un 
fără excentle. 
a fost adusă 

i înconiurătoare 
cu existenta 
A*unci, însă, 
început a fi 

existential, in- 
a fost e- 

videntă. Au fost simtite ca mi
nore, în noua relație, tensiunile 
interne ale domeniului; era pau
peră 
Un 
spre

esența sa. 
deci, tinde 

element prim—

structura sa, 
nou concept, 
a deveni 

artisticul.
Din 

omul a 
tea de a exista și într-un alt 
orizont 
imediate.
este 
renrezentînd 
înțelegere si 
tenta universală,

cele mal 
resimțit

vechî timnurî, 
acut necesita-

decît cel al realității 
concrete. A fost si 

orizont cel al artisticului, 
un mod superior de 

integrare în exis- 
o exnresie a 

ultimului si celui mai îna’t po
sibil mod existential. Ca va
loare impusă prin creație, arta 
nu poate fi o compensație, ci 
o necesitate. Actul de creație 
este un act de existentă supe
rioară, un act declanșat în spa
țiul și pe coordonatele unui 
.univers" anume : artisticul.

O traducere de basme, fie ele 
și culte, nu-i un lucru Ia 
să se poată ușor angaja 
va. Mai ales dacă printre au
torii lor figurează și nume ca 
cel al lui Celemens Brentano, el 
însuși culegător de folclor, în
seamnă că dificultățile sporesc. 
De două ori e nevoie de inte
grarea în spiritul folcloric : cel 
al poporului de la care traducem 
și cel al poporului în limba că
ruia se traduce. Herta Perez și-a 
asociat pentru supunerea celei de 
a doua dificultăți, se pare, un 
poet despre ale cărui legături 
cu folclorul nu se poate spune 
încă mai nimic și a încercat să 
biruie sinaură, după părerea noas
tră, izbutind, pe cea dintîi. Căci, 
tălmăcirea din dialect (așa cura 
s-a făcut în cazul a două din 
piesele inlcuse în sumar) e o 
probă suplimentară a unei certe 
realizări.

Desigur, 
posibilități 
ruintă în 
(Chiar la 
de o clădire cu 
nețe“, alăturîndu-se 
care al doilea nu a fost fericit 
aflat; la pagina 1D3 se spune 
despre „tropăitul unei turme de 
oi" ș.a.). Dar, cititorul e cucerit 
de funcționalitatea pe care ro
manticii i-au conferit-o genului 
și obține singur confirmarea ju
dicioaselor observații din post
fața atît de echilibrat construită. 
Pe nesimțite, basmul îi apare ca 
o specie cu valori alegorice im
presionante, pe care artistul pri
ceput știe să Ie mînuiască s**r- 
vindu-și țelul. Și pentruca ade
vărurile vizate să nu rămină as
cunse, scriitorii ce au abordat 
acest fel de literatură, față de 
însușirile tradițional-folc’orice a’e 
genului, stabilesc un alt echili
bru între fantastic și real, pon
derea avînd-o veridicul. E a- 
ceasta, poate, un din trăsăturile 
principale ale basmului cult, 
unde fantasticul își pierde orice 
rosturi explicative, fiind invocat 

etico-estetice.
ADASCALIȚE1

care 
cine-

unele situații atest 5 
neexploatate de stâ- 
definitivarea textului, 
pagina 5 se vorbește 

«turnuri $i gir- 
termeni din

MIRCEA BRAGA

TIBER1U NICORESCU :

Heinrich Mann este unul dintre 
cei mai de seamă reprezentanți ai 
satirei germane. A fost comparat cu 
Lichtenberg sau Heine. Se impune 
și comparația cu Tucholsky. La îm
plinirea a șase decenii de la naș
terea lui. în 1931, criticul literar
Ludwig Marcuse scria: „In Germania n-a mai existat 
cineva care să-i semene — poate exceptîndu-1 pe Lichtenberg, 
dar acesta n-a avut de-a face cu astfel de monștri ca dînsul; 
sau Heine, care a fost însă mai voios și mai jucăuș. Hein
rich Mann a fost mai „civil* decît ei și mai intransigent*. In
tr-un discurs rostit cu același prilej, poetul Gottfried Benn 
îl consideră pe sărbătorit ca pe „maestrul care ne-a creat 
pe noi toti*. ca pe autorul „celei mai tulburătoare creații poe
tice a timpului*. Asemenea cuvinte entuziaste nu trebuie 
insă luate ad litteram și ele au fost, oricum, destul de rare.

Lunga tăcere așternută in Germania asupra numelui 
lui Heinrich Mann. după 1933 nu indică, firește, o scădere 
a interesului pentru opera sa. ci este o consecință a exilu
lui. In patrie, cărțile Ii fuseseră arse în piața publică de 
naziști, contactul său direct cu poporul german s-a între- 
lupt pentru mul ă vreme; In străinătate, cărțile sale, mai 
puternic leqate decit cele ale fratelui său Thomas, de con
diții locale, nu s-au bucurat de audienta largă a scrierilor 
acestuia. De altfeL și lna.nte, singurul succes răsunător ce 
i-a fost hărăzit se datora romanului Profesorul Unrat; și 
In acest caz, popularitatea cărții era determinată, nu în 
mică măsură, de ecranizarea și interpretarea rolului prin
cipal feminin din filmul îngerul albastru de către Marlene 
Dietrich. Heinrich Mann a și spus, cu humor, că răsunetul 
cărții sale e rezultatul „capului meu și al picioarelor Mar» 
lenei Dietrich*.

In orice caz. cert este că H. Mann nu s-a bucurat nici
odată de „vogă*. Spirit profund neconformist, răzvrătit de 
timpuriu împotriva mediului său — burghez a sub impe
riul wilhelmian — el si-a îndreptat atacur.le împotriva pru- 
sacismului, dar și împotriva ipocriziei Republicii de la 
Weimar (în care — nu e mai puțin adevărat — crezuse 
și el un timp), împotriva militarismului reînviat și fascis
mului. Totodată, consideră ca pe un fel de dușmani perso
nali pe birocrații obtuzi, pe filistini și conformiști și lovea 
în ei fără cruțare. A stirnit astfel uri neiertătoare. E sufi
cient un exemplu — concludent și pentru tendința auto
rului de a reda realitatea prin ingroșare caricaturală — 
pentru a ne face o imagine despre felul în care Heinrich 
Mann, nerespectînd tabuurile, asvîrlea săgeți împotriva îm
păratului și a întregului sistem imperial.

Nu e de mirare că scriitorul a fost hulit de spiritele re
trograde, supus atacurilor, contestat la un moment dat chiar 
de propriul său frate. Minat de un patriotism greșit înțe
les, Thomas a ajuns în conflict cu el pe la începutul pri
mului război mondial. In eseul său despre Zola, Heinrich 
Mann se desolidarizase de furia șovinistă și militase pen
tru înțelegere cu Franța și pentru terminarea războiului. 
Thomas, la rîndul său, situîndu-se pe poziții conservatoare 
și considerînd pe atunci războiului dus de Germania ca pe 
un „război popular, grandios, fundamental cinstit, ba chiar 
solemn", formulează în amplul său eseu Reflecțiile unui a- 
politic, un atac la adresa „literatorilor idealist-rationaliști' 
(Zivilisationsliteraten), vizîndu-1 — după cum era ușor de 
recunoscut — pe Heinrich. Mai tîrziu, prin evoluția gîndi- 
rii lor, frații s-au apropiat din nou. încă în emigrație fiind, 
cu ocazia celei de-a 60-a aniversări a lui Thomas, în 1935, 
Heinrich Mann va spune : „A fost un drum lung, cel pe 
care l-am parcurs pînă acum, și va mai dura un timp. L-am 
început în aceeași casă, mai precis în aceeași cameră. Mari 
porțiuni de drum le-am parcurs împreună, altele le-am făcut 
despărtiți. In ultima ’ J *----
l-am croit, desigur, 
cretă armonie. Prin 
n-am avut niciodată 
în serios. Ce ni s-ar
fi fost cu adevărat frățesc!'

Spre deosebire de Thomas, Heinrich nu s-a bucurat de 
notorietate decît foarte tîrziu și niciodată în același grad 
ca autorul romanului Doktor Faustus. Intre altele și din 
cauza inegalității scrierilor sale, dintre care unele păcă
tuiesc prin stridente sau patetism, apoi pentru că la Hein
rich condițiile locale istorno-politice ale Germanei se 
reflectă de multe ori atît de direct, incit dincolo de grani
țele patriei, ecoul cărților sale era firesc să Ee nr’ 
Iată insă că, după război. H. Mann revine la acti 
mai cu seamă in Germania democrată, ’ * ■*'
masiv pe toate suprafețele posibile; 
i se retipăresc cărțile, tace' * 
după multă ezitare, explicab.l 
rioadei postbelice — ta drep 
germană. „Această operă — isi 
considerațiile sale asupra operei 
reluată și studiată din nou. pentn 
rului său. un poet 
operă va putea fi. 
generat-o și a făcut-o să se înalțe spre glo

E ușor de observat că recomandarea .s' 
a lui H. Mann pornește de la co 
bilitării operei sale în real tatea vest-ger 
mult, cu prilejul unei anchete inițiată 
„Akzente* din Munchen. din 26 de 
întrebați cu j 
au dat curs invitației. Celelalte răspunsuri 
„Ar trebui să-l citesc din nou pe H. Mann*, 
liarizat cu opera

vreire ne-a lovit un destin înrudit: ni 
singuri, fiecare pentru sine, într-o se- 
acest destin ni se arată că, de fapt, 
motive să luăm abaterile de la drum 
fi putut întîmpla între timp care să nu

ai slab, 
ualitate, 

unde e redescoperit 
i se c-nsacră studii, 

cu încetul e restab lit — 
în conjuctura politică a pe- 
ile sale si de exegeza vest- 

tacbeie Siegfried Sudbcf 
ui H. Sfanți — ar trebui 

a face dreptate auto- 
important și un mare st list. Prin această 
totodată. înțeles trai bne timpul care a 

TaT.
tarea .studierii din nou* 
astatarea necesității rea- 

ană. unde, nu ce 
de redact a reviste.

... . — si ru.oci și pi*bl ș. i
privire la opina lor despre HL Mann. star 6 
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fami- 

si
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sunau
______ . «Nu sta’

lui", „Am început să citesc pe Henri IV 
am renunțat*. Aprofundind car ea <le 
memorii a lui H. Mann. O epocă e tre
cută în revistă. In toată complexitatea 
și semnificația eu un exeget vest-Ger
man. Klaus Schr"ter. subliniază actua
litatea scriitorului, latura durab U a 
operei și tnebee ta cuvinte valah le 
pentru întreaga creat e mann ani : .De 
cind Friedr ch Sieburg a c - mental me
moriile lui Heinrich NIann. de cînd Lud
wig Marcuse s-a mani'estat cu plec 
sa pentru Heinr ch Mann Her— ann Kes- 
ten cu contribuții comemorat ve și Har.s 
Magnus Enzensberger a editat si o cu
legere d n eseur le sale politice, n-au 
lipsit In German a occidentală voci ca
re să-i dorească apăsat si cu seriozi
tate aceste: opere fără seamăn pe Linia 
tradițiilor germane, influentă și efi
ciență. Ne abt ne— să formulăm: dorința 
din nou. In sch m.b ne perm.tem. cu 
satisfacția p? care o produce logica, să 
constatăm ce 1 psește unei op nii pu
blice care nu aude pe unul d n re cei 
mai mari educatori ai săi și nu-i este 
recunoscător.

Heinrich Mann a fost un scriitor ex
celent, fără îndoălă unul d:n scriitorii 
de frunte ai Germaniei. Ceea ce iz
bește înainte de toate în cele mai bune 
cărți ale sale este stăpînirea mijloacelor 
literare, puterea evocatoare a stilului.

•«ia

arta compozițională. Autorul Orășelului și al monumentalei 
biografii a lui Henric al lV-lea este un scriitor ancorat în 
tradițiile literare ale secolului al XIX-lea, care a anticipat 
însă nu puține din tendințele artei moderne — între altele 
e considerat drept unul din „părinții" expresionismului în 
Germania. A descris oameni și situații caracteristice pentru 
vremea in care a trăit cu o forță de sugestie atît de puter
nică îneît multe din ele nu și-au pierdut încă din valabili
tate. („Am fost mirat — scria recent Heinrich Boll — cînd 
am recitit Supusul, mirat și speriat : cincizeci de ani după 
apariția cărții am mai recunoscut în ea modelul unei so
cietăți „supuse").

Complexitatea personalității prozatorului german se tra
duce și prin diversitatea modurilor de exprimare: satiră 
pamfletară, grandoare și patetism, ironie și luciditate, toate 
supuse unei atitudini unitare și constante umanismului mi
litant în numele căruia ia în mînă condeiul.

Cercul tematic în care se înscriu cărțile lui H. Mann 
coincide intrucîtva cu cel al operei lui Thomas : diversi
ficat în zeci de personaje găsim și la Heinrich pe „artist", 
opus burghezului conformist sau burghez el însuși fascinat 
de aventurile sensibilității. In Orășelul, un mic oraș italian 
e bulversat de sosirea unei trupe de operă în turneu, pri
lej pentru autor de a descrie pe omul de artă în nume
roase ipostaze. O reprezentantă a artei-divertisment e cîn- 
tăreața Frohlich din Profesorul Unrat, la fel Adele din O 
viață serioasă. Să pomenim și de nenumăratele actrițe din 
romanele și nuvelele lui H. Mann : Ute Ende și Franchini 
din Goana după dragoste, Leonie Hallmann din nuvela Ac
trița, Lea din Capul etc. etc. Remarcabilă e la H. Mann în
deosebi împletirea temei artistului cu motivul jocului, mo
tiv ce-1 însoțește din perioada începuturilor sale. Scriitorul 
situează jocul printre elementele de bază ale existenței 
umane, urmărindu-1 în două din variantele sale. Actul ludic 
ia la H. Mann pe de o parte înfățișarea unui joc al ființelor 
puternice de debordante de energie-e forma sub care găsim 
acest motiv în trilogia Zeițele, unde devine baza întregii 
construcții romanești, apoi, în continuare, în întreaga p- 
peră a lui H. Mann, pînă la scrierea de bătrînețe Suflul, 
manifestîndu-și valența sa eliberatoare și purificatoare. Fa
talei, Mann figurează în epica sa și latura negativă a j&- 
cului, sfidare de către homo ludens a legilor morale, jocul 
paraziților, al drojdiei sociale care ajunge Ia putere în con
dițiile unei societăți ostile adevăratelor valori și-și ascunde 
lipsa de substanță sub masca minciunilor. Acest cabotinism 
sau „teatru de prost gust" — cum îl numește prozatorul, — 
capătă pentru el semnificația unei caracteristici de bază a 
epocii contemporane. Se ajunge astfel la o conexiune între 
motivul jocului și motivul escrocului, pe care o regăsim în 
cîteva opere manniene de factură diferită, ca în strălucita 
satiră Supusul sau în opera fragmentară Trista poveste des
pre Frederic cel Mare, sugerîndu-se ideea cabotinismului care 
diminuează pînă și acele calități țle jucător ale aventurie
rului ca iscusința sau temeritatea, însușiri pe care le posedă 
de exemplu simpaticul escroc Fel.x Krull al lui Thomas 
Mann. Latura aceasta a jocului o relevă la fel întreaga 
operă a lui Heinrich Mann de la In țara huzurului pînă 
la Primire în lume. In cea 
Andreas Zumsee, o primă 
în opera lui H. Mann, își folosește aptitudinile de co
mediant pentru a-și croi 
tate și eșuează doar pentru că nu se află la înălțimea 
rolului jucat. Junele arivist este o întruchipare a excroche- 
riei concepute ca o adaptare banal-burgheză la normal. în 
fond Andreas e un filistin, supus regulilor jocului într-o 
lume în care nimic nu e autentic, ci totul, fiecare fapt, fie
care gest, fiecare cuvînt, fiecare tăcere sînt numai manifes
tări ale unui ceremonial. Personajul principal imaginează, 
lntr-o serie de variante, aventuri erot'ce sordide, sau se 
joacă de-a scriitorul .însetat de puritate". Minciunile lui 
Andreas, simulațiile sale au un caractel specific de surogat 
de prost gust și trivialitate. Sufletul fiind gol, poate fi 
umplut și golit după nevoi. Sentimentele și opiniile, prefe
rințele și idiosincrasiile sînt doar recuzite, mize în jocul 
arivismului. Folosindu-se de formele 
giul .partidelor* jucate în cercurile 
spune el — poate avea frumusețe și 
ruinează mase întregi de oatreni, ca
lioane nenumărate, ar fi criticabil d:n punct de vedere mo
ral. dar. estetic, vorbind, are o trăsătură de măreție. El în
treprinde expediții de jaf ziua în amiaza mare și-și bate 
jrc de lege.

Marea temă contemporană a responsabilității omului, 
considerat cn o componentă a unui colectiv, face și ea par
te din adnl tematic mannian. Tratată cu participare pasio
nată. o găsim In povestea lui Henric al IV-lea, regele Fran
ței. erou umanist care știe să irr bine armon:os gîndirea și 
fapta; să subordoneze puterea politică puterii rațiunii. Pen
tru a crea figura Iui Henric, H. Mann a cules datele d n 
iitrria Franței, ceea ce vrea insă romancierul să întruchi- 
jtese e triumful rațiunii asupra fanaVsmului de pretutindeni 
si de aricind. cu scopul de a lovi In forțele înapoiate ale 
epocii sale. O declară de altfel fățiș prin intermediul lui 
Henric. care se adresează generațiilor de după el: „Uitati-vă 
in ochii mei. Stat un om ca voi; nu contează moartea, nici 
secolele ce ne despart. Păstrați-vă tot curajul în groaznica 
lndtexwe ta care atlția dușmani se aruncă asupra voastră. 
Opresori ai poporului pe care i-am detestat atîta vor con
tinua să existe; abia dacă și-au schimbat portul, nicidecum 
Înfățișarea*.

Grandios și liric uneori, ironic altădată, H. Mann a fost 
mai cn seamă un scrittor satiric, cu un fond al șat rei dure
ros. Puternic, direct și conșt-ent legat de epoca trăită, mî- 
mrrflr satira, ta mod deliberat ca armă politică. In pri
mul rtad vizează tarele profunde ale lumii în care trăiește, 
pune degetul pe răni, se revoltă, strgă, biciuiește, Adesea 
sarcmmele sale sînt amare și crispate, satira mai totdeuna 
puternic șarjată. Recurgem pentru exemplificare tot la Su
pusul. Iată una din cele mai faimoase secvențe: întîhfrea 
lui Diederich cu împăratul, moment crucial în existența 
«supusului*. Scena se petrece la Berlin. împăratul se plim
bă călare, de o parte și de alta a străzii e adunată mulți
mea. La un moment dat, Diederich, împins de fanat smul 

rupe cordonul de polițiști și se apropie de împărat, dar 
ta avlntul său. lunecă și cade într-o băltoacă. împăratul 
trece mai departe rîzînd, căci își dă seama că e vorba de 
un supus devotat. Diederich rămîne un timp, sezînd în băl
toacă. mînjit cu noroi dar fericit că barem pentru o clipă a 
respirat același aer cu obiectul adorației sale, s-a simțit, 
rr.ai puternic ca oricînd, o celulă din ansamblul puterii.

Nu întotdeauna se manifestă însă la H. Mann tend nța 
de a scoate din viață ceea ce este general valabil. Modul 
In care își tra'ează materialul poartă cîteodată prea tare 
imprimată pecetea timpului, ceea ce face ca unele pag ni din 
opera sa să nu mai aibă azi decît interes documentar.

O altă parte, cea mai importantă, din creația lui H. Mann 
a suprav;ețuit însă și face ca el să figureze printre numele 
celebre ale literaturii mondiale din secolul nostru.

dintîi din lucrările amintite, 
variantă a tipului de escroc

drumul spre înalta socie-

nietzscheene face elo- 
înalte : .Lichelismul — 
grandoare. Cineva care 
să bage în buzunar mi-

de
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ȘCOALA SOCIALISTĂ DE LA IAȘI
Avîntul revoluționar pe ca

re l-a cunoscut România în 
anii de după primul război 
mondial s-a manifestat în pri
mul rînd prin puternica efer
vescentă care domnea în miș
carea muncitorească din pa
tria noastră. In cadrul proce
sului de refacere, pe baze noi. 
a mișcării care devine o co
ordonată principală a luptei 
proletariatului român, lașul va 
fi mult timp în centrul eve
nimentelor, iar acțiunile din a- 
cest centru al mișcării munci
torești vor polariza atentia 
maselor muncitoare din în
treaga Moldovă.

Elementele revoluționare din 
Iași au hotărît dezvoltarea 
mișcării muncitorești în con
cordanță cu noile condiții e- 
xistente după greva generală 
din octombrie 1920. Una din 
măsurile preconizate în acest 
sens a fost înființarea Școlii 
Socialiste care avea o serie 
de obiective legate de proble
mele majore ce frămîntau ma
sele muncitoare și intelectua
litatea progresistă a acelor 
ani. Pentru realizarea proiec
tului menționat au fost stabili
te, contacte cu profesorul 
C.I. Parhon, avocatul I. Schrei
ber, ziaristul C.R. Ghiulea și 
alți intelectuali cu vederi de
mocratice, simpatizanți ai miș
cării muncitorești. Activitatea 
Școlii Socialiste, alături de al
te forme ale muncii de propa
gandă care i-au succedat în 
orașul Iași, a reînnodat firul 
tradițional al educării politico- 

ideologice a membrilor de 
partid și a sindicaliștilor, a 
tuturor muncitorilor și intelec
tualilor progresiști. Astfel, 
Școala Socialistă ieșeană re
prezintă o continuare la un 
nivel superior a cursurilor or
ganizate de socialiștii români, 
la sfîrșitul secolului XIX si 
începutul secolului XX, avînd 
sub aspectul structurii proara- 
mului, unele asemănări cu 
Școala Socialistă din Bucu
rești, înființată de P.S.D.R. in 
anul 1913

Școala Socialistă de la Iași 
a Înscris o pagină remarcabi
lă în istoria mișcării demo
cratice, contribuind din plin la 
răspîndirea cunoștințelor știin
țifice, la propagarea ideilor re
voluționare în rîndul maselor. 
Deschiderea ei s-a făcut ia 20 
martie 1921, în sediul din 
strada Langa (azi str. Max 
Wexler), în prezența a peste 
400 de persoane. Cu acest pri
lej a fost sărbătorită și îmnli- 
nirea a 50 de ani de la Co
muna din Paris. In cadrul reu
niunii au luat cuvîntul C. I 
Parhon — care a prezidat a- 
dunarea — Constantin Vomi- 
cescu, Eugen Relgis și ar 
L. Ghelerter. Adresîndu-se ma
jorității auditoriului, format 
din numeroase categorii de 
muncitori și salariați din în
treprinderile ieșene, organiza
torii au arătat că „școala va fi 
condusă de profesori și stu- 
denți care, prin activitatea lor, 
vor contribui din din la 1- 
dealul socialist*.

Presa muncitorească a timpu
lui a publicat cu regularitate 
informații privitoare la pro
gramul și disciplinele predate, 
precum și numele profesori
lor și conferențiarilor invitați 
pentru a ține prelegeri în a- 
ceastă școală. Astfel, ziarul 
„lașul socialist' arăta că, din 
inițiativa unor elemente mun
citorești și intelectuale, a fost 
înființată Școala Socialistă 
„care a reușit să adune toate 
elementele proletare conștien
te rămase izolate după greva 
generală din octombrie 1920. 
Spre a exemplifica cinstea și 
martirajul socialist. Școala 
poartă numele lui Max Wex
ler*. In același număr al zia
rului a fost publicat statutul 
școlii „al cărei principal scop 
este de a da muncitorimii socia
liste cunoștințele necesare pri
ceperii socialismului științific*. 
Articolele statutului se ocupau 
de organizarea cursurilor și 
activităților școlii, de componen
ta corpului profesoral, de co
mitetul ei de direcție etc. In 
privința disciplinelor ce figu
rau în programul școlii, artico
lul 9 menționa că ele erau de 
două feluri: 1) științe pure ca 
medicina populară, fizica, ma
tematica, chimia, biologia etc. 
și 2) științe sociale ca istoria, 
economia politică, sociologia, 
materialismul istoric etc. Toa
te aceste discipline au fost 
predate de nume cunoscute 
pentru mediul intelectual ie
șean, între care C.I. Parhon, 
C, R. Ghiulea, Eugen Relgis,

S. Waldman, Al. Triandaf, Gr. 
Ilie, Dan Hulubei ș.a.

De-a lungul anilor, Școala 
Socialistă din Iași, și-a format 
un auditoriu constant, com
pus din muncitori, studenti, 
funcționari etc. Printre teme
le predate, cele legate de 
problemele sociale aveau o 
deosebită frecvență și aderen
ță la masa cursanților, fapt 
care producea o vizibilă îngri
jorare în rîndul autorităților. 
Activitatea școlii a fost per
manent în atenția organelor 
represive, care trimiteau cu 
regularitate forurilor superioa
re rapoarte amănunțite cu 
privire la cele ce se petreceau 
în cadrul ei. Dintr-un aseme- 
menea raport aflăm că atmos
fera vie, dinamică și stimula- 
torie care domnea în cadrul 
dezbaterilor era întreținută de 
teme ca „Socialism și comu
nism”, „Viața lui J. Jaures" 
etc. care iscau cele mai vii 
discuții, vorbitorii sprijinin- 
du-și afirmațiile cu citate din 
opera lui Marx și Engels. O- 
cupîndu-se de cei care asi
gurau buna desfășurare a 
cursurilor școlii, rapoartele 
menționau că profesorii și stu
denții aleqeau în special su
biecte cu nuanță politică ce 
permiteau o pronunțată pro
paganda revoluționară. Asu
pra caracterului și a scopuri
lor scolii n-a existat nici un 
dubiu, organele civile și mili
tare raportînd că „școala are 
un evident caracter politic și 
revoluționar, tinerele elemente 
muncitorești fiind îndrumate 
spre comunism, aceasta ser
vind ca loc de întîlnire a co
muniștilor locali...". Phecînd 

de la faptul că școala nu po
seda autorizație de funcționa
re și că în fruntea ei fuseseră 
descoperite elemente comu
niste, organele oficiale au ce

rut Ministerului de Interne 
închiderea acesteia „ca fiind 
un pericol contra siguranței 
statului".

Ca suprem argument asupra 
..pericolului" pe care îl repre
zenta Școala Socialistă era 
menționat faptul că nu de pu
ține ori, în cadrul dezbateri
lor inițiate de aceasta, erau 
discutate problemele legate 
de înființarea Partidului Co
munist Român și a afilierii sale 
la Internaționala a IlI-a. Activi
tatea acestei școli a devenit 
din ce în ce mai cunoscută, 
mai apreciată, conferințele și 
expunerile ținute aici avînd 
un răsunet tot mai mare m 
diversele straturi ale societă
ții ieșene din acei ani. In- 
tr-o perioadă de cîteva luni 
a sporit simțitor atît numărul 
celor înscriși cît și al celor 
care participau voluntar la 
activitățile sale. Din informa
țiile documentare de care 
dispunem și din mărturiile pe 
care le-am adunat rezultă că, 
ne lîngă profesorii citați an
terior, au mai susținut con
ferințe și cursuri în cadrul a- 
cestei scoli, precum și al 
Scolii Sindicale, Ecaterina Ar
bore. Timotei Marin, P. 
Constantinescu-lași, L. Gheller, 
Dr. V. Mârza ș.a.

Constatînd creșterea influen
tei școlii în rîndurile munci
torimii și altor categorii so
ciale din orașul Iași, organele 
represive au căutat să împiedi
ce cu brutalitate desfășurarea 
activității acesteia, arestînd și 
deferind curții marțiale pe cîți- 
va din membrii ei.

Tradiția creată prin bogata 
activitate desfășurată a avut 
un însemnat ecou în epocă, 
generînd inițiative similare. 
Astfel, ca o continuare a Șco
lii Socialiste, în primăvara a- 
nului 1925, comisia locală a 

sindicatelor din Iași a orga
nizat o școală sindicală pen
tru cadrele care lucrau in do
meniul muncii revoluționare. 
Aflată practic sub conducerea 
Comitetului județean al P.C.R. 
Iași, școala sindicală a format 
numeroase cadre necesare miș
cării sindicale și organizațiilor 
de masă. Bucurindu-se de o 
numeroasă audiență, mai ales 
în rîndurile tineretului munci
tor, școala sindicală (pe care 
o considerăm o continuare a 
Școlii Socialiste datorită o- 
biectivelor și profilului ei si
milar) a reluat cursurile de 
istorie a României, economie 
politică, istorie a socialismu
lui, administrație sindicală, 
marxism-leninism etc., ținute 
de cei cunoscuți pentru legă
turile lor active cu mișcarea 
muncitorească, între care men
ționăm pe Zoe Frunză, Vasile 
Mârza, M. Held, B.. liraunștein, 
și mulți alții. Cursurile aces
tei școli s-au ținut, de aseme
nea în sediul din sir. hanga, 
de trei ori pe săptămînă, fi
ind urmate de seminarii si 
dezbateri pe marginea temelor 
predate.

In cei patru ani de activitate, 
Școala Socialistă s-a dovedit a 

fi o adevărată pepinieră de ca
dre bine pregătite. Programul 
Scolii Socialiste a constituit o 
autentică revelație, caracteri- 
zindu-se printr-un spirit nova
tor șl modern, care îi relevă 
pe reprezentanții mișcării mun
citorești ca și pe cei atrași de 
idealul revoluționar, ca pe a- 
devărați pionieri și propaga
tori ai științelor sociale.

Activitatea Școlii Socialiste 
a avut urmări importante pen
tru dezvoltarea ulterioară a 
mișcării muncitorești, revolu
ționare și democratice din în
treaga Moldovă.

L. EȘANU

BIBLIOGRAPHIA HISTORICA ROMANIAE
„La bibliographic est la science du livre et la condition 

premiere du toute science” nota un irancez (vezi Barbu Theo
dore seu, Istoria bibliograf ei române, București, 1945, p. 8). 
Această fericită formulă lapidară Închide In ea semnificațiile 
și Însemnătatea unei materii astăzi omniprezentă, care s-a 
transformat d;ntr-o „condi(ie primă a oricărei științe", Intr-o 
condiție a progresului societății contemporane.

Efortul individual de Întocmire a unei bibliografii ex
haustive pentru o temă dată poate fi asemuit astăzi cu un 
Moloh ce devorează timpul și forțele Întreprinzătorului, alte- 
rîndu-i grav eficiența și valoarea creației. Constatarea (veche, 
actualmente banală) este valabilă și pentru domeniul cerce
tării istorice, unde, pînă nu de mult, eram confruntați cu o 
serioasă răminere In urmă în această materie. Și iată că, 
într-un singur an (1970), Încercăm satisfacția apariției a 
două bibliografii istorice generale consacrate perioadei ulti
melor decenii: Robert Deutsch. Istoricii si știinta istorică 
din România 1944—1969 și Bibliografia istorică a României I 
1944—1969. Editura Academiei Republicii Socialiste România, 
București, 1970, 386 p. (Autori: Ioachim Crăciun, Gheorghe 
Hris'.odol, Marcel Stirban, Ludovic Bâthory, Gheorghe Iancu. 
Gelu Neamțu. Gheorghe Dumitrașcu).

Această din urmă bibliografie (la care ne re'erim in cele 
ce urmează) reprezintă volumul I dintr-o colecție intitulată 
Biblioqraphia Historica Romamae, ceea ce înseamnă că va 
urma volumul al II-lea și că s-au pus bazele alcătuirii bi
bliografiei științ fice curente a istoriei României. Este vorba, 
așadar, de un eveniment căruța se cuvine să-i acordăm o 
atenție particulară. O vom face, pe cit ne stă în putere, nu 
din unghiul de vedere al bibliografului, ci din cel al bene

ficiarului, adică al istoricului cercetător. Ce-i drept, Biblio
grafia istorică a României este o operă de uz general. Co
lecția în care ea se integrează, structura lucrării și editura 
care a tipărit-o vădesc Insă că Bibliografia se adresează, jn 
primul rînd, omului de știință, oferindu-i un instrument de 
lucru mult așteptat, menit să înlesnească sensibil progresul 
cercetării istorice. Tocmai acesta este, după părerea noastră, 
și punctul de plecare de la care trebuie să pornească apre
cierile celor interesați.

Neîndoielnic că experiența autorilor, judicioasa împăr
țire a materiei, cuprinderea a 7701 de titluri traduse și în 
limba franceză asigură volumului o largă audiență si utili
tate. Specialistul în istoria României nu va fi însă scutit de 
unele dezamăgiri provocate, în parte, de motive indepen
dente de voința autorilor lucrării. Deși aceasta din urmă des
chide seria unei colecții, cititorul nu are de unde lua cu
noștință de menirea acesteia, de principiile pe care se va 
întemeia alcătuirea ei, de unele explicații tehnice necesare 
etc. (Ce înseamnă, de pildă, un asterisc la un nume ? — 
p. 208, nr. 4746). Dar neajunsul cel mai supărător este carac
terul selectiv al Bibliografiei, ceea ce presupune (volens, 
nolens) acceptarea unei doze de arbitrar și, în consecință, 
alterarea imperativului științific al colecției. Este regretabil 
acest consum de energii și mijloace bănești pentru o opera 
ce nu poate fi socotită nici completă, nici definitivă, nici 
fără cusur științifică, și cu atît mai mult cu cît ea inau
gurează o serie ce ar trebui să ne ofere periodic bibliografia 
curentă a istoriei patriei. Să mai adăugăm că zgîrcenia 
cu care autorii au inclus lucrările românilor publicate în 
străinătate și, îndeosebi, inexplicabila lipsă a contribuțiilor 
științifice (consacrate istoriei țării noastre) apărute în stră
inătate și elaborate de străini știrbesc vizibil din valoarea 
Bibi'ografiei. Ce se va întîmpla în volumul al II-lea, de 
pildă, cu lucrarea Iui Hitchins privitoare la istoria modernă 
a Transilvaniei ? Va fi inclusă numai pentru că a fost tra
dusă în limba română ? Este de observat și cuprinderea 
unui număr redus de studii apărute în țară în 1969. In 
cceastă privință, ce-i drept, trebuie luată în considerare și 
maniera de lucru a editurilor și tipografiilor, deși volumul 
a fost bun de tipar de abia la 15 decembrie 1970. Dacă vo
lumul al II-lea va începe, cum este și firesc, cu anul 1970, 
este posibil să fie omisă o parte a producției științifice a 
anului precedent.

Bibliografia (așa cum a iost tipărită, nu așa cum am u 
dorit-o) cuprinde — spune acad. C. Daicoviciu în Cuvînt 
înainte — .scrierile mai importante din domeniul științelor 
istorice apărute în cei 25 de ani de la eliberarea țării noas
tre /_/, tot ceea ce s-a scris mai valoros’ (p. V—VI). Pro
misiunea a fost. In mare. Împlinită, fără însă ca volumul să 
fie scutit de grave lipsuri și de unele erori. Ce-i drept, ori- 
cît de mare ar fi străduințele și competența celor ce au 
elaborat Bibliografia, o ierarhizare perfectă a valorilor (rrui 
de titluri) este imposibilă. Operația rămîne în bună măsură 
un act subiectiv și. oricum, va trezi destule nemulțumiri, 
știut fiind că unii autori au cele mai bune păreri despre 
propriile lor lucrări. De aceea am socoti o meschinărie even
tualele reproșuri care ar viza numărul studiilor cu care x 
sau y a fost inclus in Bibliografie. Ceea ce am imputa auto
rilor, sînt lipsurile șocante și erorile evitabile. Iată doar 
cîteva exemple. Omiterea unor bibliografii (cea publicată 
în .Studii și cercetări științifice. Istorie”, Iași, an. IX, 1959, 
fasc. 1—2, p. 199 și urm.; Octav Păduraru, Anglo-Roumanian 
and Rouman-English Bibliography, București, 1946 — circa 
9000 de titluri), unor retrospective istoriografice (Al. V. Bot- 
dur, Știinta istorică română în ultimii 25 de ani, Iași, 1946) 
apare cu atît mai inexplicabilă, cu cît Bibliografia care face 
obiectul prezentării noastre este selectivă. De asemenea, au 
fost omise unele reviste, între care și „Revista medico-chi- 
rurgicală" din Iași, care are o rubrică specială de istoria 
medicinei, din ea reținîndu-se numai o singură lucrare (nr. 
4065). Lipsesc unele monografii (deci nu articole), cum ar fi 
cele ale lui Barbu Theodorescu, Un concurs universitar ce

lebru (N. Iorga), București, 1945 și D. Ciurea, Moldova sub 
domnia lui Mihail Sturdza, Iași. 1947. ambele citate curent 
în istoriografia actuală.

Sînt greu explicabile și criteriile care au stat la baza 
alegerii micromonografiilor (monumente istorice) tipărite în 
editura Meridiane. In Bibliografie a lost inclusă, de pildă, 
micromonografia Cetățuia, București, 1966 (N. Griqoraș) și 
altele, dar lipsesc Curtea și biserica domnească din Piaira 
Neamț, Zamca (ambele ale lui Leon Simanschi), Arbure și 
Biserica Sft. Gheorghe din Suceava (ambele ale lui I. Ca- 
proșu). Curios este faptul că autorii au preferat între micro
monografia Biserica Trei Ierarhi d'n Iași (Editura Meridiane, 
București, 1965) și cartea purtînd același titlu (Iași, 1962, 
118 p.) — ambele aparținînd lui N. Grigoraș — pe cea dinții 
(un rezumat), omițînd-o pe cea de a doua.

Se pare că autorii Bibliografiei au manifestat o oarecare 
slab ciune pentru lucrări ocazionale, editoriale etc. care, de 
regulă, nu aduc contribuții originale. In dreptul numelui L. 
Boicu figurează un editorial de 4 pagini (nr. 4614), dar lip
sește studiul consacrat raporturilor româno-franceze publicat 
în Studii privind Unirea Principatelor, București, 1960. N. 
Grigoraș figurează (în detrimentul unor studii) cu un alt 
editorial (nr. 4096) din „Mitropolia Moldovei și Sucevei", 
nr. 1—2, 1959. D. Șandru nu este menționat cu unul din cele 
mai valoroase studii ale sale despre politica Italiei în Balcani 
și România între 1924—1926 („Studii și cercetări științifice. 
Istorie’, Iași, nr. 2, 1962, p. 185—208). Exemplele ar putea ii 
continuate.

in domeniul istoriei universale autorii au fost nevoiți 
să se arate mai generoși (Figurează și dări de seamă, deși 
lipsesc și unele studii ca, de pildă, D. Ciurea,. Problema în
ceputului evului mediu occidental, în „Ethos", vol. II, 1945). 
Socotim, pornind de Ia procedee astfel general-uzitate, că 
partea a II-a, Istoria universală (p. 343 și urm.), trebuia 
să fie precedată de un capitol special consacrat istoriei re
lațiilor internaționale ale României. Or, studiile din acest 
domeniu au fost incluse la partea rezervată Istoriei României 
(p. 3 și urm.), deși este cît se poate de limpede că ele anga
jează în egală măsură (uneori chiar preponderent) istoria 
altor țări, istoria regională sau universală.

Un caz special, după părerea noastră, îl formează acele 
Contribuții științifice care sînt publicate în periodice de cul
tură generală. Credem că ele n-ar trebui ocolite de vreme 
ce publică uneori contribuții originale, care respectă metoda 
științifică de investigare, elaborare și prezentare. Dintre 
multe altele, avem la îndemînă un exemplu: articolul lui 
N. Grigoraș consacrat activității lui Simion Bărnuțiu la Iași 
între 1855—1864, în „Steaua”, an. XVII, 1966, nr. 8 (iulie).

Autorii au optat pentru procedeul menționării lucrărilor 
o singură dată, la capitolul corespunzător temei lor, fără să 
ia în considerare eventualele excepții de la regulă. De pildă, 
studiul lui Const. C. Angelescu, Dezvoltarea constituțională 
a Principatelor Unite de la 1859—1862 figurează numai la 
capitolul Formarea statului național român, 1859—1866 (nr. 
4026), nu însă și Ia capitolul Istoria statului (p. 278).

Am semnala, în sfîrșit, unele inadvertențe și erori: lui 
D. Șandru i se atribuie un studiu care nu-i aparține (nr. 
3265), aceleași studii, publicate în mai multe limbi, figu
rează ca lucrări diferite (nr. 214 și 215, 1860 și 1862 ș.a.); 
două părți ale aceluiași studiu poartă indicative numerice 
diferite (nr. 1604 și 1605); Studii privind Unirea Principa
telor, București, 1960, deși este o culegere de contribuții 
științifice (21 de articole), apare (nr. 4138) ca o monografie 
sau lucrare de sinteză ; unii dintre colaboratorii Ia Contri
buții la istoria dezvoltării Universității din Iași 1860—1960, 
vol. I—II, București, 1960, apar în bibliografie cu părțile 
elaborate de ei, alții (contribuții esențiale) nu; niciuna din
tre cele cinci ediții prescurtate (apărute în cinci limbi 
străine) ale istoricului universității ieșene n-a fost men
ționată în bibliografie ; la indice, Barbu Theodorescu apare, 
greșit, Teodorescu; nici un semn tipografic nu indică deo
sebirea dintre volum și articol; unele necorespondențe în
tre indicativul cifric din indice și cel din text : 6024 în Ioc 
de 6025, 1603 în Ioc de 1605 (evidentă greșeală de tiza:) -, 
la tabla de materii în limba franceză, indexul alfabetic ce 
autori nu este trecut în încheiere, ci Ia începutul părți; a 
doua, l'histoire generale.

L BOCU



exerciții_ _ _ J
* STRAJĂ LA VIOLETE

— E o poveste cu zmei răi și zîne fru
moase ?

— Este o înfinwlare cu oameni. Ne-n 
relatează fțârl Stefanic-Allir.ayer în inspi
ratul său vademecum : -.33 de principii de 
conducere a întreprinderii. Se pare că îm
păratul Iosif al Ii-lea al Austriei în obiș
nuita sa plimbare prin parcul de la Schon- 
brunn a dat într-o zi peste o sentinelă în
tr-un loc unde nu era nimic de păzit. Nici 
sentinela nici comandantul gărzii nu au 
putut lămuri pe împărat ce anume se pă
zește în acel loc pustiu. Ei știau doar că 
din totdeauna a existat acolo un post de 
sentinelă. Situația a putut fi clarificată 
tăcîndu-se ' cercetări în arhivă. Se desco
peri în fine, că Maria Tereza, copilă fiind, 
fusese fermecată de prezența primăvăratică 
a unei violete solitare în acel loc. De
oarece manifesta intensă îngrijorare cu 
privire la soarta acelei violete și pentru 
a se tace plăcere unui copil răsfățat, s-a 
postat acolo o sentinelă. Cu timpul floarea 
s-a ofilit, Maria-Tereza și-a ailat alte pa
siuni, dar strata a rămas, înfruntînd anii.

— E o fabulă.
— Delicioasă și actuală. Tstetul autor 

al celor 33 de pr.ncipii se delectează ur
mărind omniprezența „strajei la violete" 
în variatele compartimen e ale adiminis- 
trației. Gîndește-te numai cite rubrici sînt 
de prisos și rămîn albe în orice iormular 
care a devent respectabil, avînd oarecare 
vechime. Și multe alte stereotipii, care ar 
fi doar amuzante, dacă n-ar absorbi ener
gie socială.

— Anacronisme.
— Firește. Dar ni se atrage atenția ca 

acestea sînt de două feluri. Unele lucruri 
devin anacronice, altele se nasc anacro
nisme.

— Primul mi se pare un proces normal 
pînă Ia un punct, învechirea fiind o lege 
a devenirii.

— Firește, e normal ca instituțiile, orga
nizarea, formele să îmbătrînească. Dar nu 
e normal ca noi să nu observăm aceasta
și să nu luăm măsuri.

— Mai grav este atunci cînd forma de 
organizare este de la început nepotrivită.

— Ca o haină rău croită, care ne îm
piedică să ne mișcăm în voie.

— Am descoperit un principiu de orga
nizare.

— Siefanic-Allmayer îl numește adap
tarea continuă. A fi de veghe permanent-

— Astfel ?
— Devenim ridicoli și înregistrăm pier

deri. Bergson era convins că așa se naște 
comicul: „c'est du mecanique plaque sur 
du vivant", reflexul mecanic care acoperă 
viața.

— Știu: vameșii care își oficiază obiș
nuitul control asupra unor nenorociți nau- 
fragiați.

—■ Părinții care continuă să impună co
piilor același program rigid și în timpul 
vacanței.

— Fiindcă ai ajuns la educație, mie îmi 
face impresia că .străjile la violete" pros
peră pe terenul în\ă(<imîntului.

— Cu efecte nu numai hazlii, dar și pă
gubitoare. Școala a rămas totdeauna în 
urma societății. Abia astăzi ne dăm seama 
cite prejudecăți stăpînesc aici și încercăm 
să ne scuturăm de ele. Astfel, înfruntînd 
tradiții respectabile, reputatul psiholog și 
pedagog J. S. Bruner pornește la lucru cu 
ipoteza cutezătoare că, folosind forme a- 
decvate. se poate preda oricărui copil la 
orice vîrstă orice obiect. Experiențele pe
dagogice efectuate încurajează acest punct 
de vedere.

— O revoluție în învățămînt: din mo
ment ce etapele procesului de dezvoltare 
a copilului nu mai au cuvîntul hotărîtor. 
putem adapta mai bine programul de învă
țămînt la cerințele societății, Ia idealul 
educativ.

— La aceasta trebuie adăugat legea va
lorilor atît de sugestiv exprimată de Cor
neille : .La valeur n’attend pas le nombt. 
des annees" — „Valoarea nu așteaptă ca 
vîrsta s-o măsoare" (St. O. losif).

— Ce vrei să spui ?
- La o universitate americană, un stu

dent s-a distins în așa măsură în proble
mele de logică matematică, încît a fost în
sărcinat să predea cursuri colegilor săi. 
După cum vezi, el este și student și pro
fesor în același timp.

— Și crezi că e bine ?
— Excelent. Încă o „strajă la violet^" 

a fost concediată. E bine să fie măsuri di
ferite pentru capacități diferite. Să facem 
loc talentelor, să cadă formalitățile din ju
rul lor.

— tn acest scop s-au creat la noi cla
sele speciale.

— Și trebuie să perseverăm pe aceasta 
cale. Cît mai multă mobilitate. Are de cîș- 
tigat și dezvoltarea individuală și pro
gresul social.

— Dar cursurile, seminariile, examenele 
universitare ?

— Universitățile au fost timp îndelun
gat adevărate muzee pedagogice, rezervații 
didactice, în care procedeele scolastice s-au 
fosilizat.

— Învățămînt oral și învățare meca
nică.

— De care a venit în fine momentul să 
ne despărțim. Spiritul viu al căutării și 
înnoirii fertilizează acum acfeSt teren.

— Febra prefacerilor ne-a contaminat și 
pe noi ?

— Cu acest semestru: intrăm în fază de 
experimentare.

— Va fi ușor ?
— Va fi greu. Avem deprinderi.

PETRE BOTEZATU

ntr-o definiție de largă circulație ce-și 
Iare punctul de plecare în gîndirea lui

Aristotel, cauza este categoria filosofică 
care desemnează acel fenomen care în 
anumite condiții precede și determină 

un alt fenomen. Cauzalitatea se realizează în 
procesul intern al structurilor, unde sînt co
relate cauza, efectul și condiția. Observăm ca 
literatura de specialitate folosește termenul 
cauzalitate sub mai multe înțelesuri. Aceasta 
a si făcut dificilă înțelegerea cauzalității, con- 
ducînd totodată la schimbări în formularea 
sa. Astfel cuvîntul „cauzalitate" este folosit 
nentru a desemna legătura cauzală în general, 
precum și dependența cauzală în particular, 
anoi îl găsim utilizat în sens de principiu al 
cauzalității, forma în care se afirmă legea 
cauzalității ca urmare a derivării permanen
te a cauzelor una din alta, și, în sfîrșit, îl 
găsim folosit ca doctrină care atestă semni
ficația universală a DrinciDiului cauzalității. 
(Vezi M. Bunge, Pricinnosti._ Moskva, 1962). 

înțeleasă in acest din urmă sens, cauzali
tatea se identifică, conform unor opinii, cu 
determinismul, cum se procedează, de exem- 
nln. in lucrarea „Problema cauzalității în 
fizica modernă' apărută in Editura științifi
că. București, 1963. Dar cuvintelor cauzali
tate si determinism nu le putem acorda a- 
celași înțeles. Relația cauzală are un dome
niu de aplicare limitat, subsumîndu-se de
terminismului general.

Este necesar totodată să examinăm dife
rențiat utilizarea termenilor „cauzare" și 
.determinare', aceste două noțiuni fiind 

socotite de unii filosofi ca echivalente, iar 
ne alții, dimpotrivă, ca neechivalente. Intr-o 
lucrare a sa, The Foundations of Empirical 
knowledge, filosoful neopozitivist Ayer con
sideră că, de fapt, noțiunile determinare si 
cauzare nu se aeosebesc prin nimic prezen- 
tîndu-se ca identice. „A determină B“ și ..A 
reprezintă cauza lui B", sînt propoziții iden
tice.

în lucrarea citată. M. Bunge arată că uti
lizarea cuvîntului „determinare' are semni
ficații diferite printre care aceea de: pro
prietate (calitate) sau trăsătură caracteris
tică, legătură necesară și procesul cu aju
torul căruia obiectul este supus ordinii în 
care se prezintă, proces în care obiectul 
dobîndește determinarea sa (în sens de ca
litate). Prin urmare, pentru un obiect, a fi 
cauzat nu este același lucru cu a fi deter
minat.

Semnalăm, de asemenea, că există Inter
pretări diferite în ceea ce privește folosirea 
termenilor de condiție și cauză. S-a impus 
în această direcție punctul de vedere, sus
ținut printre alții de Călina Mare, conform 
căruia, baza ontologică a distincției dintre 
condiții și cauze o constituie diversitatea 
calitativă a interacțiunilor din univers. Dis
tincția constă în aceea că în ansamblul rela
țiilor de condiționare putem desprinde relațiile 
de generare care sînt tocmai relațiile cau
zale. Din punct de vedere logic „relația ae 
condiționare apare diferențiată de relația de 
cauzalitate, așa cum este deosebită condițio
narea necesară de condiționarea suficientă" 
(Vezi P. Botezatu, „Schiță a unei logici na
turale", Buc. 1969, p. 254).

Ca relație între fenomene distincte, unde 
un fenomen este dat iar celălalt se află In

.Intre ziua cînd mi-am trecut exame
nul de doctorat — declara Titulescu — 

nua cînd am primit portofoliul minis
terial n-au trecut multi ani. De atunci și 
pini la 29 august 1936 (data demiterii 
sale din guvern, n.n.J, adică aproape 
douăzeci de ani activitatea mea a fost 
închinată numai României

fatr-adevdr, diplomatul român a slujit 
fără abatere idealul păcii, al indepen
dentei și suveranității popoarelor, trans
forming misiunea de apărare a intere
selor României peste hotare, într-un a- 
devărat crez al vieții sale. Spirit pătrun
zător și realist, patriot înzestrat cu un 
rar talent oratoric, Titulescu era cunos-

f
. ea mai senzațională descoperire a secolului 
• făcută în domeniul lingvisticii și cea mai bo- 

gaiă în consecințe privind istoria și sociolo- 
Igia e desigur cea a lui Maurice Guignard, 
"autorul cărții .Cum am descifrat limba etrus

că*, apărută recent și tradusă deja în cîteva 
limbi.

Ceea ce l-a îndemnat pe Guignard la acest stu
diu au fost în primul rînd tradițiile de familie nor
mande și toponimia locurilor. Iar lumina, revelația, 
i a venit din nord, de la vikingi, care au lăsat în 
obiceiurile și toponimia normandă urme atît de a- 
dînci, încît sînt evidente și astăzi. Islandeza, în 
special, a fost cheia care l-a ajutat să forțeze se
cretul tablelor etrusce.

E lesne de închipuit, de pildă, emoția cercetăto
rului afljnd că acest cuvînt thusc (care înseamnă
popoare din nord) se găsește identic în etruscă, 
islandeză și vechea norvegiană. Toscania, țara etrus- 
cilor, se numea Thuscia în limba latină. Tușea, nu
mele femeii etrusce corespunde Thuskăi, numele fe
meii de rasă saxonă sau germanică. Falisci e numele 
unui trib etrusc, iar în norvegiană găsim Falisk. 
Sufixul sk în norvegiană se utilizează pentru a indica 
pe cel care aparține unei comunități, unei rase. 
Deci, Falisk însemna din neamul lui Fala, iar la 
islandezi așa erau indicate preotesele care celebrau 
sacrificiul divin și care formau o singură familie. 
Sînt aceleași preotese uriașe care apar în efigie pe 
unele monede ale orașelor mediteraniene sau sculpta
te la prora corăbiilor, înaripate și cu inscripția 
Faleion. Cum poate fi tradusă această inscripție gra
vată și pe binecunoscuta medalie a Elidei pelopone-

NATURA CAUZALITĂȚII
devenire cauzalitatea nu se identifică cu in
teracțiunea, unde sînt corelate fenomene 

deja existente. Nu orice interacțiune are ca
racter cauzal, ci numai interacțiunea gene
tică, care implică derivarea unui fenomen 
din altul. Cauzalitatea apare ca un gen de 
interacțiune, dezvăluindu-se, astfel, dintr-o 
perspectivă relaționistă. Pe acest fond se ri
dică o problemă esențială, aceea a naturii 
relației cauzale, a statutului categoriei de 
cauzalitate.

După concepția empiristă, statutul catego
riei de cauzalitate se prezintă în exclusivi
tate epistemologic, ea există numai ca rela
ție dobîndită de experiența noastră în cu
noașterea obiectelor.

Cauzalitatea însă nu se manifestă ca o 
categorie ce desemnează relațiile dintre idei, 
ci ca o categorie ce reflectă conexiuni și 
determinați! din realitatea obiectivă. In a- 
cest fel, statutul său este ontologic. Contrar 
empirismului, cauzalitatea nu se manifestă ca 
o parte constitutivă a experienței, ci ca o 
forma a interdependenței obiectelor și fe
nomenelor materiale. Cauzalitatea are un 
statut epistemologic tocmai prin faptul că 
are o bază ontologică. Dacă, de exemplu, 
noi putem stabili intensitatea proprietății lui 
Y prin cunoașterea legăturii cu proprietatea 
lui X, pe baza relației Y-=f(X) aceasta o 
putem face numai pentru că în măsura în 
care această relație matematică are un sens 
epistemologic, în aceeași măsură ea are un 
corespondent obiectiv. In structura repor
tului de cauzalitate, ontologicul, gnoseolo
gicul și logicul se găsesc într-o strînsă in
terdependență.

Unilateralitatea în interpretarea cauzali
tății se manifestă și atunci cînd legea ontică 
a cauzalității este confundată cu legea în
temeierii logice (rațiunii suficiente). Confun
darea principiului cauzalității, care are un 
statut ontologic cu principiul rațiunii sufi
ciente, care reprezintă în sine o procedură 
epistemologică, caracterizează raționalismul 

din epoca Renașterii cît și raționalismul 
contemporan. In epoca Renașterii, această 
confuzie a fost utilă pentru știință, întrucît 
ea s-a bazat pe încrederea nemărginită în 
explicarea raționalistă, în înțelegerea clară 
a structurii realității. Considerarea actuală 
a cauzalității exclusiv sub „aspect intelec
tual", cum spune Enrigues, ca simplă regulă 
metodologică este cu totul nejustificată. A- 
firmînd că legătura cauzală nu este un ra
port logic, avem în vedere în primul rînd, 
faptul că nu reprezintă în sine un raport 
abstract de tipul xRy între obiecte abstrac
te. Cauzalitatea poate fi analizată cu aju
torul logicii, dar nu poate fi redusă la o 
noțiune logică. Deși paradoxal, pentru pri
ma oară un filosof idealist, Leibniz, a ară
tat că în planul gîndirii logice, cauzalitatea 
se manifestă ca raport de necesitate logică, 
introducînd astfel distincția explicită între 
temeiul logic și cauza fizică sau reală.

Elucidarea naturii cauzalității capătă o 
semnificație deosebită prin raportarea prin
cipiului cauzalității la principiul inducției.

un diplomat ilustru:
e&x>a*f de nereie

cui i« cercurile paliile fi diploxtclsce 
earapeae drept ixxz. d.-. cei nai rencr-

Titulescu a efcrixf sc creeze tontue
raporturi de veo~.<f*cre cu ce-Cs t-e
țări. Pe oceas'.ă linie se înscria eforto- 
rile sale pentru a menține vechile re.aui 
de prietenie cu statele vecine fi in oce- 
lași hmp să extindă aceste relații si cn 
alte țări : „orice politică externă serioa
să se întemeiază înainte de toate pe kn- 
ne raporturi cu statele vecine*. In tocÂ& 
activitatea sa diplomatică, Titulescu a 
cut eforturi uriașe — conform propriei 
sale lozinci : .Pace la răsărit ..." — P««- 
tru a realiza o alianță solidă cu L niu- 
nea Sovietică : .Eu nu cunosc fobie in 
«in n discuție. Nu cunosc limită în se
tea mea de înțelegere cu alții*.

Dar pentru înțelegere între popoare 
era necesară pacea, amenințată de po
litica revizionistă promovată de state ca 
Germania și Italia. Titulescu a fost un 
antirevizionist și un antifascist convins. 
De la tribuna Națiunilor Unite, diploma
tul român a înfierat toate acțiunile ce 
suDmfnau pacea și securitatea lumii. El 
și-a ridicat glasul cu vehemență împo
triva pregătirilor de război și a creșterii 
pericolului fascist. Politica externă a Ho- 
maniei a fost orientată în această peri
oadă spre acest țel, politică despre care 
Titulescu spunea că nu a fost ..nici mo
nopolul unui om, nici apanagiul unui

NICOLAE TITULESCU
partid*, ci o politică a păcii si înțele
gerii între popoare- Deși reprezenta o 
fa-d de mărime mijlocie, ei nu s-a mui- 
tusJ: cu simplul rol de observator in 
^rtcuferea problemelor de politică exler- 

mrern«!x>na!d- Diplomatul român a 
avu! talLartrc în numeroase probleme 
noUtsce. Acțiunile diplomatice întreprin
se de TircSescu i-cu odus parețuire și 
adxura&e. Dar parele! cu creșterea preș- 
rfgrului s&l :xrena^onar. a crescut s* 
utilitatea ce9or ce s~ opuneau ideilor 
Si concept:! 3r scie progresiste. Pe a- 
ceasfă poziție se c-'cu statele revizio
niste. fasciste ș: reediunea internă, care 
ani de-a rindol ea ‘esut intrigi în jurul 
său. Sub p-esfwsea s:-ra'iei interne și 
internaționale, regele Caro! al 11-lea o 
hotărît înlăturarea hri Titulescu din func
ția de suafs’m de ex‘eme La 29 au
gust 19X. Gh- Tăfăriscu, sub pretextul 
omooenfzăni. c axan’ai rentanterea 
vernu'td. Singura schimbare surveni *d 
era Înlăturarea ha Titulescu. Dună ce-si 
servise tara cu devotament vreme da 
douăzeci de ani. era -d^oidfx? intr-un mod 
nedrept : .Mac alungat ca pe un ser
vitor. LuTu'e* de-ra*c mai tîrziu Titu
lescu. doctorului N. Luxm.

înlăturarea lui Titulescu a produs vii 
dezbateri în presa românească si străină. 
Guvernul condus de Tătărăs'-u nu a 
dat nici o da‘ă explicații îndeajuns de 
lămurite cu privire In asa-zisa . rema
niere" a guvernului din 29 august. Du
pă demi*erea sa din auvem. Titulescu 
va pleca în Fiveiîa oentru a-s! refa~e 
sănătatea. Bolnav, vreme de patru luni

LINGVISTICĂ SI• 
ziene : FALEION-FA ? Aici intervin elemente’e de 
guanșă, limba vorbită de către locuitorii de odinioară 
ai insulelor Canare, de la care spaniolii au prehiat 
circa 500 de cuvinte. Guanșa e înrudită cu etrusca 
si cu islandeza, astfel că Guignard a descifrat o tot 
prin islandeză. Faleion-Fa se traduce în islandeză 
Faluhion-Fa. Falu e genitivul de la Fala, preoteasa 
uriașă, hion indică familia, măritișul, iar fa înseamnă 
a lupta. Deci inscripția se traduce -perechile unite 
prin preoteasa uriașă luptă". In ce privește orașul 
Elide, el are origine guanșă, numele lui derivînd din 
El-lid, adică „poporul fecioarei războinice*.

¥
Traducerea textelor lidiene (inclusiv inscripțiile 

sarde) permit reconstituirea limbii guanșe în ce’e 
două faze de evoluție. Basca a ieșit din prima fază, 
iar din a doua s-au născut limbile vorbite de traci, 
lidieni, frigieni, etrusci și celți. Tot de aici derivă 
latina și greaca.

Deci fondarea cetății romane ar fi opera etrusciloi 
sau a descendenților lor. Italia, de exemplu, vine 
de la Itala care în etruscă înseamnă „pășune divi
zată și împrejmuită", iar italzi sau italieni vine de 
la Itala-Lyth, adică „popor al pășunelor".

La sfîrșitul regalității, etrusca era limba oficială 
și cultă în timp ce latina se forma ca limbă popu
lară. In ce privește greaca, să cităm un exemplu . 
la Atena și în Tesalia agapele erau numite Elaphebo- 
lies, cuvînt descinz.ind din islandeză și anume din 

Important de reținut este faptul că acestea 
nu se identifică, deoarece legile naturii nu 
oglindesc toate un raport de la cauză la 
efect. Principiul inducției se răsfrînge pe de 
o parte la legăturile empirice, care consti
tuie obiectul raționamentului inductiv, și 
prin aceasta principiul cauzalității apare mai 
larg, de altă parte principiul inducției se' ex
tinde la legăturile care nu sînt succesiuni, 
de asemenea obiect al raționamentului in
ductiv, și prin aceasta principiul cauzalității 
este mai restrîns.( Vezi E. Goblot, Trăite de 
logigue. Paris, 1928).

Rezultă că natura ontologică a cauzalității 
nu contravine cu nimic faptului că ea are 
și un aspect logic și epistemologic, numai 
că aceasta constituie o altă problemă filo
sofică.

In abordarea problematicii actuale a cau
zalității un aport substanțial, prin aspectul' 
ei general teoretic, îl aduce știința fizicii, 
care a și impus, de altfel, o nouă formulare 
a principiului cauzalității. Vorbim astăzi de 
o cauzalitate statistică, care constituie gene
ralizarea noțiunii de cauzalitate dinamică 
din mecanica clasică. Noțiunea de cauzalita
te statistică exprimînd corelația dintre cau
zalitate și satisticitate, are un caracter ne
liniar, neunivoc. Deosebirea dintre relațiile 
cauzale dinamice și relațiile cauzale statis
tice se subordonează pe un plan mai gene
ral deosebirii dintre legile dinamice și legile 
statistice. De aici decurge actualitatea pre
cizării raportului dintre legile dinamice și 
legile statistice în frică elucidarea proble
mei originii legilor statistice cît și înțelege
rea filosofică a acestora. Procesele cuantice, 
în care relațiile cauzale interacționează cu 
factorii aleatori, se supun acțiunii legilor 
statistice, ceea ce face ca starea viitoare a 
unui sistem cuantic să nu poată fi prevăzută 
cu certitudine ci cu probabilitate. Probabi
litatea nu apare ca o negare a cauzalității 
în general ci a cauzalității mecanice, uni
voce. Sfera noțiunii de cauzalitate se mărește 
prin afirmarea compatibilității sale cu noțiu
nea de probabilitate, fapt care generează 
concluzia conform căreia determinismul nu 
este incompatibil cu satisticitatea, ci dimpo
trivă îmbracă o nouă formă, proprie feno
menelor de masă aleatorii, unde interacțiu
nea cauzală este influențată de un cerc larg 
de condiții și interacțiuni. Categoria cauzali
tății include atît comportarea univocă cît și 
cea neunivocă, conducînd la o variantă ne
clasică a determinismului, determinismul sta
tistic. Această nouă concepție despre’ cauza
litate și determinism este acceptată de nu
meroși oameni de știință și filosofi.

In contextul controverselor actuale pri
vind explicitarea cauzalității, filosofia mar
xistă își dovedește cu prisosință forța inter- 
operativă și valoarea metodologică, bazată 
pe datele științei contemporane care, prin 
evoluția sa internă, a evidențiat cu intensi
tate funcția logică a categoriilor filosofice, 
cît și noile semnificații proprii acestora.

ȘTEFAN CELMARE

se va zbate în>re viață și moarte. In 
numeroase localități ale țării, organiza
țiile democra'ice și muncitorești și-au a- 
rătat atașamentul și recunoștința lor fată 
de marele patriot șl diplomat. Cu ocazia 
unei întruniri publice din septembrie 
1^36. convocată în sala .Tomis", preșe
dinție sindicalului ceferiștilor din Bucu
rești declara : .Am un mandat din par
tea muncitorilor C.F.R. de a ura sănă
tate și viată lungă d-lui Titulescu care 
este sincurul om politic de marcă, care 
a declarat în parlamentul românesc ca 
d-irește pacea (...) la răsărit. Și nu exis- 
Bfl nici un muncitor care să dorească 
rărKoiuî*.

Omagii asemănătoare au venit și din 
alte colțuri ale țării.

Dună însănătoșire, Titulescu se va ex- 
nafrla în Franța. Pînă la sfîrșitul vieții, 
deșt nu va influenta direct politica ex- 

României, îsi va servi țara cu 
același devotament și patriotism. Sub vi
ziunea sumbră a conflagrației mondia
le. a pătrunderii armatei germane a celui 
de-al Df-lea Reich pe teritoriul mutilat 
al României, în acel început de pri
măvară a anului 1941, se stingea din 
va’ă, la Cannes, unul din cei mai mari 
diolomați pe care i-a dat vreodată pâ- 
mîntul românesc. La 17 martie, Titulescu 
ieșea din timp pentru a reintra veșnic în 
timp.

Activitatea lui Titulescu constituie 
pentru poporul român o pagină de mîn- 
drie națională.

,Am fost prea săraci, ca să avem di
plomat mediocri". Aceste cuvinte rostite 
de un om politic român, au fost con
sunate pe deplin de Nicolae Titulescu.

ANGHEL POPA

ISTORIE
E’ja-Afi-Bo’.i care înseamnă „pahar pentru băut al 
iecioarei preotese".

In felul acesta, știm acum că toate limbile eu
ropene și deci toate popoarele respective au 
aceeași origine. Cit privește absența consoanelor so
nore în inscripțiile etrusce, ea e explicată de Guig
nard prin legile prescurtărilor.

★
Gratie inscripțiilor lidiene descifrate, s-a stabilit, 

între altele, că în societățile primitive etrusce și 
guanșe autoritatea era exercitată de o singură fe
cioară, ea deținînd puterea maritală asupra consoreloi 
ei si puterea paternă asupra nepoților, care se 
considerau cooiii ei și cărora le transmitea numele 
de familie. Sistemul a lăsat urme în instituțiile 
care, mai tîrziu, i-au Juat locul. Una dintre acestea 
e colegiul vestalelor de la romani. Pe măsură ce 
sistemul agnatic și patriarhal se impuse, zeii luară 
locul zeițelor.

Astfel, la evrei Guignard discerne nu numai o 
origine guanșă și lidiană reflectată în numele pro- 
nrii din vechiul testament, ci ne demonstrează că 
leviții au șters din textele biblice tot ce amintea 
sistemul bazat pe matriarhat și că, chiar originile 
creștinismului urcă la guanși și essenieni.

Iată, deci, unde se poate ajunge pornind d© la 
un simplu studiu lingivstic.

(După „Le Figaro Litteraire" nr. 1288—1971).



ZDRAVSTVUI, MOSKVA! un
Respirația modernă a capitalei sovietice pare domolită 

într-un sens, de faptul că Moscova trecutului. Moscova 
muzeală nu-și cedează zonele de influentă. Marile galerii, 
saloanele de artă, expozițiile sînt deschise zilnic și cunosc 
o mare afluență de vizitatori. Casele memoriale, arhivele, 
plăcile de pe zidurile caselor, statuile fac să trăiască în 
prezent umbrele și șoaptele unui cortegiu impunător de 
mari luptători revoluționari și deopotrivă de mari cărtu
rari. Sînt nume care acoperă istoria, știința, literatura, tea
trul, muzica, baletul și care și-au legat soarta de acest 
oraș. Mai presus de amintirea păstrată în arhive și docu
mente, e vorba de un spirit specific care a însuflețit și 
dominat, constituind secretul persistentei unui flux cultu
ral și artistic, o asimilare a valorilor din lume și o resti
tuire a aceleiași lumi în versiuni, după cum se Știe, adesea 
exemplare. Trecutul trăiește în prezent și participă la de
finirea acestui prezent, încadrat in structura istoriei con
temporane.

Cu precădere, cinstirea memoriei marilor poeți, a mari
lor scriitori, care au fost adesea și marii profeți ai Rusiei 
tine de spiritualitatea și psihologia specifică a atestai popor. 
Nicăieri poate literatura nu definește mai pregnant ele
mentele esențiale ale spiritului întregii culturi, peimitind 
pătrunderea în procesul și stilul civilizației rusești.

Brahms spunea că .muzica face parte din temperamen
tul vienezului". Tot astfel s-ar putea afina* c® literatura 
face parte din temperamentul rusului. Scriitorii sînt aici 
cunoscuți, respectați, iubiți și oameni de dliuse profesii 
sau interese, nu sînt niciodată plictisiți de vreo temă lite
rară. Ideea de literatură nu e sinonimă cu driertismentnl. 
e o noțiune complexă ce se ridică ce-i drept pe temeliile 
unei mari tradiții. Despre acest lucru, poate conTinqe. de 
exemplu, succesul nebănuit de care se bucur® spectaco
lele în care un singur actor recit® versuri dte poeți cla
sici și contemporani. Publicul vine nu HMi ca să se îm
bete de muzica versurilor, ci vrea să aud® răcnetul lor 
social, vrea să găsească ceva care să-i sattfiac* gfadâeoL 
căutările, să răspundă la întrebările lui ririce

Aceeași afluență a publicului la serile arganăate la 
Casa Centrală a literatilor.

Ca invitată a scriitorului Fazii Iskander și a sofiei sale, 
particip la o seară închinată memoriei hă Leer KaasâL Cu- 
vîntul de deschidere e rostit de Koustanfin Simonov, voi
nic, robust, sprinten. Doar părul alb și unele arie pe obrar 
Ii trădează vîrsta. Personalități marcante dte Merite do
menii evocă figura scriitorului comemorat. Sala artecfi*®- 
climatul de frumoasă reculegere face corp ano cu sen
sibilitatea rusească, în care concepția dem>* safitar Si *- 
teratură trezește ecouri adinei. „Cloc'-ui au* I coaafitet* 
însă apariția poetului Andrei Voznesenski. aJt de fetet si 
atît de disputat. Celebritatea lui timpurie si t~z.L ie di
fuzare mondială, a dat deseori pieptiș ar critira Simula 
apariție a lui Voznesenki este insă capabfl® X® răstoarne 
un întreg edificiu de contestări și scepUdsme. Or afina 
lui tinerească, adolescentină aproape, într-o jacfiefă de pie
le și un pulover albastru pe gît, cu ceva sfios si refiad ța 
gesturi, cu niște ochi meditativi si tntndriă de • sțtaaăe 
încordare, ființa lui reală se suprapane exact pe, afirim- 
bila caracterizare pe caie i-a făcut-o Valentin Kdneer _O 
eprubetă cu un reactiv luminos de o prier* dMbafic® V* 
Arthur Rimbaud pictat de Rubliov*. RerM vssmt nd și 
vechi și întreaga sală îl ascultă Intr-o îamlrmM*® aamfie. 
urmărindu-i buzele albite de emoție. Sentfmnfiri findaaaen- 
tal pe care ti-1 transmite este aceia că adevărata pocale 
începe în momentul cînd poetul, descătnșat de conven
țiile formei, metricii, tradițiile de gust. lâ dobândește vo- 
cea unică, irepetabilă, îndrăzneață, tema km înconfimdo- 
bilă, gîndirea lui liberă, scăpărătoare.

La o altă seară, închinată amintirii hd BaxMfirițj® vocea 
scriitorului, imprimată pe bandă, ne citește versen C* par 
scrise în acest an, în această iarnă. Mmgmfia AB^ber spu
nea în acea seară: „Destinul lui a fost feric* pentru că a 
trăit o viață desfășurată in călătorii. Iwffirirt fapte, o viată 
plină, copleșitor de interesantă. Pentru c® a fost un des
tin de creator, oricît de multe perioade de editrițrie i-a 
fost dat să întîmpine de-a lungul unei vieți de fcfill. Fan 
tru că Ehremburg n-a ajuns să cunoască bfirtnețea sufle
tului. Pînă și în 'moarte a fost feric*, pentru c® ea l-a ră
pit nu după vreo îndelungată și umffitoare suferință—“.

Desigur, cunoașterea scriitorilor sovietici _la ei acasă 
își capătă adevăratele semnificații nu al* te ocazii de a- 
niversare, care își au inerent rigiditățile lor. ci te con
tacte umane firești, apropiate, lipsite de orice conventio
nalism și de aceea reconfortante. Ele Iți dervăfirie stflul 
mediului literar sovietic, atmosfera acelei -sreda*. cu viata 
ei intelectuală viguroasă, sănătoasă și dură te ctesteu ei. 
bine informată și sensibilă la adevărul moral fi tetriec- 
tual.

Ceea ce dă conținut acestor relații de o sarprimătoare 
cordialitate, discuțiilor „de durată' seara sau noaptea la 
un „pahar de ceai* (care înseamnă de fapt o adevărată 
masă) este desigur opera, creațiile literare cîtfie. cunoscu
te în prealabil.

Proza lui Fazii Iskander, spirit satiric de rrarti 
este cunoscută la noi prin volumul „Zodia Kiubdmuhd* 
și mai recent, prin cel apărut la .Junimea* — Iași aufi 
titlul „Să-i dăm de rușine pe falsificatorii de bani*. Erie o 
proză fluentă și limpede — idealul din totdeauna al verii- 
torilor ruși, — care exploatează riguros o aifinfiaHB fi 
expresivă limbă rusă cu un spațiu de reflecție s: s_r 
ce atestă o deplină maturitate a prozatorului. Convorbirea 
cu el este savuroasă, așa cum se putea bănui si cin s 
ce scrie, iar relațiile cu el și cu fermecătoarea sa soție 
Tonia se înnoadă ușor și firesc, simplu și cordial de parcă 
am fi prieteni de cînd lumea. La invitația sa. l-am vi'itat 
împreună cu Tonia Iskander, la Casa de creație a scriito
rilor de la Maleevka (se află la vreo 200 de km de = va 
înconjurată de pădure, liniște și aer pui. In treacăt fie spus, 
vizitatorul, fie el simplu iubitor de literatură, fie el spe
cialist, poate întîlni aici reprezentanții cei mai diferiți ai 
literaturii sovietice contemporane)

Soții Iskander și cercul lor de prieteni își fac o plăcere 
să te invite, să te introducă în diferite medii intelectuale. 
La Maleevka, au ținut cu orice preț să cunosc pe unii din
tre celebrii lor cîntăreți cu ghitara. Este vorba de un gen 
cu totul specific, care înflorește azi nu în muzica, ci în 
poezia sovietică. Pentru că aceste „cîntece" sînt de fapt 
un chip deosebit de a face poezie, un chip nou de a trans
mite versurile, un adaos de manifestare a talentului ce se 
dăruie lumii.

Șansonetiștii sovietici — să le spunem așa, deși termenul 
este impropriu, pentru că nu se pune problema „executării” 
propriu-zise — nu pot fi comparați cu cei străini. Sînt în pri
mul rînd poeți.

Acasă la familia Iskander, am avut onoarea să o cunosc 
pe fiica lui Ehremburg, Irina Ilinicina, despre care se vor

bește în .Oameni, ani, viață" și ca
re nu aparține numai memorialisti
cii ilustrului ei părinte, ci unei mari 
și supreme aristocrații — aristocra
ția spiritului. De asemenea, pe cri
ticul B. Sarnov, a cărui aleasă și 
solidă cultură, unită cu un talent fin 
și subtil de critic și istoric literar 

l-au impus în primul plan al criticii sovietice contemporane.
împreună cu soții Iskander și cu prietenii lor — poeții 

Oleg Ciuhontev și Huța Gauga (Gruzia) am petrecut o 
după amiază în atelierul pictorului Boris Birgher — un alt 
bun prieten al lui Fazii Iskander și după părerea noastră, 
al literatelor profane — unul dintre reprezentanții cei mai 
de seamă ai picturii sovietice.

Oleg Ciuhontev, pe care îl cunoșteau din poezia sa în 
care stăpînește desăvîrșit intonațiile înalte, proprii poeziei 
clasice ruse, e un om închis în sine, ceea ce nu înseamnă 
posomorit Are un fel de indiferență severă și totodată 
luminoasă, o cufundare totală în viața continuă a sufletu- 
lui într-o încordare stîrnită de propriile-i poezii. Trăsătu
rile acestea sînt relevate și în portretul pe care i l-a făcut 
Birgher și pe care-1 avem în fata ochilor, alături de cel 
ai unei femei fulgurante, ireale, tragice, care o înfățișea
ză pe Nadejda Mandelștam (soția poetului Osip Man- 
delștam).

Gazda noastră are un aer afabil și zîmbitor — dacă n-ai 
ști că e pictor, I-ai putea lua orice altceva: sportiv, fizi- 
zician etc. Ochii lui cu sclipiri vii, cercetătoare, pătrun
zătoare îți corectează însă pe loc impresia. Două pînze în
fățișează perechea Don Quijote — Sancho Panza — una din 
ele îi era deja oferită lui Heinrich Bol. prietenul lui Bir
gher. Povestea lui Don Quijote în limbajul culorilor lui 
Birgher nu vrea să impună o concluzie anume, este o struc
tură deschisă care propune o stare de spirit, o predispo
ziție, o meditație. Există în ambele variante un dramatism 
fără violență și duritate. Contemplăm, de asemenea, nu- 
duri într-o viziune cu totul neobișnuită pentru pictura 
rusă, după cîte îmi dau seama. Culorile pe care le preferă 
amintesc ușor de ardența calmă a unui Bonnard sau Mar- 
guet, dar țin de o paletă personală care are vocația unui 
drum inedit, rezemat pe o înzestrare temperamentală. Sînt 
pînze în care totul se contopește într-un elan de tandrețe 
și împăcare, pînze care sfidează orice discuție despre „cri
za imaginii", prin neobișnuita capacitate de a stabili ins
tantaneu comunicarea cu spațiul convențional al tabloului. 
Boris Birgher preferă însă naturile statice. După cum măr
turisește „construiesc cadre nu pentru că vreau să formu
lez o opinie utilă altora despre ele, ci pentru că imagi
nea subtilă, dar nu subterană, a purei picturalități mă ob
sedează. Restul este completat de... Sfîntul Pafnutie!" (Mi 
se explică că așa e numit aici Datronul artelor plastice).

Boris Birgher duce o viată foarte modestă, nu face de
clarații în grup despre vreo solidaritate de școală sau ten
dință. considerînd că experiența artei moderne nu poate 
fi deeft una prin excelență individuală și singulară (Chiar 
și asupra tablourilor pe care ni le-a prezentat glumea, cău- 
tind să ne convingă că: Don Quijote este Oleg Ciuhonțev, 
Sancho Panza — Iskander, iar Rosinanta... e el însuși 1). 
Nu este riăpînit de dorința de a sparge tăcerea din jur, de 
a-și auzi numele rostit de alte guri și stăpînind cugete. 
E un caz exemplar care convinge că orgoliul și arta sînt 
netar gen te intre ele. In ambianta unei asemenea picturi 
s-au dus In acea după amiază discuții învălmășite, bla- 
jiae. dar care într-o clipă deveneau aprinse, despre artă 
Si „teratură. despre realizări și izbînzi ce se măsurau prin 
etaloaal artistic al unor înaintași celebri. Protecția fasci
nantă a atitor nume prestigioase și atitor evenimente de 
istorie literară nu stă însă sub semnul conservatorismului. 
Dimpotrivă, remarca pe care am făcut-o și cu alte prilejuri, 
neve ia permanentă de confruntare, tipică pentru acel me
diu intelectual sovietic pe care l-am cunoscut, are oroare 
de lucruri definitive, de autorități implacabile. Scriitorii, 
filozofii, artiștii din trecutul îndepărtat sau apropiat, sînt 
puși In circuitul vieții contemporane, trebuie să dea sea
ma. cu mult după ce au murit, de ceea ce au făcut sau 
au gîndiL

Momentul învăluit în încrederea spontană și necondițio
nată. invită în numele Literaturii și Artei îți dădea certitu
dinea că, trăind cu intensitate viata, oamenii se pot înțe
lege, că nu există bariere în calea comunicării.

NATALIA CANTEM’R
Moscova, ianuarie 1971

comentar

ȚĂRILE
Situate la sud de Rio 

Grande, cele cinci țări care 
alcătu esc Pactul Andin 
(Peru, Bolivia, Chile, Ecua
dor și Columbia) cunosc 
în prezent mutații deose
bit de semnificative, pe li
nia întăririi suveranității 
naționale asupra bogățiilor 
acaparate de monopolurile 
străine, în special nord-a- 
mericare. Ele au hotărlt să 
supună investițiile de ton 
duri străine propriilor in
terese econonrce — care 
merg în sensul accelerăm 
dezvoltării lor industriale 
— și să interzică acestor 
investiții accesul în prin
cipalele sectoare ale acti
vității economice. Din ca
pitalele andine se aprecia
ză că prin aceste hotărîri, 
care urmează să intre în 
vigoare pe la mijlocul a- 
nului curent, balanța de 
plăți a acestor țări va be
neficia de noi asigurări, 
iar guvernele respective își 
vor exercita cu și mai mul
tă fermitate dezvoltarea e. 
conomiei lor naționale. 
„Țările Pactului Andin, de
clara Jorge Valencia Jara
millo, ministrul columbian 
al dezvoltării și actualul 
președinte al grupării, au 
reușit ca pentru prima da
tă, să cadă de acord asu
pra unor măsuri de o ase
menea importanță".

Fixarea sectoarelor tabu 
pentru investitorii străini, 
limitarea la numai 14 la 
sută a transferurilor lor a- 
nuale de beneficii în ex
terior și creșterea partici
pării naționale în cadrul 
intreprinderilor străine din 
zona andină — iată tot a- 
tltea atuuri cîștigate de ță
rile din America Latină in 
lupta pentru o independen
ță economică deplină.

Dar sînt și alte aspecte, 
tot atît de semnificative 
pentru transformările ce au 
loc în aceste țări. In Peru 
și Bolivia, imensele „ha- 
ciendes" deținute în majo
ritate de firme străine au 
fost expropriate și s-a tre
cut la practicarea unei a- 
griculturi de tip coopera
tist. In lunile din urmă, 
Frontul Unității Populare, 
venit la putere în Chile, a 
trecut Ia măsuri concrete. 
Una dintre acestea a fost 
crearea Consiliului națio
nal al muncitorilor agricoli- 
cu menirea de a conlucra 
în adoptarea deciziilor gu
vernamentale privind agri
cultura.

Guvernele Alvarado și 
Allende au adoptat măsuri 
similare și în domeniul m- 
dustrial. Instalațiile din 
industria de extracție a 
cuprului și a petrolului a- 
parținînd monopolurilor 
nord-americane au fost na
ționalizate. Guvernul Alva
rado a început seria de re
forme economice prin na
ționalizarea complexului 
petrolier Talara aparțini nd 
societății „International 
Petroleum Company". Cu- 
rînd, după acest prim act, 
a fost anunțată preluarea 
administrației minelor so
cietății „Anaconda". Aceas-

ANDINE
tă societate va trebui sa 
facă față unei noi lovituri 
deoarece actualul guvern 
chilian a înscris în progra
mul său un punct similar. 
In concepția administrației 
peruviene, industria va fi 
dirijată de stat în baza u- 
nei legislații speciale, așa- 
numita „ley de industrios", 
despre care președintele 
Alvarado spunea că este 
menită să „stimuleze dez
voltarea unei industrii di
namice, cu adevărat na
ționale, care tinde să ga
ranteze independența eco
nomică a Perului".

Episodul bolivian, prece
dat de cel peruvian, con
stituie doar un element al 
procesului mai larg de re
evaluări ce cuprinde în pre
zent nu numai țările andi
ne, ci întreaga Americă La
tină. In presa mondială se 
vorbește chiar despre un 
„fenomen peruvian", ce se 
repetă într-un fel și in 
Bolivia, și care este cu to
tul neobișnuit din punctul 
de vedere al concepției 
tradiționale despre rolul 
arma'ei în țările America 
Latine. Preluînd puterea, 
ofițerii peruvieni au lansat 
un program ce poate fi re
zumat la înlăturarea rămî- 
nerii în urmă a țării și, în 
strînsă legătură cu aceas
ta, cucerirea independen
tei economice. Programul, 
ce a depășit stadiul procla
mării, după cum am văzut 
mai sus, denotă într-adevăr 
apariția unor tendințe pro
gresiste în rîndul forțelor 
armate din această zonă 
geografică — firește nu în 
toate — și care au și alte 
explicații: schimbări în
componenta socială a o- 
fițerimii, care devine tot 
mai legată de reprezentan
ții intereselor economice 
naționale, tradițiile patrio
tice moștenite din perioa
da luptei împotriva asupri
rii coloniale spaniole. „A- 
ceasta nu este o lovitură 
de stat ca celelalte... mul
tă vreme în Peru și alte 
țări ale Americii Latine lo
viturile de stat se redu
ceau la aceeași schemă: a- 
numite grupuri politice ob
țineau sprijinul unui gene
ral care acționa pentru ele 
în vederea înlăturării gu
vernului. .. Dar armata s-a 
schimbat... A învățat mul
te și a devenit tot mai 
conștientă de probleme na
ționale „.. .declara revistei 
„Express" generalul San
chez, primul ministru peru
vian.

Fenomenele care au loc 
în țările andine sînt privi
te cu interes, deoarece ele 
urmăresc în ultimă instan
ță asigurarea independen
ței politice și economice a 
țărilor din această parte a 
continentului sud-american. 
Din acest punct de vedere, 
activitatea Pactului Andin 
reprezintă „una din cele 
mai eficace inițiative lua
te în ultimul timp de ță
rile sud-americane", după 
cum aprecia recent preșe
dintele ecuadorian Vellasco 
Ibarra.

RADU SIMIONESCU
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