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SCRIITORUL, 
OM AL CETĂȚII

Pentru scriitorul contemporan ideea de 
libertate are o accepție polivalentă, defi
nind în modul cel mai înalt implicarea ar
tistului în contextul vieții sociale. Această 
angajare nu certifică o determinare simplistă 
și nici nu ține de moda literară, cum s-ar 
crede la prima vedere. Dacă critica științi
fică o teoretizează în mod sistematic de la 
Guyau la Robert Escarpit și Lucăcs, nu în
seamnă că opțiunea ca realitate literară 
există abia de un secol încoace. Vechii qreci 
puneau mai presus de toate interesele cetă
ții. Pe piatra funerară a bătrînului Eschil. 
spune legenda, erau săpate versuri formu
late de celebrul dramaturg însuși prin care 
iși înscria meritele de oștean și de partici
pant la bătălii răsunătoare împotriva perși
lor. Nu se spunea nimic însă despre trofe
ele sale literare. Era un veritabil „om al 
cetății", formulă calificativă pe care grecii 
o foloseau ca titlu de glorie pentru marii 
.lor atenieni. Dar „om al cetății" a fost și 
Dante și Voltaire și Shelley și Eminescu si 
de fapt aceasta ni se pare o condiție a 
omului de geniu, cum o demonstrează însăși 
istoria culturală a omenirii. De aceea, ideea 
de libertate în artă, ca atribut care privește 
persoana scriitorului, e o chestiune suprain- 
dividuală, cu toate că expresia ei artistică 
este un semn al originalității. Totodată, cine 
o pune în relație numai cu normele literare, 
cu prejudecățile tradiției, cu tutela vîrstnici- 
1or sau chiar cu condițiile materiale nu tace 
altceva decît sa o simplifice. Libertatea ar
tistului este o chestiune de destin umanitar. 
Aici nu mai este vorba de simpla opțiune 
ori de simpatie politică efemeră. Moderniș
tii descoperiseră formula nebuloasă și cu impli
cații dramatice de poeți blestemați, fiind 
subînțelese aici legile obscure ale fatalității. 
In realitate, pentru omul cetății, adică al 
locului și al timpului său, nu este nici o fata
litate dramatică faptul că e înzestrat cu o 
putere superioară de a vedea și înțelege 
realitățile contemporane, așa cum unele per
sonaje din basme pot să privească peste 
distanțe fantastice în timp și în spațiu. In 
antichitate asemenea inși deosebiți erau 
trecuți în legende pentru că oamenii nu pu
teau să-și lămurească limpede calitățile de
osebite ale contemporanilor lor de 
geniu. Chiar și Leonardo da Vinci era 
înclinat să se creadă uneori o per
sonalitate suprapămînteană. Pentru omul 
de astăzi relațiile dintre oamenii înzestrați 
și cei obișnuiți sînt apreciate la modul cel 
mai realist posibil, iar dacă în trecutul în
depărtat sau mai apropiat s-au emis teze 
•eronate în legătură cu geniul sau cultul per
sonalității, faptele concrete și legile progre- 
sului le-au făcuț perisabile. Practica activi
tății sociale a dovedit, cu argumente convin
gătoare, necesitatea dualității omul co- 
mun-omul înzestrat, ca elemente dialectice 
cu funcții bine circumscrise în procesul dez
voltării. Ideea contemporană că personalita
tea se naște numai în măsura în care se 
bizuie pe mase și le servește este sinonimă 
cu ceea ce anticii înțelegeau prin .om al 
cetății". Nu este vorba de elite intelectuale, 
ci de inși înzestrați și prezenți în diverse 
serii de activitate, politică, socială, cultu
rală, artistică, științifică, ale căror fapte se 
coordonează cu cele ale mulțimii și se in
tegrează în același context istorico-social. 
Integrarea este vitală și dacă ea era astfel 
resimțită în timpurile trecute, ne dăm seama 
că a devenit și mai acută astăzi datorită 
frămîntărilor dramatice care agită întreaga 
societate contemporană. Omul cetății nu 
este numai un reprezentant distins al Ate
nei, ca pe vremea lui Eschil, și nici reprezen
tant al unei provincii izolate ca în timpul lui 
Dante. El este omul națiunii sale, dar, totoda
tă, și al familiei de națiuni de pe întregul 
cuprins al planetei. Aici stă sensul comple
xei idei de „libertate" ca atribut distinctiv 
al personalității creatoare. Este o înzestrare, 
cum am mai spus, proprie omului de geniu 
care are o viziune supraindividuală, știind să 
privească deci în totalitate. Pentru artist, a- 
cest fapt are o însemnătate capitală întrucît
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ideea spontaneității creatoare, a „iluminării" neașteptate, a inspi
rației inexplicabile și iraționale. Cadrul emoționant ații intime, 
invocat de romantici și simboliști ca o singulară condiție a crea
ției poetice (de la Novalis și E. A. Poe la Baudelaire sau 
Rimbaud) a accentuat pînă la cel mai intransigent subiectivism 
caracterul inefabil, impenetrabil al actului poetic.

Firește, procesul creației artistice implică un imponderabil 
joc al inspirației, mai curînd al dispozițiilor subiective care trec 
de la faza turburării psiho-fizice inițiale la momentul clarificării, 
conturării lor în linii directive și forme concrete. Actul creației 
traversează o serie de etape intermediare, atingind in final cla
ritatea concepției și a reacțiunii directe, modelării, executării, 
scrierii, într-o concordanță armonioasă, fiind un dialog fructuos 
între gîndire și formularea poetică autentică. Rolul factorilor in
telectuali, asociativi și al „imaginarului" e acum decisiv.

Mai slab articulată pe datele interiorității insondabile e ca
tegoria de opere literare, care implică mai puțină tehnicitate dar 
poate un mai cuprinzător fascicol de idei, o arie mai largă de 
concepte și sentimente, decît poezia propriu-zisă. Aci pregătirea 
momentului decisiv al creației presupune o atentă explorare a 
sensurilor, o confruntare a punctelor de vedere, o conștientă ati
tudine în selectarea conceptelor și sentimentelor, ce se combină 
în ultimă instanță, retușate continuu pentru a evita orice impre
sie de neverosimil.

Trebuie remarcat însă, că ipoteza efectuării operei fără o 
prealabilă reflecție asupra subiectului ce urmează a fi precizat în 
forme semnificante poate duce la o totală confuzie și la estom
parea momentelor succesive ale creației, „Concepția" este în mare 
parte independentă de perioada eforturilor laborioase pentru gă
sirea expresiei adecvate mesajului și a formei comunicabile în 
exterior. Dar ea reprezintă o sinteză superioară și coincide cu 
clipa inspirației decisive, în care intuiția devine viziune, inexpri
mabilul — cuvînt, iar suflul interior — poemă.

Procesul acesta e însă departe de o linearitate rigidă și con
formistă și exprimă mai curînd o manifestare a dialecticii in
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artă. Căci există o incontestabilă relație de reciprocitate între 
gîndire și gestul constructiv; acțiunea provoacă actul gindirii, 
iar acesta stimulează și întărește — elucidînd divergențele — 
creația propriu-zisă. De altfel raportul apropiat dintre artă și fi
lozofie a fost relevat încă în „Poetica" lui Aristotel, pentru care 
poezia e mai aproape de filozofie ca istoria — simplă povestire 
a faptelor. In artă dialectica, care înregistrează deopotrivă influ
ența acțiunii cit și a imaginii, a simbolului și a ideii, trebuie ur
mărită în structura operei literare, în genul diferențiat al com
poziției. Căci există un element comun, ce atestă un vechiu și 
cunoscut principiu estetic: „unitatea în varietate", care de la 
Ziessing și R. Viescher a rămas inebranlabil în explicarea creației 
artistice de orice gen. El se valorifică prin alternanța dintre ritm 
și armonie (mișcare și stagnare) — ritmul constituind elementul 
diferențierii, iar armonia acel al integrării.

Evident, nu e greu de remarcat generala tendință a artei de a 
realiza — printr-o pulsație creatoare — concordanța între valori 
distincte într-o expresie inedită în opera originală, care trebuie 
să devină un izvor de satisfacție estetică, atingind sublimul (He
gel, Schopenhauer) și prin aceasta universalul. Asemenea volup
tății intelectuale provocate de „discursul" filozofic autentic, care 
menține o gîndire activă pe un fond de idei originale, plăcerea 
estetică ajunge la un rezultat asemănător, creînd posibilitatea 
concretă de a ne bucura de armonia lumii. Mecanismul dialec
ticii nu diferă aci decît prin limitele impuse conținutului per
ceptiv — procesul filozofic fiind intransigent față de afecte și 
pasiuni, în timp ce evaluarea estetică implică prezența senti
mentelor, de a căror tutelă omul se eliberează prin „armonia" 
finală.

De fapt, în artă se pot invoca două forme deosebite ale dia
lecticii. Alături de dialectica .internă", deja amintită, ce se referă 
la consolidarea structurii operei, se impune — uneori, cu o ne
mărturisită acuitate — relația dintre operă și public, dintre artist 
și factorul receptiv, deci o dialectică „exterioară, determinată de
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O PRETENȚIE...
...întotdeauna a fost de o politețe dubioasă, a știut 

să se .poarte" în orice împrejurare, chiar atunci cind i 
se spune un cuvint mai dur este in stare să zimbească. 
pur și simplu se preface că nu l-a auzit. De neînchipuit 
cum se poate controla omul ăsta, intr-un fel ciudat care 
de fapt îl ucide fără să bănuiască. Sufletește, în rest 
este de o sănătate neobișnuită, la vîrsta lui nu are 
măcar o măsea cariată, și cred că nu-și mai reamintește 
cînd a fost ultima dată Ia medic. Este un om cu tabieturi 
culinare, cu tabieturi culturale, intr-un cuvint totul la 
el este precizat dinainte, nici un pas altfel, nici o ne
bunie. Nu, nu-i refulatul’ pe care îl cunoaștem, nici o 
undă de timiditate nu-i cade pe față, nici un gest stin- 
gaci nu-1 trădează. Cineva spunea despre el că este un 
fel de automat care stă la masă numai intr-o anumită 
poziție, care doarme numai cu fața in sus, in sfîrșit. e o 
ciudată mortificare... Dar trece drept nn om bun și 
mulți îl numesc o personalitate, eu insă i-am spus : 
„Nu ești, domnule, cred că nu ești decit o pretenție. - - 
Da, așa cum auzi, îți închipui și chiar ai spus cite ceva, 
ori te-ai trădat — ceea ce nu ți se intimplă decit foarte 
rar — că îl continui pe savantul acela, pe cel adevărat, 
pe care îl buchisești și îl storci și, domnule, de ce să 
nu ți-o spun, timp de douăzeci de ani de cind l-ai luat 
în primire, n-ai înțeles o iotă din el. Și știi de ce î 
Simplu, domnule, nu-ți lipsește numai barba Ici--*.  Am 
reușit astfel să-l înfurii. îl vedeam pentru prima dată 
ieșindu-și din bicisnica Iui condiție. Era tot numai ură. 
Nu mă ura numai pe mine ci pe mai toți cei pe care-i 
cunoștea sau auzise ceva despre ei. Culmea, el care este 
în stare să vorbească ceasuri întregi — dumnezeule, 
atît de minunat! — despre frumusețe, bine, puritate etc., 
el iși ura pînă și modelul pe care și-1 luase. Toată poli
tețea lui distinsă îi căzuse la picioare, o călca fără milă, 
acolo în fața mea și, dacă-mi aduc bine aminte, la 
sfîrșit, m-a gratificat și cu o delicioasă înjurătură, așa 
cum numai birjarii de altădată știau s-o spună. Pentru 
mine era o adevărată revelație: cu cîteva cuvinte ii 
distrusesem controlul, echilibrul lui aparent de neclintit, 
ponderea lui savantă se spulberase. .Pentru ce'? mi-a 
strigat mai furios. I-am răspuns calm (parcă imi însu
șisem calmul lui de mai înainte), că disprețul și dezin
teresul pe care le poartă cu el peste tot nu fac doi 
bani, că toată poziția la care a ajuns nu și-o poate 
justifica nici măcar cu o idee, cu o singură frază care 
să fie numai a lui. .Intr-adevăr, am continuat, dumneata 
muncești enorm, bnctiereala cere o trudă cumplită, te 
secătuiește, dar ori de cite ori iti intilnesc undeva nu
mele sau te aud vorbind, am imaginea unui nebun, din 
copilăria mea, care înconjura in fiecare dimineață satul, 
țirînd cu el un enorm bolovan. N-ai nici o scînteie, 
omule, un gram de nebunie, cred că n-ai riscat niciodată 
nimic, și cum poți să-ți închipui că-1 urmezi, acum, pe 
savantul acela ?'. .Taci !*  — mi-a striqat, ridicind mina 
ca și cum s-ar fi apărat de o lovitură. .încă donă cu
vinte, maestre, știi ce cred eu că ești ?_ Un arghilofil, 
te furi singur, în fiecare zi, în fiecare clipă_ O dată, 
am cunoscut o femeie ce nu putea suferi femeile și 
copiii, o ură perversă îi îngălbenea ochii numai cît i se 
amintea de semenele ei sau de copii. M-an intilnit cu 
ea după cițiva ani. Ajunsese o epavă cu toate că aparent 
arăta încă bine. Plingea și recunoștea că s-a distrus sin
gură, că a eșuat absolut, dar nu-și putea da seama din 
ce cauză. I-am amintit de femei și copii și ochii i s-au 
îngălbenit iar, dar nu m-a contrazis, era sleită de putere. 
Sigur, simplific ai să zici, dar dumneata, iubitule, n-ai 
să fii în stare niciodată să recunoști, pentru că n-ai să 
obosești niciodată, ai să continui să spui ideile altora, 
să le transcrii în fraze elegante, de Ia coadă Ia cap, ca 
să ne închipuim că îți aparțin... Da, domnule, aruncă fo
tografia savantului la care privești uneori, nu-i mai 
chinui cărțile fiindcă nu ai șansa să mai înțelegi ceva, 
fiindcă îți lipsește nu numai barba Iui,—".

La o săptămînă m-am întîlnit cu eL Cu același zimbet 
asemănător unei crampe, mi-a întins mina: .Ce mai faci?" 
Nu știu ce i-am spus, eram pur și simplu năucit de 
comportarea lui, ca și cum nu se întîmplase nimic și 
el n-ar fi expediat cîteva scrisori Ia niște mărimi, care 
îi sînt cunoștințe sau prieteni, bineînțeles despre tetae, 
„incompetentul*,  .recalcitrantul*  etc. M-am trezit t»tor- 
cîndu-i întrebarea. „Ce să fac, bine, cum știi—'.

CORNELIU STEFANACHE

S-au desfășurat la Iași .Zilele dra
maturgiei originale-, faza de zonă 
a celei mai largi și mai semnifica
tive manifestări teatrale de la noi, 
manifestare care, din doi in doi ani, 
mobilizează toate torțele scriitori- 
ceșX regizorale, actoricești, sceno
grafice și critice, unindu-le într-un 
efort de definire a momentului tea
tral. a elapei de dezvoltare la care 
a ajuns 
tacohilui. 
capătă o 
incfcinau 
partidului.

Faza de la Iași (21—29 martie) a 
reunit un mare număr de teatre 
(Teatrul Tineretului din Piatra Neamț, 
Teatrul .Victor Ion Popa" din Bîr
lad, Teatrul .Mihai Eminescu" din 
Batoșau:, Teatrul „Bacovia" din Ba- 

Teatrul de stat din Galați, 
Teatrul de dramă și comedie din. 
Constanța, Teatrul „Maria Filotti" 
d-n Brăila și Teatrul Național „Va- 
sile Alecsandri") care au prezentat 
ca repertoriu de strictă actualitate, 
poate chiar prea restrîns ca tema
tică și ca modalitate de expresie 
dramaturgică, fără a cuprinde ma
rile zone ale dramaturgiei româ
nești, de la Alecsandri la Ion Luca. 
Este aici, credem, o eroare de con
cepție, de gindire asupra profilului 
unui moment teatral atît de însem
nat ca acest festival național. Cînd 
spunem aceasta nu ne referim în 
primui rînd la calitatea lucrărilor 
dramatice prezentate și la capacita
tea lor de a se constitui într-un 
mănunchi reprezentativ pentru etapa 
actuală a dramaturgiei, ci la fap
tul că repertoriul festivalului ar fi 
trebuit să fie alcătuit pe baza unei 
selecții mai generoase cu valorile 
din toate timpurile, că, de pildă, 
în locul unor texte modeste și 
false ca „Epoleții invizibili*  de Sil
via Andreescu și Theodor Mănescu,. 
sau „Drumul încrederii" de Paul 
Cornel Chitic, le-ar fi stat foarte 
bine unor piese de Caragiale sau 
Camil Petrescu.

Dar să luăm lucrurile așa cum 
au fost. La prima vedere constatăm 
o prezentă masivă a tinerilor dra
maturgi, ceea ce pare un fapt îm
bucurător, cu atît mai mult cu cît 
unele din piesele lor („Fără cas
cadori" de Mircea Radu Iacoban, 
„Duet" de Andi Andrieș, „Maria 
1714" de Ilie Păunescu) sînt lucrări 
valoroase, capabile, cum s-a dove
dit, să stea la baza unor specta
cole bune. Lor li s-au adăugat două 
opere ale unoT dramaturgi mai 
vîrstnici — „Să nu-ți faci prăvălie 
cu scară" de Eugen Barbu și „Ca
mera de alături" de Paul Everac. 
Cam acestea ar fi textele asupra 
cărora se poate discuta ca fiind pre
zente reale în faza de la Iași a 
„Zilelor dramaturgiei originale*.  Din 
nefericire însă, nu toate au avut și 
norocul unui tratament regizoral și 
actoricesc în stare să ducă la spec
tacole remarcabile. Și 
fie spus — păcatul 
proane general — cu 
ceptii: faptul a fost 
xtewtiMi. aproape !n 
xile 5ese»e. o notă 
tete. de aoaotoaie.
pl®nJe. scrprizele. impunerile cate- 
corice de nume (de regizori, ac
tori. seeaoorafi).

Mrrie dintre piesele aflate în 
esoesrs sînt deja cunoscute. .Să nu-ți 
teri cn scară- de Eugen
Brri- prereoUU într-un spectacol 
ottoeibăl de truoa botoseneană (re- 
0a Enoes Bordnsann) este o dramă 
d-rrî (ew yesrrse de eomed’e) ce se 

—te te ©rebracirea .Grooii*.  Cu 
forte ■umosrstl a srihjhri s^u, Barbu 
er->?î e hrae v-oîectă (de negus
tori pririteail teri-o eoocă violentă 
(aoei rfcboc^uf’ Locrarea se impu
se ori^ reridiritatea thwrilor si a 
Emfeerr'ei nri® -o-orature speci fi
ef • teedtetei. pri> frumusețe*  scrii- 
tesfi si xtJ’ uothi uri*  construcție 
dresMârl. Coof?;riw! este linear, dar 
fcptef este s-plriri*  de © portretis- 

soieodM1 si de tre-smu’ unor 
de triat- Dteri» tetemretri soectaeo- 
taW de ’« rerinesa coo-
tribnrrii SEfTtei BrMesea (Heaa Doa-

dramaturgia și arta spec
ia acest an, manifestarea 
nouă semnificație, ea fiind 
sărbătorii semicentenarului

centrare soldat cu bune rezultate. 
Comună ambelor piese rămîne însă 
pasiunea cu care sînt analizate des
tinele unor contemporani ai noștri. 
Iacoban dovedindu-se 
acțiunea de cercetare 
interioare ale acestor 
iectoria personajului 
rul de film Cezar Radian, e falsa, 
pentru că omul nu se cunoaște, nu 
a stat niciodată să se întrebe cihe

constant în 
a mobilurilor 
destine. Tra- 

cențral, acto-

A»-

„Duet", piesa lui Andi Andrieș, 
adaugă un nou cuplu de tineri in
telectuali celor deja afirmate prin 
piesele lui D. R. Popescu, M. R. 
Iacoban ș.a. Eroii lui, Nic și Luchi, 
doi tineri absolvenți, . țrăiți în con
fortul citadin, se află în faza critică 
a unei cotituri radicale : pleacă la 
țară să-și practice meseria. Nic și 
Luchi trăiesc drama despărțirii de 
un anume fel de viață pentru a se

Scenâ din încrederiispectacolul

avut totul 
om cinstit.

„Drumul

cum trăiește. A 
gata (tatăl său, un 
a suferit mult, fost ilegalist,care

a ținut ca fiul său să nu cunoască 
greutățile vieții, să aibă o copilă
rie și o tinerețe lipsite de griji)), 
succesul l-a obținut ușor și în pro
fesie și în viață, s-a lăsat dus de 
valurile calde ale acestuia și de 
aici pînă la egoism, drumul a fost 
scurt. Cezar Radian e un monument 
al egoismului și piesă lui Iacoban 
e un proces sever în care masca 
eroului e sfîșiată aproape cu ci
nism, cu răutate în orice caz, dar 
cu o răutate necesară și binefăcă
toare, dacă se poate imagina 
ceva.

Regizorul Victor Tudor Popa 
crează simplu și eficient, nu. 
complică în artificii tehnice și 
inovări de dragul modei. El 
un principiu foarte sănătos : 
pună în valoare ideile piesei

așa

comod, mai 
responsabili- 
aproape în- 
criză. Andi

— în treacăt 
acesta este a- 
foarte rare ex- 
de natură să 

toate cele o©t 
de mediocri- 

Au liosit ex-

în sală., printre spectatori,, colabo
rarea „la vedere" și chiar prim 
replici directe cu mașiniștii, precum, 

teatrul 
să a- 
s-a fo- 

măsură
Tudor

și alte „trucuri “ pe care 
modern le acceptă. Trebuie 
dăugăm imediat că regizorul 
losit de toate acestea 
și gust. Lucrul lui 
Popa asupra textului 
nu numai pasiunea

cu 
Victor 
a demonstrat 
(constantă la 

acest regizor, cind e vorba de dra
maturgie originală), ci și o perfec
tă înțelegere a fondului piesei. El 
a subliniat cu inteligență, cu clari
tate sensurile esențiale, a pus i» 
valoare acele replici și atitudini ca
pabile să dea profunzime specta
colului, a 
rii — în dialog cu publicul 
momentele cheie, 
culoare întregii

Cuplul central Nic-Luchi, este in
terpretat de Petru Ciubotaru și Dom
nița Mărculescu cu vervă tinereas
că și cu dăruire. Duetul „cinta: 
de ei are prospețime și frumusețe, 
e îneîntător prin lirism și revoltă, 
prin naivitate și dragoste de ade
văr, prin dorința de realizare și 
teama de necunoscut, prin ironie 
și încredere în oameni.

„Maria 1714", singura lucrare pre
zentă aici din trecuta modă a tea
trului fals istoric, s-a bucurat — 
la Teatrul din Bîrlad — de o 
terpretare onestă, fără stridențe, dar 
și fără prea multă virtuozitate. ~ 
gia Cristian Nacu. Ar trebuie reți- 

actorilor Zaharia Vol- 
Ban u»

adus spre rampă acto- 
1 “ * jO

a imprimat ritm ș. 
reprezentații.

in-

Re-

Ri
se 
în 

are 
să 
Și 

talentul actoricesc. In cazul de față 
Victor Tudor Popa a realizat un 
spectacol inteligent structurat, fru
mos, al cărui ritm este subordonat 
ritmului interior al dramei.

Cea mai izbutită interpretare este 
cea pe care Anca Alecsandra o 
dă principalului rol feminin (Mona). 
Sensibilă, cu mare putere de in
teriorizare. actrița crează o eroină 
a cărei dramă se consumă la tem
peratură ridicată, cu momente de 
aparentă liniște în care se simt 
însă arderile din adine și cu izbuc
niri de revoltă și indignare.

.Camera de alături*  de Paul Eve
rac — a fost prezentată în două 
variante scenice: una semnată de 
Geo Berechet (Teatrul de dramă și 
comedie din Constanța), iar a doua 
— de Traian Ghițescu—Ciurea (Tea
trul de stat Galați). Nici unul din 
spectacole nu ni s-a părut satisfă
cător, nu a pus suficient în va
loare valențele textului, lăsîndu-se 
dominate mai ales de defectele lui: 
o anume uscăciune și o ostentație 
a replicii subtile (paradoxul, nu ne 
aparține). Totuși, dintre interpreți, 
merită prețuire creațiile Olgăi Du
mitrescu (Galați) în rolul Alinei Ra- 
netti-Bondoc si a lui Dan Herdan (Con
stanța) în rolul lui Marcel Bon
doc. Ratat în ambele spectacole a 
fost rolul SCrei — poate cel mai 
dramatic personaj al piesei, cu o 
partitură splendidă și generoasă pen
tru actori. Nici Aurora Simionică, 
nici Ioana Ionită nu au reușit însă 
să comunice cu convingere 
personajului.

Teatrul din Constanta s-a 
tat însă mult mai onorabil 
triutic Everac („Plăcerea 
•Cafea ness cu aproximații-, și 
.Cîteva pa’me false*)  montat cu a- 
curate»e si ținută stilistică aleasă de 
Ion Maximilian și interpretat cc fi
nețe si aplomb de Ileana PI osc am. 
Agatha Ni colan. Romei Stănciugel 
»- a-

adapta altuia mai puțin 
încărcat de griji, de 
tate. Această trecere e 
totdeauna însoțită de
Andrieș a surprins excelent această 
criză și a tratat-o subtil, strecu- 
rînd-o mai mult în subtext, oco
lind discursul grav, în favoarea u- 
nei foarte bine întreținute note de 
unor. Prin acesta piesa lui răs
punde unei actualități 
păstrează un ton de 
cută accesibilitate.

Construcția piesei e 
o desfășurare 

presupune ingeniozi
tate regizorală și scenografică pen- 

necesarei cursivități
Regizorul Victor

piesa 
stringente și 

largă și plă-

drama

prezen- 
cu un 

zorilor*,  
aproximații-.

Desen de CONST. CIOSU

matografică - 
tablouri care

aproape cine- 
de

tru asigurarea 
a spectacolului.
Tudor Popa și pictorul scenograf T. 

Ciupe au găsit soluțiile cele 
potrivite : un decor amar, u- 
de manevrat, legarea tablouri- 

printr-un gest sau o replică (u-

Th.
mai
șor
lor .
neori adăugată peste text, fără însă 
a-i pricinui daune), extinderea spa
țiului de joc peste fosă și chiar

BSEBQ
Nu izbutesc să înțeleg de 

ce numitul Sever Mureșan 
nu s-a făcut pastor mormon, 
diocon ortodox, teno- in co
rul mrtrooohei. misionar in 
Tombuctu ori stareț ia Cheile 
Târzii. Are intr-insul ceva bla
jin și sfînt și molcom și 
diafan și eteric, de parcă 
acu-acu a poqorit dintr-o î- 
coanc și i-a pus dumnezeu 
sfintul fluier în qură co să 
păstorească preste patimile 
păcătoșilor de noi, amin. 
Cădelnitînd, blagoslovind și 
mestecînd psalmi a cîrmuit 
Sfîntu Sever meciul Politeh
nica—Dinamo. Și ai făcut, 
o, doamne, una dintre mi
nunile tale, aratîndu-ne 
nouă, necredincioșilor, un 
arbitru care nu cutează... 
să fluiere! împingea ucigă-l 
toaca pe cutărică să ardă

SFÎNTU
un șpiț laic in falca vre
unui mucenic al gazonului? 
Sfîntu Sever pogo'a preste 
mucenic o căutătură blinda 
și creștinească, parcă spu- 
nindu-i : „întoarce, fiule, și 
obrazul celălalt !” S-cuzecu 
țișnind așchii de ocse in 
careul lui Ștefan ? Sfîntu 
Sever B'ojinu intervenea, dar 
nu cu fluierul, ci cu a- 
ceeași șoaptă mustrătoare : 
„teme-te, fiule, focul gheenei 
te paște!” .Fluieră, dom'le!*  
— urla galerie. .Rătăcire, 
robi ai balonului, așteptați 
judecata de apoi*.  Așa se 
face că, la judecata de pe 
urmă, clubul «Politehnica*  
urmează să primească (con
tra chitanță) 2 (două) lo
vituri de la 11 metri și vrea 
cinșpe lovituri libere directe. 
Pînă atunci sînt sigur că,

nut numele 
bea (Constantin) și Marina 
(Maria), primul pentru a-i lăuda o 
anume ținută a interpretării, al doi
lea pentru a-i reproșa lipsa de au
tenticitate a tonului.

Un teatru de la care s-a așteptat 
foarte mult — cel din Piatra Neamț 
— a prezentat un spectacol mo
dest (regizor Gabriel Negri) pe ua 
text foarte modest — „Patru oa
meni fără nume" de Radu Bădilă.

Singura mențiune specială pentrui 
regie i se cuvine tinerei Cătălina. 
Buzoianu (Teatrul Național „Vasile. 
Alecsandri") care folosind un text, 
foarte precar, naiv și festivisfc 
t„Drumul încrederii" de Paul Corne- 
liu Chitic) a izbutit multe momen
te de frumos spectacol modern (im 
afara textului), dovedind virtuozi
tăți ce se vor confirma desigur, îm 
alte spectacole. Frumos și inteligent, 
a fost și lucrul regizoral al lui. 
Yannis Veakis în spectacolul „Epo
leții invizibili" (Brăila), din păcate- 
tot pe un text extrem de slab.

Spectacolul de poezie 
„Clavirele plîng în oraș", 
rului actor băcăuan Sorin 
nicu este deja cunoscut, 
tim aici ca pe unul 
frumoasele momente 
zile de teatru.

Cel mai bun lucru 
de la Iași 
s-au purtat 
și care au 
problematica 
spectacolului 
scriindu-se într-o sferă de utile și 
subtile teoretizări. Principalii ani
matori : Valentin Silvestru, N. Bar
bu, Mihai Nadin, Sebastian Costin, 
și alții.

Bacovia, 
al tină- 

Postel-
II amin- 

din foarte- 
ale acestor opt

în această faza 
discuțiile care*au fost

după fiecare spectacol 
depășit de fiecare dată 

strictă a piesei sau 
aflat în dezbatere, în-

ȘTEFAN OPREA

ZILEEE DRAMATURGIEI ORIGINALE"
In încheierea concursului zonal „Zilele dramaturgiei 

originale", Comitetul județean pentru cultură și artă a 
anunțat atribuirea următoarelor diplome:— Diploma pentru cel mai bun spectacol, oferită de 
Consiliul popular al municipiului Iași, a revenit colec
tivului artistic constănțean pentru spectacolul „Cine ești 
tu' de Paul Everac în regia lui Ion Maximilian.— Diploma pentru cea mai bună regie a revenit regi
zoarei Cătălina Buzoianu pentru spectacolul „Drumul 
încrederii' după un text de Paul Cornel Chitic.— Diploma pentru cea mai bună scenografie a fost a- 
cordată de Comitetul județean pentru cultură și artă lui 
Alexandru Olian, de la Teatrul „Victor Ion Popa' din 
Birlad pentru spectacolul „Maria 1714' de Ilie Păunescu.— Diploma și trofeul ,Thalia', acordate de Comitetul 
județean Iași al U.T.C. pentru cele mai bune interpre
tări ale actorilor tineri au revenit Ancăi Alecsandra de 
la Teatrul „Bacovia" din Bacău, pentru interpretarea ro
lului Monei, din spectacolul cu piesa „Fără cascadori' 
de Mircea Radu Iacoban și lui Constantin Popa, inter
pretul rolului primarului din piesa „Duet' de Andi An
drieș.— Mențiunea specială pentru valorificarea scenică a poeziei, acordată de revista „Cronica', a revenit actoru
lui Sorin Postelnicii de la Teatrul „Bacovia" din Bacău.

Decizia juriului privind participarea la faza finală va 
fi anunțată ulterior.

SEVER BLAJINU
fiind zdravăn mustroți de 
conștiință, dinamoviștii vor 
face zilnic mătănii, vor ros
ti fără oprire Crezul fotba
listului bucureștean (.Cred 
intr-unui Sever Mureșan...') 
și vor aprinde luminări de 
cununie la Pronosportul de 
pe Colea Victoriei. Cît des
pre Srntu Sever Blajinu, mă 
tem că orice penitență fi-va 
zadarnică : sfinția sa nu 
știe că trenul există ca să 
meargă, calul ca să tragă, 
clinele ca să latre și arbi
trul ca să fluiere. Avînd în 
vedere că am mai scris, la 
această rubrică, despre 
strădaniile sfîntului turdean 
de a duce o echipă bucu- 
reșteană către punctele min- 
tuirii (vezi meciul Steaua — 
Farul) și că ulciorul la in
finit n-ajunge în buza iz

vorului, l-aș sfătui amical șl 
călduros pe Dl. Sever să-șr 
cultive adevărata vocație fă- 
cîndu-și rost de un pașaport 
(după cum a fluierat la 
lași, obține viza în doi timpi 
și trei mișcări) și bejenin- 
du-se undeva, în Papuașia. 
să se dedice înaltei profe
siuni de misionar.

Cînd l-oi vedea acreditat 
pe lingă tribul Rup-Cap- 
Trup (nu-i nici o aluzie la 
jocul prestat de Ștefan, Di
nu, Stoenescu), prășind stra
turile de tmgwawa, udînd 
tufele de rapapawlimvda și 
curățind arbuștii de wawa- 
kamwa, o să plătesc un a- 
catist la mînăstirea dintr-un 
lemn, bucurîndu-mă foarte 
că un om s-a găsit pre sine 
și ne-a iertat pre noi, amin..

M. R. I.
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Teodor

Balș:

NORD
Preocupat mai ales de traducerea unor poeți spanioli de o valoare reprezentativă în circuitul poetic-european, poetul Teodor Balș revine în actualitate cu un volum de versuri : Nord (Cartea Româ

nească, 1970). Este o reîntoarcere lirică binevenită și care comunică o vocație a simplității, a unei sensibilități care cultivă expresia clasică, deloc ermetică. Poetul a depășit o fază și se descoperă în -alta („Spre alt tărîm, mai pur ,mă-ntorc în mine") ca evocator liric. O excelentă stampă a Șcheilor vorbește un limbaj al melancoliei : „Numai scrisorile mai pot lega / distanțele, ca lebedele mute ; / cuvintele au rătăciri •de stea / și nostalgii de păsări în volute. // Ascunse-n tine neștiut le porți / ca pe-un văzduh în suflet, / ca o cenușă-a larilor pe morți, / mici clopote de aer fără sunet. / / Sub palmieri cu umbră de mătase / le desenezi fugarul lor destin / visînd o vîrstă de-nceput rămasă, / în Seheiul brașovean ca în- tr-un scrin", etc. Multe poeme nu comunică însă decît ■o bună știință a versificației și un lexic prea comun : „cu flăcări roșii de comoară, a- ■ceste cîmpuri pline de cer", ,,cînd casele se duc în nori" etc. Descoperim și versuri remarcabile care luate separat rezistă : „Și mă întorc cu chip de mînăstire". Teodor Balș este un poet al rememorărilor ,al schițelor în alb- negru pe a căror suprafață plutesc stranii personaje scoase din legendă. Poemul Tră
sură cu cai e o stampă medievală realizată cu o mare virtuozitate : „Trăsuri calebedele negre, / străvechi gondole brîncovene / în nopți de fum, bucureștene, / lîngă locante stînd de veghe, / / trăsuri cu umbre lungi și stranii / urcînd în amintirea, cine / v-a dat profiluri bizantine, / parfum de han și de litanii / / și v-a făcut întoarsă cale / șpre acea epocă nepereche / a Crailor de Curtea Veche / a lui Matei de Ca- ragiale ? / Trăsuri cu cai, pierite toate / ca sub nisipuri mișcătoare / în vagi deșer- turi de uitare / cu străzi în- colăcite-n roate, / / prin ce mutație ciudată / în Helden- platz-ul din Viena / ca tau- rii-ați umplut arena / din toate părțile, deodată, 7 / lă- sînd văzduhului fierbinte / f al liniștii duminicale/ miresme vagi, orientale, / și-o lene albă în cuvinte". Remarcabile ni s-au părut arabescurile unde ideea răspunde imaginii.Poezia lui Teodor Balș este un ingenios registru de note muzicale răvășite de-o furtună nordică.

ZAHARIA SÂNGEORZAN

Volumul de debut al lui 
Ion Lotreanu: Azimut (Ed. Militară recomand i un tem
perament prin excelență ro
mantic, atît prin motivele li
ricii sale (sentimentul istori- 
cității, erotica, contopirea cu 
natura), cit și prin demersul 
interior care le susține. Nu-i 
vorba însă de un romantism 
fuguos, de o combustie de 
mari temperaturi pentru că, 
între poet și lume se face 
simțit un filtru al lucidității. 
Avantajul este că sînt cenzu
rate astfel și accentele care 
ar apărea desuete prin pate
tism și crispare. Poetul se 
recunoaște într-un spațiu a- 
fectiv pe care îl concreti

zează natura în sinul căreia 
a crescut: „Fagii din .crîn- 
guri mă recunosc — / Lite
rele din coajă nu s-au us
cat. / Mă răcorește umbra 
prelungă / Cireșul din sat / 
(...). Rîurile încă păstrează / 
Culoarea ochilor mei". (Fără cuvinte). Comunicarea cu na
tura este totală, peisajul na
tal nu e privit din afară, cu 
încîntările unui pitoresc de
suet. Chiar versurile care 
implică nota livrescă — și 
sînt destule — nu întrerup 
această comuniune, această 
elementară trăire a firii : 
„Privesc în albia veche a 
rîului: / Silabele numelui
meu / Sînt cărunte" (La Olt) ; 
„Un strigăt sur din temple 
nespuse / Se-nalță-ntre pă- 
mînt și cer pilastru — /Căci 
meșterul din inimă trecuse / 
în stil pul casei setea de al
bastru" (Iarna, la Tîrgu- Jiu). Omagierea capodopere
lor brâncușiene (Coloana, A- leea scaunelor, Brâncuși dixit, Plugarul din Hobița) e 
pornită din surse livrești, 
căci prespune rafinamentul 
artistic, format la baza cunoașterii universului spiritual 
sugerat de artist. Totuși, 
printr-o integrare în acest 
univers, stihurile poetului 
vibrează, emoția este directă. 
Forma populară, stilizată, îm
bracă aceeași intenție artisti
că, răspunzînd parcă proce
deului lui Brâncuși : „Plugu
rile lumii ară / Dinspre iar
nă începe vară / Ca să curgă 
și s fiarbă / Seva firului de 
iarbă, / Numai plugul lui de 
fier, / Fluture trecind pe 
cer / Din apus spre răsărit, 
dinspre ape înspre mit / 
Scapără și-n urma lui / Bra
țe albe de statui / Se-mpre- 
ună și se frîng, / Păsări sure 
țipă-n crîng...“ (Plugarul din Hobița). Sentimentul atașa
mentului față de trecutul și 
prezentul neamului transpare 
din aceste scurte poeme cu 
discreția sincerității. Citabile 
Sînt, în sensul acesta, și pie
sele din ciclurile : Inscripții pe columna traiană, și Somnul eroului. Ultimul ciclu, Cadențe este puțin mai con
struit, emoția devine conven
țională datorit unor concre
tizări care introduc o anec
dotică oarecum reportericeas
că. Și aici însă totul rămîne tn limitele decenței. Bunul 
gust al autorului și tonalită
țile necontrafăcute ale sensi
bilității sale promit o evolu
ție propice, in sensul valorii.

Mibai
Stănescu:

FERESTRE
SPRE
AZURTitlul sugerează structura unei poezii care năzuiește spre luminozitate și elevație. De aici, ambițiile clasificatoare ale unei critici prea sensibile Ia noțiuni, trecind prea ușor peste nuanțe, ar putea conduce, cu repeziciunea actului reflex, la epitete subliniate suspicios: clasicitate, (între altele autorul folosește și cadența egal și rima), dar și sentimentalism, deci vetustitate: „Tu, care sui din rădăcina vieții / Și-mi guvernezi avîntul și impasul, / Ințelepciune,-n- dreaptă-mi veșnic pasul. / Din pomul viu să dau la toți drumeții". (Sonet). E drept că poetul, oficiind, îmbracă un vestmînt de ceremonie tainică, însă lipsit de absconzi- tăți, un vestmînt care scoate în relief atitudinile grave, învăluite într-o atmosferă purificată, chiar dacă nu și senină, cum s-ar p'rea. E o atmosferă întîlnită în genere în poezia meditativă, cu rezonanțe șoptite, de împăcată confesie și care nu se lasă timorată de fobia noționalu- lui : „Merg dincolo de întrebări profunde. / Nu știu de cînd, la fel nici pînă cînd. / Departele-i departe și s-as- cunde. / Merg dincolo de întrebări profunde / (Ad pa- 

tres). Poezia lui Mihai Stănescu se citește cu încîntare, fără a provoca furtuni, dar și fără a acuza banalitatea. Este, dacă vreți, o poezie 
cuminte, dar în sensul bun, 

adică în măsura în care cumințenia relevă straturi interioare de sinceritate și înțeleaptă contopire cu viața, după ce un proces mai fră- mîntat de cunoaștere, pe care poetul ne lasă a-1 presupune, și-a cristalizat efectele sufletești. Autorul glosează pe marginea curgerii timpului, înlăturînd orice poză romantică : „Eram timiditate: / ca iarba sub ciulini! / Nici u- bicuitate, / nici marile lumini ! / / Și fire și nefire, / Adolescentu-mi vis / țesu- te-o—nchipuire / prin spațiul interzis .//... Sînt noua mea măsură: Cu pajiști mi-ncu- nun, / dau gîndului armură, / scot verbul din surghiun...“ 
(Cybele). Poetul se simte solidar cu înaintașii (Bunicul cu natura, peisajul și sensurile adînci ale obiceiurilor moștenite (Iarnă românească). Dincolo de acestea, el reușește să comunice fără emfază un nobil și subtil atașament pentru zonele purificate ale existenței și o sinceritate matur filtrată de corsetul prozodic. In versurile sale aflăm, (rar) ritmuri coș- buciene („Ce mai pui de vifor s-a pornit de-aseară !" 
— Iarnă românească), înclinația de a aprofunda idei proprie lui Al. Al. Philippide, murmurul cadențat al lui Mihai Codreanu (Selenar ), dar și bogăția de senzații a poeziei lui G. Căline seu. Nu s-ar putea vorbi, însă, de i- mitație, pentru că impresiile aparent disparate sînt împletite într-o urzeală aparte și ecourile vagi, mai ales sonoritățile celor citați, rămîn exterioare sintezei, ansamblului. Dintre numeroasele piese ale volumului asupra cărora cititorul simte îndemnul de a reveni, cităm această subtilă gravură de o concentrare care-i conferă o și mai mare pregnanță : „Fracturi. Etole. Carete la scări. / Grații mimate. Surîs echivoc. / Fast, ostentații, alămuri, fanfară... / Timpul dansează sub arcul baroc ! (Tablou).

N, BARBU

ramaya 
' na

Mircea

Gojacaru:

RAMAYANA

Titlul ultimului roman al 
lui Mircea Cojocaru, ocolit cu 
o uimitoare consecvență de 
critică, trimite deschis la ce
lebra epopee medievală india
nă, autorul, lâsînd să se înțe
leagă că alegerea nu a fost 
cu totul "intimplătoare, ea 
presupunind, prin urmare, o 
complicație parabolică. E insă numai o simplă impresie. Râmayana iși organiza mate
ria epică în spiritul basmelor 
(de la legendă la basm dru
mul nu e chiar atît de mare): 
Sită, soția lui Krishna, fu
sese răpită de Răvana. prin
țul demonilor și dusă in Cey
lon (Râma, ca ți Krishna 
sînt in mitologia indiană avataruri, incarnări ale lui 
Vishnu); Râma o recițtigă 

cu ajutorul maimuței Hanu- 
man și al armatei de mai
muțoi pe care aceasta o co
mandă. Episoadele concurau, 
așadar, spre ilustrarea ideii 
eterne a iubirii in sensul in 
care o definise Paul Junka: 
„L’amour deșt l’oubli de 
soi pour l’obget aime, c'est 
en certains cas, le renonce- 
ment jusqu’â la mort".

S-ar putea stabili in Râmayana lui Mircea Cojocaru 
elemente de categorică pro
veniență din narațiunea epo
peii indiene (aceleași catego
rii de personaje, situații si
milare, motivul căutării etc.), 
dar ceea ce interesează mai 
cu seamă este punctul deose
bitor de unde înainte textul 
oriental încetează de a-și mai 
exercita atracția. Ce se pe
trece, de fapt, in roman ? E- 
roul îi comunică Rămayanei 
(apariție ireală, nălucă, ideal 
sau ceva în genul acesta), că 
are nevoie de ea, într-un în
țeles superior, dar se vede 
invitat de Cardinal la pru

dență și chiar renunțare. A- 
vertismentul nu se referă nu
mai la Râmayana ci și la 
cîinele Duk, de care ajunge 
să nu mai poată scăpa. De 
teama lui se refugiază într-o 
casă părăsită, unde cîinele îl 
găsește totuși, după care ten
tativele de reîntoarcere spre 
Kămayana eșuează.

Așadar, avem în față un 
caz de formidabilă autosuges
tie, Iubirea absolută prinde, 
datorită minții înfierbîntat 
predispuse la visare, viață, ia 
loc intre cei din jur, pe care 
îi estompează. Obsesia oni
rică (întocmai ca in vis fi
ecare cadru conține un ele
ment central puternic reli
efat — Ramayana, Cardina
lul, cîinele—în vreme ce con- 
turele ambianței se pierd 
într-o ceață care împiedică 
recuperarea amănuntelor) îi 
cotropește existența, îi dă 
„sentimentul neputinței și al 
zădărniciei tuturor lucruri

lor". Aici stă înțelesul deose
bitor de litera cărții indi
ce. Ramayana e himeră cu 
care fiecare dintre noi își 
hrănește tentația absolutului, 
este dreptul sacru la visare. 
Și chiar dacă trezirea e mai 
dureroasă decît orice rană, 
putem fi, totuși, fericiți mă
car și pentru faptul că știm 
să visăm.

Epica (cită există) este ha
lucinație, totul se petre
ce într-o lume ireală, stra
nie și — mai cu seamă, într- 
o succesiune derutantă și li
psită de cea mai elementară 
logică. Iar ultimele pagini re- 
transcțju, frînturi la fel de 
dezordonate în stare să re
constituie sau măcar să mo
tiveze însăși nașterea roma
nului. E ca și cum, după un 
somn chinuitor și plin de 
fantasme încerci să realize
zi din cioburile pe care le ai 
la îndemînă datele centra
le ale peregrinării nocturne. 
Urmele visului se amestecă, 
devin tot mai palide și ră
mîne în gură un gust amar, 
singurul și ultimul mare 
semn că totuși a fost ceva. 
Râmayana n-are deci o funcție 
esențial comunicativă. Tran
scriind avatarurile eroului,
— mai exact — meditația 
pe marginea lor, autorul nu 
intenționează a transmite in
formații asupra acestuia, cit
— mai degrabă — a-i facilita 
înțelegerea evenimentelor în 
mijlocul cărora se trezește 
(mai bine spus, visează), ca 
și a faptelor pe care conse
cutiv le comite. Cartea se 
scrie pe măsură ce noi și noi 
elemente secvențe se lumi
nează în adincime și pot fi 
integrate coerent in epica 
visului. Scrisul are valoarea 
unei confruntări cu sine, a 
unei calificări discursive ce 
confirmă funcția eminamente 
interioară. autoconfesivă a

' romanului, Râmayana se justifică,* așadar. în sine și pentru sine. Cititorul se vede tn 
ipostaza destul de ingrată, 
datorită construcției nebu

loase, de consultant, de invi
tat la a da o explicație, la a 
comite posibile interpretări 
de pe urma cărora profită cu 
adevărat numai martorul fi
del al peregrinării noctur
ne. Important e in Râmayana gustul amar al ultimei 
fraze, probabil singura fie 
trezie, restul neavind decît 
valoarea pregătitoare a ul
timei decizii.

Xleisndr u

Papilian:

DIHORUL

Entuziasta recomandare pe care Marin Preda a făcut-o cu puțin timp în urmă lut Alexandru Papilian, dacă nu a avut valoarea unei etichete inviolabile, a stîrnit — cel puțin — interesul și curiozitatea cititorilor. Așa se face că autorului Dihorului nu este, la apariția cărții, un necunoscut, avînd — față de alți debutanți — atu-ul reclamei anterioare. Și lectură nu-i dezminte publicitatea.
Dihorul este în primul rînd 

un roman (dacă e sau, cu adevărat roman în limitele tradiționale ale genului se poate discuta, deși asta nu are o prea mare importanță) 
insolit nu prin schema epică ori prin procedeul scrierii ci, mai degrabă, prin unghiul sub care sînt privite situații fundamental știute. Un oarecare student Troceanu este ucis în mod inexplicabil (a- parențele nu probează existența nici a unui mobil) de către „prietenul" său Gore, individ captivat pînă la un punct de felul original în care primul înțelege să se comporte ca element component al unei comunități sociale date. Făptui. ar fi uitat sau trecut sub tăcere dacă un al Veilea, Enache, veleitar în ale scrisului, n-ar fi încercat să reconstituie drama la care întîmplător asistase, convins fiind că trebuie să găsească pe undeva o explicație cît de cît plauzibilă. Triunghiul astfel simplificat este clasic, apărînd — cu mici modificări — în mai toate romanele așa-zis polițiste. Nicolae Breban în Animale 
bolnave și Bujor Nedelcovici în Ultimii uzează de aceeași schemă.Dar, spuneam, reținem în 
Dihorul aspectul de adînci- me, problematica internă a cărții, concentrată în universul lui Troceanu. Care univers cuprinde contextual elementele capabile să justifice crima. Troceanu este un re
voltat, în accepția existențialistă a cuvîntului, covîrșit de metafizica greață sartreiană și exponent al unei conduite 
je-m’en-fiche-iste. Opoziția față de semeni este organică. Principiul fundamental al ființării ar fi răul, totul e fals și consecutiv, inutil. Succesivele sale distracții operate a- supra celor din jur îl transformă ipso facto într-o reală primejdie. Pretutindeni nu face decît să destrame iluzii, să năruie idealuri, propovăduind — eu o subtilitate cel puțin diabolică — sinuciderea ca singura cale de ieșire din impas. Sentimentul inutilității supreme, acesta e semnul sub care vede Troceanu lumea cu tot ce ascunde acest cuvînt. Gore intuiește, probabil, tocmai pericolul acestui raport de excludere și, drept urmare, acceptă sacrificiul. Căci e un neîndoielnic sacrificiu în hiposta- zierea sa justițiară (el acționează în numele și pentru salvarea convenției) plătibilă prin desființare (înnebunește după crimă și, deci, practic, încetează să mai existe). Similară e situația lui Petran din Ultimii, care are datoria să dețină victimă, pentru a plăti în ordinele unei, morale supreme crima necesară comisă prin suprimarea ultimului descendent al altor timpuri. Gore este, așadar, dator să procedeze de asemenea manieră, lui îi e sortită recuperarea moralei colective. Cuplul Troceanu — Gore nu figurează în baza a ceea ce numim curent — prie
tenie, el fiind predestinat e- sențialmente la o asemenea componență și dezlegare. Cel puțin așa lasă să se înțeleagă Enache din organizarea pe care o dă faptelor reconstituite—Se pot distinge în Dihorul trei straturi fundamentale, trei registre ale scriiturii, în stare să susțină apartenența autorului la o optică sau la alta. Primul este constituit din ceea ce se numește în care confesiunea lui Trocea
nu ca și din reconstituirile lui Enache de pe urma celor văzute personal ori auzite de la alții. Acest plan concentrează „filozofia" lui Troceanu, amendată permanent de chiar Enache pe parcursul reconstituirii, amendare ce formează cel de al doilea registru. Autorul tipărește cartea lui Enache (rămasă, se vede, neterminată) pe care nu se poate abține să nu-1 persifleze la rîndu-i. Acest ultim nivel al textului nu face decît să ia dialectic cu o mînă ceea ce dăduse cu cealaltă, afirmînd un statut etic și estetic ce se cuvine remarcat cu toată atenția. Căci 
Dihorul, este dincolo de reproșurile de arhitectură ce i se pot aduce, un roman de

serioasă substanță și el impune un prozator care știe să spună mult mai mult decît simpla aparență cuminte a naemii tipărite.
AL. DOBRESCU

SCRISORI 
CĂTRE
ARTUR 

GOROVEI
Acest volum constituie una 

dintre piesele de bază pentru 
istoria folcloristicii. De la 
1892, anul înființării revistei Șezătoarea, pînă în 1951 cînd 
Artur Gorovei se stingea din 
viață, deci mai bine de cinci
zeci de ani, s-a oprit sau a 
pornit din Fălticeni o cantita
te uriașă de scrisori, evalu
ate aproximativ la douăzeci 
de volume. Nici o publicație 
românească n-a trezit atîta 
interes printre categorii citit 
de variate de cititori, scrii
tori, oameni de cultură, de la 
umilul învățător sătesc, la 
personalități academice ca Ti 
tu Maiorescu. N. Iorga, Spiru 
Haret, Sextil Pușcariu, Ion 
Bianu, Mihail Sadoveanu etc . 
după cum nici o revistă n-a 
fost mai intens solicitată în 
străinătate de către cercetă 
tori prestigioși, interesați de 
cultura tradițională a popo
rului nostru, printre care E. 
Hoffmann—Krayer, Wilhelm 
Mayei—Lilbke, Gustav Wei
gand, A. van Gennep, Paul 
Sebillot, A. de Gubernatis. 
Scrisorile publicate în Editu
ra Minerva, într-o ediție ma
sivă, îngrijită de Maria Lui
za Ungureanu și Iordan Dat- 
cu, fără să epuizeze nici ne 
departe fondul arhivistic con
stituie o biografie spirituală 
a lui Gorovei ca personalitate 
folcloristică și totodată o bi
ografie sui generis a revistei 
din Fălticeni.

însemnătatea științifică a 
volumului stă in aceea că 
scrisorile fiind distribuite in
tr-o perioadă atît de întinsă, 
cuprind momentele cele mai 
semnificative din istoria fol
cloristicii românești. Gorovei 
și-a dat seama de acest lucru 
de aceea solicita deseori sfa
tul lui Ion Mușlea în legătură 
cu conservarea arhivei sale. 
Aproape că nu există folclo 
rist din perioada amintită ca
re să nu fi schimbat opinii 
cu directorul revistei din Făl
ticeni, îneît aprecierea lui Ion 

Mușlea cum că Artur Goro
vei este „mentorul folcloristi
cii românești" nu pornește 
dintr-un simplu imbold senti
mental, ci din constatarea u- 
nor realități evidente. Scri
sori semnate de T. Bălășel, 
Gh. N. Dumitrescu Bistrița, 
Mihai Lupescu (din păcate în 
volum a fost acordat un spa
țiu foarte restrîns cărturarilor 
sătești), sînt concludente. Pe 
de altă parte, o scrisoare ca 
aceea a savantului etnograf 
și folclorist Petru Caraman 
ne convinge de faptul că 
directorul Șezătorii reprezen
ta o speranță deopotrivă pen
tru cărturarii sătești, simpli 
culegători pasionați de valo
rile tradiției, ca și pen
tru personalitățile științifice 
de mare viitor în cultura ro
mânească : „Publicațiilie dv. 
atît cele din editura Acade
miei, cît mai ales Șezătoarea, 
care e opera dv.. m-au făcut 
să vă păstrez cea mai sinceră 
simpatie și admirație de cînd 
au început să mă atragă șl 
pe mine căile displinei etno- 
grafice.

Eu am făcut studiile spe
ciale în această direcțiune, 
am umblat prin toate țările 
slave și pe la greci ca să le 
cunosc viața și cultura lor de 
baștină, cu convingerea fer
mă că nu se pot studia dati
vele noastre și tot tezaurul 
etnografic românesc, pînă ce 
nu se cunoaște bine etnogra
fia orientului Europei, în spe
cial al slavilor". (Scrisori că+ tre Artur Gorovei, p. 81). 
Profesorul ieșean venea a- 
tunci cu o concepție modernă 
ca reprezentant al unei gene
rații tinere, dai Gorovei, și 
volumul o certifică, intrase 
definitiv în conștiința culturii 
române.

P. URSACHE
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(urmare din pag. 1)

EXPOZIȚIA ADRIAN PODOLEANU
Adrian Podoleanu expune gra

fică la Galeriile de artă din 
Iași. Revenit de pe litorale 
adriatice, din țîșnirile pietroase 
muntenegrene și din necuprin- 
suri fluviale, pictorul ne invită 
la o premieră a retinei.

Cele citeva zeci de acuarele 
constituie o suită de notat.ii ce 
comunică fiorul documentului 
direct, asemeni reportajului li
terar de o rară sensibilitate, dis
tilată prin talent. Podoleanu nu 
e un vînător al pitorescului în 
măsura în care paleta sa trans
figurează realul selectînd sem
nificativul.

Culoarea lui vibrează confe
rind peisajului prospețime și 
fluiditate. Problemele de subti
litate cromatică sînt rezolvate 
cu aplomb încît „Acord în ro
șu", „Acord în albastru", „A- 
cord complimentar" nu par doar 
speculații tematice, ci exnriina-

A. PODOLEANU : „Panoramă dalmată"

ARTA AMATORILOR
In concertul manifestărilor ar

tistice aflate sub semnul aniver
sării semicentenarului din mai, 
desigur că nu putea lipsi nici 
arta amatoare de toate facturile 
și gienur’le. In privința aceasta, 
cei mai sîrguincioși par a se do
vedi artiștii plastici, prezenți în 
acest început Ka'e aprilie cu ex
poziții în aproape toate orașele 
țării. 4

Ceea se' impune însă e ne
cesitatea unei mai severe selec
ții, tocmai spre a se evita d^- 

* monetizarea termenului de 
artă,fie și amatoare și spre a 
nu se compromite ceea ce ex
pozițiile au în adevăr valoros. 
Am întîlnit, de pildă, în expo
zițiile respective de la Iași ?i 
P. Neamț, ca sâ ne referim la 
cele mai recente vernisaje, lucrări 
care pot rivaliza cu arta pro
fesionistă, sau — ceea ce e si 
mai important — opere de pur 
amatorism, dar convingătoare și 
emoționante tocmai prin încăr
cătura lor afectivă necontrafă
cută.

în expoziția de la Iași, trecînd 
peste nume cunoscute din expo
ziții personale (Paul Dimitriu, 
ion Gc^nton, Mihai și Grigore 
Bejenaru, Magda Teschevici etc.) 
se impun atenției publice flu

rea unor reale și convingătoare 
stări afective.

In plus, expoziția aceasta ne 
întărește convingerea că Adrian 
Podoleanu luptă cu el însuși 
tocmai spre a se primeni și 
autodepăși. Efortul său sugerea
ză încordarea ciclistului de 
cursă lungă care evadează din 
pluton, e ajuns prin imitare de 
către epigoni și, deci, nevoit 
să încerce alt mod de evadare.

Adrian Podoleanu a creat o 
manieră mai ales în acuarela 
lavată. Imitarea conduce desi
gur la demonetizare.

De astă dată, Podoleanu ° 
găsit cîteva soluții fericite pen
tru a evada. Și aceasta tocmai 
în grafică, terenul cel mai 
rîvnit.

Deci urmărirea continuă. Po
doleanu a sprintat irezistibil 
Startul — la Galeriile de arta 
din lași.

Ln.

iditatea cromatică din compo
ziția Cristinei Daneliuc, suavita
tea pastelată a culorii lui Gh. 
Seminiuc, solida așezare com
pozițională a Rodicăi Ursache, 
sensibilitatea Cristinei Scutaru, 
desenul Doinei Borcovan, vigoa
rea lui Const. Axinte și chiar 
suavitatea pictată cu acul de 
Aglaia Liseniuc.

Iar, de la P. Neamț remar
căm grafica semnată de Vasile 
Ulian, Gh. Trăistaru, Gh. ,Dia- 
conu, Ion Apostol, Cristina 
Neagu și Gh. Tonitza, urmate de 
dramatismul compozițiilor Iui 
loan Buliga, Mihai Agape, Ma- 
rilena Munteanu, Gh. Zaharescu, 
Codruța Harasim și Alex. Toma.

In ambele expoziții, impresio
nante prin forța sugestivă scul
pturile în cioate, la care atît Ioan 
Tamaș cit și Const. Colescu au 
lăsat liber jocul naturii, dalta 
lor intervenind doar pentru a 
sublinia vreun detaliu.

In asemenea situații, cînd din
colo de epigonism și mimetism, 
eliberat de obsesia modelelor, 
amatorismul își găsește sunetul 
său aparte și acel farmec unic 
al ingeniozității, de ce să 
încărcăm aceste expoziții cu 
gratuități, precum artizanatul de 
pirogravuri sau gips colorat ? 

raporturi obiective și mult 
discutată in prezent. In ar
tele spațiale (arhitectura, 
plastica) structura concretă a 
operei e sesizabilă in ansam
blu dintr-odată, grație intui
ției și imaginației care com
pletează datele observației di
recte. Dar în artele tempora
le (muzică, spectacol drama
tic) dialogul .operă—specta
tor" e mai dificil și implică 
consecvență și pasiune dura
bilă in cunoașterea ei și in e- 
valuarea estetică. Numai ar
tistul autentic, dotat cu sen
sibilitate și forță de iradia- 
ție, sparge zidul izolator, an- 
trenînd la o participare di
rectă pe spectator, conform 
acelei corelații a fenomene
lor și atitudinilor în spirit 
dialectic, care sfirșesc intr-o 
armonie a artei, in recunoaș
terea valorilor general accep
tate.

Comunitatea de esență a 
artelor, al căror scop e con
strucția unei lumi noi in 
mijlocul realității prezente, 
a încercat a fi demonstrată 
prin analogia funcției lor 
simbolice. In „Eupalynos', 
Paul Valery sesiza înrudirea 
dintre muzică și arhitectură, 
singurele arte — după el — 
cu adevărat superioare, pen
tru că refuză imitația con
cretului și folosesc simbolu
rile cele mai pure (figuri ge
ometrice, numere, ritm), după 
legi deduse din funcționali
tatea lor rațională. Arhitectu
ra apare în conștiința poe
tului (dublat de un subtil fi
lozof critic) drept o .muzică 
încremenită', in timp ce o- 
pera muzicală e o .arhitec
tură în mișcare'. Și dacă mu
zica construiește „edificii de 
sunete, care ne înconjoară 
sufletul și coboară direct in 
el'..., „inchizind omul in om. 
ființa in operă, sufletul in 
actele sale' — monumentele 
arhitecturii, atunci cînd de
pășesc „utilitarul' și se ridi
că in lumea armoniei, au și 
ele modalități de comunica
re : „unele sint mute, dar al
tele. vorbesc, altele cintă' 
(dialog: Eupalynos către Fe- 
dru) ’. Astfel, rațiunea — u- 
niversala funcție a spiritului 
uman — pătrunde în creația 
artistică, atingînd valori in
contestabile și universale.

Un moment de consolidare 
al operei de artă îl constituie 
valorificarea ei prin formula
rea de judecăți estetice. Kant

DIALECTICA CREAȚIEI 
Șl A VALORII ÎN ARTĂ

limitase aria de extindere a 
judecății estetice, în funcție 
de valoarea etică și gnoseo
logică, concentrînd-o în jurul 
conceptului de „frumos' — 
fenomen legat de subiect ce 
nu se încadrează in sfera u- 
niversalului. Cu excepția lui 
Hegel, de la Schopenhauer la 
teoriile moderne (Basch, Ba- 
chelard, Parker, M. Dufrenne) 
accentul a trecut de la 
„valoare" la „experiența" es
tetică, în care arta păstrează 
ceva din inocența primară a 
imaginației, iar judecata es
tetică însăși rămîne un „act 
de imaginație' (Croce). Rela
tivismul și „concretismul" 
gîndirii in aprecierea operei 
de artă e fără îndoială o a- 
titudine prudent acceptabilă, 
căci argumentul logic (care e 
de obicei la baza conceptelor 
estetice) nu epuizează virtua- 
litățile unui domeniu, care 
include un fond empiric și 
presupune experiențe de or 
din psihologic și practica con
cretă. Important e însă in 
formularea judecăților de va
loare asupra operei de artă, 
a ține seama de condițiile 
vieții sociale și felul de gin 
dire al societății, fără de ca
re se poate ajunge la nega
rea totală a existenței artei.

Intr-o lucrare asupra „Me
todologiei judecății esteti
ce'1 2 sint examinate atent 
formele și aspectele, pe care 
le presupune judecata esteti
că in conștiința artistului. Se, 
deosebesc astfel două tipuri 
de judecăți, corespunzătoare 
celor două faze ale operei: 
judecata „poetică', care are. 
loc chiar în cursul creației și 
implică sentimentul efortului, 
luptei cu materialul de mode
lat, tehnica și necesitățile com
poziției, contribuind afec
tiv la perfecționarea operei; 
după finalizare se impune 
tipul judecății „contemplati
ve", care ia cunoștință de re
zultatul muncii artistice, re
cunoscând critic valoarea ima
ginii concrete. Prima e „dis
cursivă", extinsă pe întreaga 
perioadă a creației, a doua 
are un caracter de „instanta
neitate" (dar impresie și va
lorificare post-creativă).

1) Paul Valery, Eupalynos ou. 
l'architecte, N. R. F. Gallimard, 
Paris, 1923.

2) Haussain Fakhir, Logique et 
methodologie du jugement esthetique* 
Abbeville, Paillart, 1968.
3) Jean Duvignaud, Sociologie de 

l'art, Paris, 1965.

Astfel, judecata „poetică" 
se constituie în legătură cu 
un obiectiv precis, în compa
rație cu stadiul anterior, cu 
idealul urmărit, avînd un ca
racter critic, finalist, exhor- 
tiv ,dar e lipsită de bază on
tologică, căci se referă con
tinuu la o valoare posibilă și 
nu la una reală. Ea păstrează 
un climat de tenziune, de pro
vizorat și incertitudine, artis
tul neavind sentimentul „îm
plinirii" pînă la totala infrîn- 
gere a materiei, în care e 
transpusă simbolic ideea. Nu
mai judecata „contemplativă", 
aflată in fața unei opere con
crete finite, poate emite o a- 
preciere de valoare estetică, 
referindu-se chiar la concep
te ideale sau absolute. O ju
decată estetică „integrală" e 
însă simultan contemplativă 
și poetică, dar nu se poate 
formula decît atunci cînd ce
le două componente — .con
templativul" și „poeticul" se 
armonizează între ele, cînd. 
imperfectul frizează perfecți
unea, clarificîndu-se pentru 
moment sau în perspectiva de 
viitor.

Judecata estetică e însă fa
tal un intermediar între „re
lativ" și „absolut', „real' și 
„ideal', exprimînd satisfacția 
pentru <peea ce e recunoscut 
ca realizare și nostalgia, iu
birea de frumosul ce se ce
re mereu realizat și care se 
reîmprospătează mereu. Ast
fel, în sens dialectic, creația 
nu se oprește niciodată. Dru
mul ascuns al perfecțiunii e 
veșnic deschis pentru crea
tor.

Ca act de cunoaștere, jude
cata de valoare ne apare 
deci ca o simplă facultate de- 
vinatorie, în măsură a aduce 
o interpretare nouă, dezvălu
ind valoarea operei, la baza 
căreia e spiritul observatoru
lui critic și dotația calitativă 
a operei. Judecata estetică e 
deci mai mult o supoziție de 
valoare decît o cunoaștere și 
o apreciere completă și o- 
biectivă.

Nu e departe această pre
cizare de sensul, în care în
țelege un alt gînditor contem
poran, sociologul francez Jean 
Duvignaud3, relația artă-rea- 
litate socială. Simbolurile ar- 
tei-creație a „imaginar"-ului 
reprezintă tentativa artis

tică de a-și apropia cea mai 
vastă experiență a omului și. 
prin aceasta, a exprima o an
ticipare a existenței viitoa- 
Arta apare astfel ca o ipo
teză asupra „posibilului' in 
viața colectivităților ca și in 
viața individuală. Opera unui 
artist poate fi considerată ca 
o ipoteză (o promisiune, un 
pariu) asupra aspectelor vii
toare ale societății. E un a- 
pel la ceea ce nu sîntem în
că, dar ne imaginăm că am 
putea sau dorim să fim.

Evident, ipotezele asupra 
valorii artistice și a funcției 
revelatoare a unei realități 
închipuite anticipat nu au 
stringența logică a legilor din 
științele exacte, verificate de 
practica socială. Dar ele des
chid calea concordanței între 
creația artistică-rezultat al 
nevoii de plenitudine spiritu
ală și a prelucrării „realului' 
prin acțiunea „imaginarului'' 
— și efervescența forțelor so
ciale, capabile a răsturna, 
structurile rigide și pasive,, 
anchilozate sau perimate, din 
trecut. Arta continuă dina
mismul social, căutînd a oferi, 
in imagini specifice desfășu
rarea și împlinirea experien
ței colective, al cărei scop e 
eliberarea și înnobilarea u- 
manității față de orice formă 
ce alienare a personalității. 
Și deși nu întotdeauna regru
pările sugerate de simbolurile 
artei sînt comparabile cu 
structura și gruparea socială 
de moment, deși nu aparțin 
unei ordini reale propriu-zise, 
este incontestabil că ele în
cearcă o comunicare totală și 
vizează o permanentă între
pătrundere de substanță so
cială între creație și realita
te. Căci, așa cum sublinia 
G. Lukacs, intr-un eseu re
marcabil, opera de artă tre
buie sâ fie un punct nodal, 
in care se încrușișează cu
noașterea lumii cu cunoaște
rea omului, in sensul celui 
mai înalt umanism.

CAMILIAN DEMETRESCU LA ROMA VOCAJIA ACTUALITĂȚII m
tice cu aspect extrem de atră
gător impune pe inventivul și 
prolificul artist român. încă o 
dată, publicului italian.

Camilian Demetrebec ne tri
mite catalogul recentei sale ex
poziții, deschise la Studio D'Arte 
Moderna din Roma. O nouă se
rie de obiecte din materiale plas

Un semn sigur al maturizării filmului românesc de actualitate l-a 
constituit apariția, în 1968, a filmului Malvinei Urșianu Gioconda 
fără suris. Sînt foarte moderne, în cinematograful de astăzi, proce
deele investigării trecutului de pe o poziție prezentă și interfe
rările celor două timpuri. Accentul puternic ce se pune acum pe 

mișcările sufletești și de conștiință în majoritatea filmelor și pieselor 
de teatru, cere imperios cercetarea trecutului pentru a înțelege 
comportamentele sau dramele prezente ale unor personaje. Mal
vina Urșianu o înțeles destul de bine capacitatea unui asemenea 
procedeu de a crea situații dense ca ideație și dinamică a sen
timentelor și și-a pus personajele să se reîntîlnească după 20 
de ani. Reintilnirea lor este prilejul analizării lucide a unui eșec, 
a unei drame sentimentale, a unei ratări. Este în acest procedeu 
ceva din ideile lui Antonioni care susținea că pe el îl interesează 
personajele după ce și-au trăit marile drame, încercînd să în
țeleagă și să folosească ceea ce a mai rămas din ele. Este pu
țină cruzime în aceste păreri dar, în același timp, nu putem să 
nu-i dăm dreptate regizorului italian : ca materie primă pentru 
un film, asemenea personaje pot fi extrem de interesante.

Credem că la fel a gîndit și Malvina Urșianu. Dramele 
trăite de Irina (Silvia Popovici) și Caius (Ion Marinescu), în cei 
douăzeci de ani de cînd s-au despărțit, nu ne sînt prezentate. 
Nu știm cum a ajuns Irina la realizare deplină pe plan pro
fesional și nu știm cum a evoluat Caius spre ratare. Personajele 
se întîlnesc avînd aceste date și încearcă să înțeleagă de ce 
dragostea lor nu s-a realizat, cine a greșit și cît a greșit. Malvina 
Urșianu încearcă să ridice cazul lor la rang de generalizare, să arate 
că fiecare om e responsabil față de el însuși și față de ceilalți, că 
fericirea se clădește numai cu luciditate si că erorile se plătesc 
întotdeauna. Eroii noștri au comis niște erori — nu știm care a- 
nume, nici nu era interesant de știut — iar cînd încearcă să 
repare, înțeleg că nu se mai poate, că timpul a așternut straturi 
groase de zgură peste metalul prețios al iubirii, straturi care nu 
mai pot fi înlăturate.

Sînt date extrem de interesante în filmul Malvinei Urșianu 
(film de autor nu numai pentru că ea semnează și scenariul) 
date care, din păcate, au fost incomplet folosite sau alterate de 
alunecări sociologizante.

Pe plan pur cinematografic s-ar fi cerut o diferențiere mai 
accentuată între cele două timpuri ale acțiunii. Dacă acțiunile 
prezente le înregistrăm exact așa cum sînt, cele aduse din tre
cut nu sînt imagini perfecte, există zone umbrite, ochiul minții, 

neputînd înregistra totul, selectează doar esențialul, pe un fundal' 
de umbre sau de contururi imprecise. De asemenea ritmul acți
unilor trecute și prezente nu poate fi același. Operatorul! 
N. Girardi nu a făcut asemenea diferențieri, fapt ce ni se pare 
cel puțin o stingăcie. Mai inspirat s-a dovedit din acest punct 
de vedere compozitorul David Oschanitsky a cărui muzică dez
văluie cu subtilitate sentimentele eroilor, mai ales acelea pe 
care ei nu le exprimă prin dialog.

Interpretările date rolurilor principale de Silvia Popovic! și 
Ion Marinescu sînt, credem, cel mai izbutit lucru din acest, 
film. De altfel regizoarea a mizat foarte mult pe capacitatea lor 
de interiorizare, de trăire negesticulată a sentimentelor și bine 
a făcut. Amîndoi interpreții sînt excelenți. „Gioconda fără suris", 
cu toate stîngăciile și neimplinirile asupra cărora nu mai insis
tăm, a marcat un promițător debut în regie. Malvina Urșianu se 
anunța preocupată de psihologia și dramele intime ale omului 
contemporan, ocolind spectaculosul și gestica largă a faptelor 
în favoarea unei dinamici interioare profunde. Intr-un fel, glasul- 
ei are o rezonanță aparte și o originalitate care lasă să se 
întrevadă o evoluție fericită.

Pînă cînd următorul ei film, „Serata" ne va oferi dovada 
unei asemenea evoluții, să revenim la doi cineaști care își mani
festă statornic pasiunea pentru actualitate : Andrei Blaier sf 
Const. Stoiciu. In filmul Apoi s-a născut legenda, ei încearcă să-i 
găsească acesteia valențele autentice, transfigurabile în artă.

Nici literatura, nici teatrul, nici pictura și nici filmul epocii 
noastre n-au ocolit șantierul, ca perimetru al unor desfășurări 
dramatice în care se definesc oameni, în care se nasc și se 
împlinesc idealuri, în care se șlefuiesc suflete și caractere. Șanti
erul, nu ca aglomerație de mașini și obiecte, ci ca posibilitate 
de definire a unei concepții față de existență, față de muncă, 
față de oameni și, în ultimă instanță, față deține însuți, șantieru 
ca zonă nouă de viață, specific contemporană și determinantă îr 
evoluția individuală și colectivă, a reținut atenția unora dintre 
cei mai buni literați și cineaști ai noștri. Dar nu numai pentru 
sensurile sale simbolice, de edificare, de devenire, de împlinire 
ci mai ales pentru că el, șantierul, reprezintă, la noi, una di'» 
realitățile cele mai pregnante, cele mai frecvente și mai carac
teristice socialismului.

Cu filmul „Apoi s-a născut legenda" regizorul Andrei Blaier 
și scenaristul Const. Stoiciu — un cuplu de acum bine sudat s- 
cu afinități clar exprimate — și-au reafirmat pasiunea pe-tr_



PAUL KLEE:
OPERA CA IMAGINE SPECTACULARĂ A EULUIScrierile teoretice ale lui Paul Klee trebuie considerate ca parte vie, inseparabilă a operei lui și nu un capitol aparte, o justificare ulterioară. Pentru Klee activitatea teoretică are rostul unui „ajutor pentru clarificare"*)  este o construcție clasică, în măsură să surprindă și — concomitent — să cuprindă infinita bogăție cantitativă a universului și unitatea lui calitativă.

*) Citatele sînt extrase din versiunea italiană a culegerii întocmite de Jurg Spiller (Paul Klee Teoria della forma e della figurazione. Feltrinelli, 1959, cu o prefață de Giulio Carlo Argan).

In viziunea lui Klee, subiectul, eul are rolul principal; arta este autoanaliză, zona ei de întindere fiind „improvizația psihică". Arta, spune Klee, se află într-o poziție similară cu natura ; ca și aceasta semnifică, dar nu îi face concurentă.Dincolo de asociațiile mentale cele mai neașteptate, Klee consideră ca absolut necesară păstrarea unei reminiscențe a realității, care dă „aprobarea figurativă" tentativei de reconstruire a lumii după valorile calității, înțeleasă ca produs ultim. Accesul la calitate este condiționat de „puritatea de intenții' prin care se elimină comodele scheme formale, ce sărăcesc arta. Neîncrederea lui Klee față de pozitivismul brut— arta ca facsimil, ca duplicat al realității materiale — nu îl împiedică în studierea naturii. Dimpotrivă, atenta ei conspectare îl preocupă; stau mărturie pentru aceasta colecțiile sale, de la ierbare, adevărate „tezaure de forme", fragmente minerale, alge, fluturi, pînă la săgeți africane.Meditației asupra scrierilor lui Leonardo, Runge, Delacroix, Feuerbach, Van Gogh, Seurat i se adaugă o gîndire înrudită cu cea a romanticilor „filozofi ai naturii' germani. In numele aspirației către regăsirea „unității primordiale". Paul Klee insistă asupra necesității de a scăpa de vag, prin economia de mijloace (în felul caligramei chinezești, de exemplu) astfel că dacă „natura își poate permite prodigalitate în totul, artistul tre

buie să fie, în orice moment, zgîrcit. Natura are ușurință pînă la confuzie, artistul trebuie totuși să rămînă rezervat".Pot fi distinse — cu o evidență provocată de reluările obsedante, cu funcție mnemotehnică, din articolele, notele și cursurile sale — cîteva motive centrale ale întregului e- dificiu teoretic.In primul rînd, faptul că lumea, întregul este de natură dinamică; actul creator este o geneză activă, o închegare ln- tr-o viziune cosmologică. Dacă se folosește vechea distincție a lui Averroes natura naturata (produs, rezultat) și natura na- turans (proces-devenire), este evidentă opțiunea lui Klee pentru ultimul termen. Interesează „nu opera ce este, ci opera ce devine".Gîndirea lui Paul Klee este permanent încărcată de o tensiune duală între „concepte polare", antitetice (cosmos- haos, ordine-dezordine, mișca- re-contramișcare etc.) ce se compun în unitate.Pentru artist, modelul ideal ar fi „gînditorul ca mediator (s. n.) între pămînt și cosmos"; o „poetică a contradicției" (G. C. Argan) prezidează acest joc de forțe terestru- cosmic.Urmînd o dialectică organică, în constituirea obiectu- lui-imagine . (numită de Klee proces compozitiv) un rol important îl are tratarea spațiului interior și a celui exterior în sensul de simultană compensație, cu nenumărate posibilități în alegerea și accentuarea jocului de forme pozi- tive-negative.Elementele formale stnt punctul (care poate fi ridicat la valoarea de centru al unui „moment cosmogonic") și energiile (lineare, plane și spațiale). Acelorași antiteze obiective li se supun raporturile figurative pure (închis-deschis. 

lung-scurt, stînga-dreapta).Esențială este pentru Paul Klee teoria subiectivă a spațiului. Conceptele perspectivei lineare tradiționale (cu eșalonarea în plan-prim. mediu, ultim) sînt înlocuite cu determinări de loc ce depind exclusiv de subiect, de eu (deasu- pra-dedesubt. stînga-dreapta. înainte-înapoi) astfel că „mobilitatea peisajului este dată de mobilitatea omului*.  Punctului unic de vedere i se substituie un punct de vedere rătăcitor, vagabond, ce conduce, în dezvoltarea formală, spre „contemporaneitatea simultană și pluridimensională a proiecțiilor' în poziții sintetice, „colective".Pe planul cromaticii, dimensiunea clarobscurală ar corespunde unui deasupra-alb-lumi- nă spre dcdesubt-negru-întune- ric; conceptul de temperatură se stabilește pe orizontala sttn- ga-culori reci, dreapta-culori calde.Teoria articulării formei se bazează pe constatarea că „orice organism superior este o sinteză de diversități", un intim amalgam de individual irepetabil, asimetric, indivizibil) și structuri (articulații divizibile, repetabile, ritmice). Opera supusă unei tensiuni spre forme fundamentale se poate constitui prin adiție („piatră peste piatră") sau prin sustragere „bucată cu bucată" pînă la nivelul de sinteză, indiferent dacă în articulare se folosesc alternanța, uniformitatea, multiplicarea.Pentru Klee, tensiunile eu- lui sînt cele care determină stilul; în acest fel poate fi interpretată și ideea că în „mecanica figurativă" componentele statice și dinamice (în raportul orizontală-verticală) se suprapun antitezei clasic- romantic.Imaginea se constituie ca un organism polifonic, supus armoniei și consonanțelor; și

crochiu

cromatica este polifonică, este „o consonantă de mai multe voci cromatice*.In ideea că tabloul (arta în general) nu are scopuri speciale. are singurul scop de a ne face fericiți; că produsele artei trebuie să funcționeze ca „simboluri compensatoare*  gîndirea lui Klee se în- tllnește cu aceea a lui Brân- cuși.Rîndurile de față, din care ar trebui să nu lipsească încă numeroase idei de cel puțin egal interes, inevitabil simplificatoare prin caracterul lor rezumativ ar putea fi un îndemn la o lectură atentă a scrierilor lui Paul Klee. Fără îndoială că, în „aventura spirituală" a unui artist plastic modern, această lectură este— în afara indiscutabilei utilități — una dintre cele mai fascinante.
MIHAI DRIȘCU
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IGUANA
Iată, dintr-o zonă australă, sălbatică, ne vin ima

gini incredibile. Un întreg trib, care dumnezeu știe 
eu ce se hrănește, se ocupă cu religiozitate de pictură. 
Și nu in timpul liber. Pictura acestor oameni, rămași 
cu mii de ani in urmă, intr-un cotlon al Pământului, 
este egalul hranei, egalul vorbirii, egalul pltnsului, e- 
galul zâmbetului.

Mai intii preparativele omului care trebuie să 
picteze. E un ritual frumos, care și acum, după mii 
de ani, chiar în somptuoasele noastre ateliere, fasci
nează prin omenescul lui: trudă, tenacitate, răbda
re, tristețe, plăcere. Sub soarele alb, nevăzut, omul 
își alege cu meticulozitate scoarța cea mai bună și o 
desprinde, prin loviri sigure, de trunchi. O face sul 
și o aduce lingă colibă, unde o prepară la foc. Nu se 
grăbește. In nici un moment al preparativelor nu se 
grăbește. Soarele arde cumplit, dar omul nu se gră
bește, așa cum copacii, apa, iarba uscată, cotlonul a- 
cesta uitat nu se grăbesc să ajungă altceva decit ceea 
ce sînt. Culorile la îndemînă: roșul e din oxid de 
fier, albul e din pămîntul ars de soare; procurate cu 
răbdare din malul jos al rîului.

începe să picteze. Pe degete, în timp ce acestea se 
mlădie în mișcări de o siguranță uluitoare, se fugă
resc una pe alta muștele, buimăcite de soare și de 
foame. Omul își vede de treabă, fără să-și miște 
trupul slab și atletic. E aici o tenacitate tropicală, în
gemănată cu veșnicia.

Pictura aceasta minunată, care stă sub simbolul re
petat demențial, dar și magistral decorativ al igua- 
nei, este pictură de o singură zi. Ea servește diurn ri
tualului, după care e îngropată în nisipul rîului.

Iată însă că semnul magic al iguanei a ajuns in 
marile muzee ale lumii, multe, foarte multe din in
credibilele picturi iau drumul muzeelor moderne. 
Scoarțele de copac, pictate sub soarele austral, cu mi
gala bijutierului nebun, stau acum în lumina difuză 
a muzeelor.

Dar oamenii tribului nu știu aceasta. 
Nu știu ce înseamnă aceasta.

VAL GHEORGHIU

șantier și, prin aceasta, pasiunea pentru actualitate, pentru oa
menii contemporani. Spunem „și-au reafirmat" pentru că afirma
ția fusese făcută anterior, cum am văzut, prin „Diminețile unui 
băiat cuminte". De la primul la al doilea, film, s-a scurs o pe
rioadă de timp, în care cineaștii au evoluat, au înregistrat o 
-sensibilă maturizare, și-au clarificat o seamă de lucruri legate 
nu numai de mijloacele de expresie, ci, și mai important, de 
«însăși concepția de a privi, de a interpreta și a transfigura artis
tic realitățile noastre noi. Principala lor calitate stă în simplitatea 
ți sinceritatea cu care descriu viața, în insistența cu care caută 
filonul veridicității sentimentelor și relațiilor umane, în pricepe
rea - deocamdată reținută, — cu care întreprind studii asupra 

-caracterelor unor contemporani. Schițele de caracter pe care 
le-au încercat sînt în bună parte izbutite, singurul lucru care te 
obsedează după vizionare fiind chipurile cîtorva dintre principalele 
personaje; este o dovadă că ele sînt izbutite, că trăiesc, că se 
integrează universului de sentimente al spectatorului — ceea ce, 
pentru opera de artă, este egal cu girul autenticității. Cel puțin 

.ca intenție, trebuie apreciată și înscrierea acestor chipuri, a 
acestor caractere, într-o încercare de meditație asupra condiției 
omului contemporan și, în general, asupra noțiunii de fericire așa 
cum ar putea fi ea înțeleasă cel puțin de o parte dintre semenii 

•noștri. Filmul vrea să răspundă la întrebarea : „Ce-i trebuie 
omului ca să fie fericit?" Și vrea să sugereze—asta mi-a plăcut 
cel mai mult în filmul lui Blaier — că fericirea stă în continua 
căutare, în febrilitatea tendinței continue spre ceva. Și Redea 
și Mitu și Șerbu și Dincă și Neta caută o fericire despre care 
unii pot spune mult, iar alții nu pot spune nimic pentru că nu 
și-o imaginează într-un anume fel. Redea este legat, prin toate 
fibrele ființei sale, de șantier. Ceea ce-i lipsește e un cămin și 
o dragoste care să-I împlinească într-un plan de profundă uma
nitate. Se caută. Se va găsi ? întrebarea rămîne deschisă orică
rui răspuns. Este în această atitudine a cineaștilor un respect 
pentru spectator, pentru capacitatea deinvenție și inteligența aces
tuia, pentru dreptul lui de a participa activ la opera de artă. Fru
mos este jocul de contradicții în care e încadrat eroul. Caracte
rul itinerant al muncii sale n-are sorți de consonanță cu dorința 
- firească, omenească — de a se stabili într-un cămin. Fără 
șantier, Redea ar fi și mai neîmpljniț decît este fără dragoste, 
in acest mod ciudat de adversitate se închide dramatismul per
sonajului și, de fapt, întreaga dramă a peliculei lui Blaier. Per
sonajele secundare care roiesc în jurul meșterului Redea, îm
părtășesc un destin aproape identic și, de aici o senzație de 
oarecare monotonie (în zona de circulație a sentimentelor, căci 
din punct de vedere formal nici vorbă nu poate fi de monotonie). 
Trebuie să recunoaștem însă că schițele realizate de Mihai Me- 

, reuță (Șerban) și mai ales de Margareta Pogonat (Neta) sînt 

foarte bune. Aceasta din urmă — o actriță din păcate insuficient 
folosită în cinematografia noastră — cucerește prin discreția sen
timentului și finețea expresiei, prin capacitatea de sugerare a 
unei trăiri profunde, jocul ei, compus din tăceri, din priviri, din 
gesturi abia perceptibile, înseamnă așteptare și durere reținută 
în fața singurătății, înseamnă fericire sperată. Margareta Pogonat 
susține una din cele mai frumoase partituri ale filmului, realizînd, 
alături de llarion Ciobanu o pledoarie pentru frumusețea și 
puritatea sentimentului de dorință, pentru dreptul fiecărui om 
de a nu fi singur.

Mari speranțe trebuie să ne punem însă într-un regizor tînăr 
ca Șerban Creangă, care prin Căldura se anunța și el un pasio
nat al actualității.

Este un film despre dragoste, despre simplitate și adevăr 
sau mai exact despre căutarea acestora, căci Sergiu Roman, 
eroul principal al filmului, nu face altceva decît să caute ; 
caută dragostea, caută simplitatea (acea simplitate a vieții care 
nu e altceva decît sinteza unor rezolvări de probleme compli
cate, corolarul unor experiențe), caută adevărul, caută acea că1- 
dură de care avem cu toții nevoie și pe care ne-o dăruim unii 
altora. Sergiu Roman, un fel de romantic modem, se străduiește 
mereu să nu fie singur. Dezamăgit în dragoste, caută „căldura" 
în altă parte — la camarazii din armată, la țăranii din satul în 
care ajunge director de cămin cultural, după nereușita de la 
facultate. Marele merit al celor doi cineaști, al scenaristului și al 
regizorului stă în sinceritatea cu care au urmărit traiectoria e- 
roului, în inspirația cu care au ocolit șabloanele ce pîndeau la 
fiecare pas, în îndeminarea cu care au descoperit firescul vieții, 
în acuratețea cu care au construit un cadru (nu cel scenografic, 
ci cel uman), o ambianță adecvată mișcării sentimentelor și 
gîndurilor eroului. Ei au darul de a surprinde secvențe de real 
farmec cinematografic, încărcate cu putere de sugestie pînă a- 
colo încît dialogul devine inutil.

Sigur că filmul are și deficiențe : o oarecare lipsă de uni
tate, o oarecare împrăștiere a secvențelor principale, insuficient 
sudate între ele ; dar ne place să vedem calitățile lui, care pre
domină și care recomandă un grup de tineri cineaști de la care 
vom aștepta cu încredere confirmarea acestui frumos debut Un 
întîmplător ioc de cuvinte: viitorul film al lui Șerban Creangă se 
numește „Așteptarea". îl... așteptăm cu încredere; el trebuie 
să fie o confirmare.

Cineva a spus, și a avut mare dreptate, că o școală na
țională de film se va putea naște la noi numai sprijinindu-se, 
tematic, pe marile probleme ale actualității. Aceasta însă — 
actualitatea — nu trebuie nici simplificată, nici contrafăcută, nici 
scăldată în roz, cum au făcut destui cineaști ai noștri în destule 
filme false. Ocolirea unor asemenea procedee este meritul prin

cipal al cuplului Breban-Vitanidis autorii Răutăciosului adoles
cent.

Scenariul lui Breban este o abilă investigație în universul 
lui Palaloga — sondîndu-l și construindu-l în același timp. Re
plica este densă, grea, dar și prea literară, prea încărcată, 
uneori prea lungă. Breban scrie pe ecran o proză foarte bună, 
o proză care domină cinematograful și de aici ideea că filmul este 
in primul rînd literar și abia apoi cinematografic. Lui Vitanidis 
i-a venit probabil foarte greu să se lupte cu replica atît de 
dominatoare și, de aceea, personajele lui vorbesc foarte mult 
și acționează foarte puțin, adică exact invers decît o cere cine
matograful — artă a mișcării. In schimb, în compoziția cadrului, 
în colaborarea imaginii, cineaștii (operator Kostrakievici) au 
găsit o corespondență perfectă cu fraza scenariului. Totul este 
compus cu migală — (vezi interiorul locuinței lui Palaloga) și 
n-am putea spune că nu e bine compus, în ciuda prețiozității și 
a încărcăturii, dar prețiozitatea este voită, este consonantă cu 
ținuta și caracterul personajului principal aflat într-o zonă de 
snobism și estetizare voită nu numai a mediului în care se mișcă, 
ci și a ideilor și sentimentelor sale.

Păcatul cel mai mare al filmului mi se pare a fi însă inega
litatea lui. Mai puțin de jumătate este dens, chiar cu oarecare 
suspense psihologice, bine creat și întreținut de „răutăciosul" 
Ogășanu. Se pun aici niște ipoteze destul de interesante. Pala
loga, pe un pat de spital imploră încă cinci săptămîni de viață. 
De ce ? Ne vine să credem că are de rezolvat o chestiune de 
extremă importanță, o problemă științifică sau altceva asemănă
tor. Dar nimic din toate acestea ; înțelegem la un moment dat 
că pe patul morții, el a presimțit marea dragoste pe care avea 
s-o trăiască și prin care, poate, s-ar fi purificat. Interesanta ipo
teză pe care ți-o pui tu ca spectator, nu se verifică. Mai mult 
filmul părăsește această atmosferă concentrată și eșuează într-o 
poveste de dragoste destul de oarecare, cam prea mult literatu
rizată, desfășurată pe un fond de poezie spusă și de rugăciuni 
de mănăstire care nu o înfrumusețează — cum probabil s-a in
tenționat — ci o sufocă și o diminuează.

„Răutăciosul adolescent" încheie o etapă a filmului nostru 
de actualitate — cea a căutărilor de teme și de mijloace cine
matografice — lăsînd impresia că s-a ajuns Ia o anume matu
rizare, la posibilitatea unui salt calitativ remarcabil. „Reconsti
tuirea" (despre care am vorbit cu alt prilej) este prima dovadă. 
Cine îl va urma pe Lucian Pintilie în această demonstrație ? 
Breban cu ale sale „Coline verzi", Șerban Creangă cu „Aștepta
rea" ? Platourile sînt cuprinse de febră și semnele bune nu 
lipsesc. După cum nouă nu ne lipsește încrederea în forța crea
torilor noștri și în vocația lor pentru actualitate.

ȘTEFAN OPREA
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umbra dealului
Retez stilpul și lumina se întinde pe piept 
pe degete.
O păzesc
in odăile goale.
O furnică ii tirăște chipul pe perete 
sîngele meu să se schimbe în clopot 
cintind fără soare.
Fur iarbă, fur zilele 
pietre se aprind in trecutul meu, 
femei iși udă sinul.

Visam o corabie și capete de păsări 
cu ochii deschiși, 
un păianjen, mare, strălucitor 
ca soarele, 
ceasul rotindu-se în jurul femeii, 
ciulinii stinși. In corturi luna 
inviază I
O pasăre mică furișată
in spatele oglinzii
în întuneric cu penele luminate.

„Căzută pe pămînt vei fi frumoasa 
cu vocea mică și gri prin dreptul 
oglinzii, pe sub gura albită a ceasului.

Cu buzele tremurînd într-o liniște 
intr-o lumină roșie (o pasăre) 
un bețiv palid iși mișcă buzele, face semne

o femeie mă caută noaptea — în somn 
într-o ramă mișcătoare a părului 
se ascunde.

Dansează pe o zăpadă roșiie 
pe piele morților.
Se ascunde după un cap care și-a pierdut 
nădejdea și s-a îngropat 
pînă la frunte în pămînt.

Femeia doarme lingă vulturul care-și aude 
respirația in fîntînă.

Nu se mai poate vedea. Am ostenit, 
vezi și tu că o pasăre se strecoară 
în umbra dealului, o potimiche roșie 
unește cercul ei, o șopirlă 
la lăcusta înghețată ride. Am ostenit, 
am ostenit riul pe pietre, pe șanțuri 
tot ocolind vîrful de care stă vulturul 
legat cu un inel de aramă, 
cu o sfoară lungă ce-i intră în came 
și-l face să tremure. Am ostenit 
acum pot pleca, acum pot 
prinde pasărea mică din umbra 
dealului.

pleoapa vulturului
Capul vulturului tăiat 
cind iși deschide ochiul 
privirea ii ride.
Ciocul încovoiat și tare 
parcă l-a mai purtat cineva 
și acum se preface că nu știe.
Ca un glob de sticlă 
nu poate fi acoperit 
de nici o pleoapă strălucitoare.

nici
Nici calul, nici umbra calului

nici degetele lucrului întinse 
pe fața mea asemeni unor zece păsări. 
Femeia nu se mai mișcă privind 
peste liniile de cale ferată de unde 
atiția se uită înapoi
la capul păsării așezat pe masă 
ascultînd cintecul ,aerul 
tremurind deasupra spatelui, 
asemeni unui flaut universal 
care aiurind inebunește 
și scoate in loc de sunete, păsări.

mult mai tinăr
Așa am cintat, m-a auzit 
mama mea fără să mă 
aplaude ; m-a auzit tatăl 
meu mult mai tinăr 
și rizind și mingiind mierlele 
multe pe care le ținea 
în brațe, tot trecindu-și degetul 
peste capul mierloiului l-a 
mușcat, tot mingiindu-l 
și ținindu-l in palmă mierloiul 
șî-a înfipt dintele 
în singurul lui deget.

Incendiate de soarele ce a- 
punea fără grabă, leneș și 
plictisit, piscurile golașe ale 
munților se profilau pe cer ca 
niște flăcări uriașe. De la o 
clipă la alta vîlvătaia aceas
ta ca de vulcan in erupție își 
schimba nuanțele trecînd de 
la portocaliu aprins la viole
tul dur și rece. Către poale, 
pădurile se scufundau încet în 
apele întunecate ale înserării.

Pluta săltată ușor de valuri
le neliniștite ale Bistriței, lu
neca iute lăsînd in urmă tăcu
te pilcuri de pădure, stînci so
litare țișnite din pămînt ca 
niște canini uriași, cariați și 
vineți, case de bime stinghere 
cu acoperișuri ascuțite ca vir- 
furile brazilor, agățate cu des
perare de coastele abrupte.

Mitru, în picioare, cu mii
nile afundate adine in buzu
narele hainei, privea peisajul 
mișcător și sorbea lacom ae
rul tare, îmbibat puternic cu 
miros de rășină. Era bucuros 
că e liber, că se afla pe a- 
ceastă plută ce săgeta ca o 
nălucă apa, că putea admira 
nestingherit aceste frumoase 
și liniștite locuri. Dar dacă 
totul nu e altceva decit un vis 
gata să se spulbere intr-o se
cundă ? .Vu. Aude murmur de 
voci, murmur viu ca al apei 
de sub bușteni, ca al pădurii 
din dreapta și din stingă. To
varășii lui, plutași, țapinari, 
gateriști. Oameni ai apei și ai 
pădurii, oameni de munte as
pri și tăcuți. „Opriș, aprinde 
felinarul". Liniște, cintă apa 
Bistriței, fredonează și cirma- 
ciul, cu gura închisă, o melo
die a lui, secretă, născută in 
singurătate, din ape și din foș
net de pădure. „Gherasim, a- 
țiță focul. Ai grijă, in ceaun 
sînt niște ouă*.  Peste munți 
și păduri, peste apă și oameni 
stăpinește noaptea, nici prea 
întunecoasă, nici prea lumi
noasă ; cum e mai bună. Mi
tru se trage lingă foc, se a- 
șează pe un butuc și iși a- 
prinde o țigară. Cu numai o 
lună in urmă ii zuruia lanțul 
la glezne, călătorea către un 
cer de sare, vinăt și rece. A 
scăpat de ocnă, așa cum a 
scăpat, ajutat de oameni pe 
care, probabil, nu-i va mai in- 
tîlni niciodată. O întimplare ? 
Pentru Mitru, da. Pentru Pre
peliță, nu. Omul acela plănui
se totul, în tăcere, cu exacti
tate de cronometru. De cite 
ori reconstituia momentul e- 
vadării iși punea întrebarea 
dacă nu cumva s-a aflat, 
atunci, pradă unor halucinații. 
Dreptunghiul acela din pere
tele vagonului, ca o gură larg 
deschisă, cu capetele sîrmei 
ghimpate răsucite în sus a- 
semeni unor mustăți, goana 
stîlpilor de telegraf abia ghi
ciți în întuneric, fumul inne- 
căcios al locomotivei... S-a 
făcut ghem, a sărit în gol, s-a 
rostogolit și n-a mai știut ni
mic. L-a trezit o durere sur
dă in umărul sting, era bui
mac ca după un somn de 
plumb, hainele i se lipiseră de 
trup, umezite de rouă bogată 
a nopții de martie. Și-a mișcat 
cu frică picioarele, miinile. 
capul : era întreg. S-a ridicat, 
a făcut un pas, doi. Nu-și sim
țea gambele, împietriseră su
grumate de verigele lanțului... 
Fugă, o fugă oarbă, peste a- 
rături, peste cîmpul pustiu, 
călcind în neștire ciulini us- 
cați, în urechi cu sunetul lan
țului : „Zur-zur-zur". Departe, 
cit mai departe de calea fe
rată. Fugă fără popas, pînă 
la ziuă cind, sleit, se prăbuși 
într-un tufiș. Printre crengi 
zări conturul vag al unei bi
serici. S-a odihnit fără somn 
și fără gînduri. Apoi lanțul 
îmbrăcat în fășii rupte din 
cămașă, banii descusuți din 
gaică, drumul pînă la margi
nea satului. O moară fără ca ■ 
re, fără oameni, liniștită. A 
intrat degajat, un bătrîn pir
piriu spăla niște piese într-o 
găleată cu petrol. „Bună ziua, 
am trebuință de fierăstrău 
pentru tăiat fier. Vin din con

cediu, sînt in drum spre uni
tate, dacă nu-i duc plutonie
rului fierăstrăul, aleluia altă 
permisie ...“ Bătrinul a chiț
căit amuzat... .Ce fierăstrău, 
cătană ; o pînză bomfaier vrei 
să spui. Să căutăm. Erau ci- 
teva, vechi, dar încă rod... 
Plătești un chil de vin și 
scapi de obligații. Mari poma- 
nagii și plutonierii ăștia! Pe 
vremea mea tot așa erau..." 
In poarta morii, o secundă de 
uluire; de streașină casei de 
peste drum atîrna o firma . 
„Postul de jandarmi...“ Pînă 
intr-o pădurice din apropiere 
n-a mai întors capul... 
Hîrști-hirști, hîrști... Ore în 
șir, pînă în noapte. Bomfaie
rul rodea ca un moșneag : nu
mai cu gingiile. Și, la drum. 
Liber, ușor în mișcări, parca 
plutea. O gară mică, mecani
cul acela ursuz care a răcnit 
la el cînd i-a întins banii; o 
noapte pe tenderul locomoti
vei, acoperit cu cărbuni, cînd 
s-au urcat patrulele pentru 
control... Apoi, refacerea unei 
legături, aici în nord, suspi
ciuni, așteptarea înfrigurată a 
unui răspuns: „Te caută Si
guranța cu luminarea. Deo
camdată vei activa printre 
muncitorii forestieri".

Noaptea era solemnă, necu
prinsă, frumoasă. Cerul înalt, 
de un albastru concentrat, pri
vea cu ochii sclipitori și reci 
ai stelelor. Fierbea mămăliga. 
Grindei, ghemuit lingă foc, în
fige într-o țiglă lungă bu
căți mici de carne. Flăcările 
îi luminează obrazul drept ce 
pare de aramă coclită. Mitru 
îl cunoaște mai demult, au or
ganizat împreună două celu
le. Are legături pînă jos spre 
Galați, transportă manifeste. 
De curînd a primit sarcina 
să pună in munți bazele 
unui depozit de arme și mu
niții. împreună cu Opriș și 
Gherasim fac parte din ace
eași celulă, botezată tot de 
ei, „Năluca". Sînt veșnic pe 
plute, cînd împreună, cînd 
despărțiți, după împrejurări.

— Cînd începem, tovarășe 
Petrică ?

— Cind răstoarnă Ghe
rasim mămăliga.

— Se cade ?
— Cina e un moment so

lemn în viața cea de toate 
zilele.

Pentru Grindei, Mitru era 
oficial .tovarășul Petrică", iar 
în intimitatea lui „Petrică al 
meu". De cite ori i se anun
ța sosirea, plutașul intra in 
alertă: se bărbierea, îmbrăca 
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o cămașă curată, își rînduia 
în minte întrebările ce avea 
să le pună, îi pregătea pe ai 
lui : „Ochi și urechi. Să-i fu
răm din meșteșug..." Ascun
dea în suflet sentimente ce 
depășeau relațiile de la co
munist la comunist. Grindei 
avusese un fecior, flăcău de 
optsprezece ani, care pierise 
zdrobit de niște bușteni, cu 
două zile înainte de a fi pri
mit în U.T.C. Mitru trebuia 
să asiste la primirea băiatu
lui. Grindei nu uita acea 
noapte cînd, după înmormân
tare, tot pe o plută ca aceas
ta, omul acesta tinăr, încă
runțit înainte de vreme, a a- 
nunțat solemn tinerilor pre- 
zenți primirea „tovarășului 
Petru Grindei" în rîndurile 
U.T.C.-ului. „Să nu-l uităm 
niciodată", șoptise Mitru în 
noapte și din acel moment
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pentru Grindei — tatăl, Mitru 
a devenit „Petrică al meu". 
Nu mărturisește nimănui a- 
ceste sentimente, le ține fere
cate în el și de cite ori îl 
vede, plînge pe dinăuntru, un 
plîns curios de bucurie a- 
mestecat cu o sfîșietoare du
rere.

— Sîntem gata, tovarășe 
Petrică.

Stau pe butuci,' mămăliga 
aburește pe un ștergar, fețe
le se ghicesc grave în lumina 
slabă a focului, apa clipoceș
te sub bușteni, cîrmaciul flu
ieră aceeași melodie numai 
de el cunoscută

— Ne așteaptă evenimente 
mari... Frontul vine spre 
noi mai repede decit apa Bis
triței. Țara clocotește ca un 
cazan. Trebuie întreținut fo
cul sub el zi și noapte. Co
muniștii au această datorie. 
Să ne apropiem de oameni, 
de cit mai mulți, să le stimu
lăm prin toate mijloacele ho- 
tărîrea de a lupta împotriva 
hitleriștilor și antoneștilor.

— Le hrănesc și nemții 
hotărârea... Grijania mamei 
lor de parfumați. La parche
tul din Paring, au venit săp

tămâna trecută patru omizi 
încătărămate. Băieții, cinci 
erau, adăstau cu țapinele în
tre genunchi. Au răcnit nem
ții, să se scoale, ,.Arbeit!“ 
Băieții s-au uitat, tăcuți, unii 
la alții. Un neamț s-a apro
piat și ,a cîrpit o palmă. Bă
ieții și-au încrucișat din nou 
privirile s-au săltat liniștiți 
și i-au croit repede cu țap: 
nele. Odată, de două ori. de 
cinci ori. Pe tăcute. Le-au 
luat pistoalele automate, încărcătoarele, grenadele, sacii 
de merinde. Acum stau in 
Fundătura Caprei, într-un 
bordei părăsit. Ai noștri au 
grijă să le ducă de mincar 
Sînt porniți, vor să atace ca
mioanele nemțești care trans
portă bușteni. I-am potolit.

Intîi să-i mai întărim cu 
încă vreo cîțiva.

— Cîțiva din Tazlău, com
pletă rar Gherasim; mă în
trebau alaltăieri: „Pe unde-s 
bre ? Poate ne ducem și noi, 
o echipă, să le ținem de u- 
rît“. Știu eu... Am zis să mai 
verificăm.

— Da, să nu uităm de vi
gilență, interveni Mitru, dar 
în aceste momente este ne
voie să izgonim din suflet 
orice urmă de îndoială. Să 
credem in oameni mai mult 
ca niciodată, așa cum cred 
și ei în noi.

— întreabă de manifeste, 
de ziare, așa de-a dreptul, 
fără ocol.

— Am adus, tovarășe O- 
priș. Echipa de răspîndire 
este completă ?

— Avem două. Marfa ne 
lipsește... Vidrașcu ne-a a- 
dus puțină tocmai de la Ga
lați.

Focul mocnea ascuns sub 
cenușă, luneca pe apă, ca o 
nălucă, un felinar; patru oa
meni discutau, al cincilea cu 
mina înțepenită pe cîrmă ur
mărea cu ochi deprins, firul' 
apei.

— Cine trece la cîrmă, to
varășe Grindei ?

— Opriș, schimbă-l pe Ca- 
ratașu.

— M-am dus. Vă las votul 
meu...

Caratașu se așeză greoi, 
tăcut, nu se atinse de mân
care, Ținea miinile mari, bu
tucănoase, pe genunchi și pri
vea țintă în cărbunii de pe 
care, din cind in cind, vîntul 
slab spulbera cenușa. Avea 
o față prelungă, uscățivă,, 
dominată de o frunte înaltă 
fără nici o cută. O mustață 
stufoasă, țepoasă, curgea ple
oștită peste gură ca o strea
șină de casă acoperită cu 
paie.

Grindei și Gherasim îi fă
cură cite o scurtă caracteri
zare, Mitru puse citeva în
trebări.

— Eu, tovarăși, își încheie 
vorba cîrmaciul, am martori 
două mîini. Le răsuci cu pal
mele în sus și le privi lung. 
Cu ele răsucesc țapina, răs
torn buștenii, țin cîrmă... De 
cînd mă știu. Dar nu prea 
am ce duce la gură cu ele. 
Pot ține în palma asta dreap
tă pe copilul meu de doi ani. 
așa, cu brațul întins. Mă 
gîndesc că ar fi mai nimerit 
să țin în ea un sac de făină.

Pluta săgeta în noapte, ră
sărise luna, pădurile fugeau 
în urmă foșnitoare și întu
necoase. Caratașu mînca tă
cut, rupînd cu grijă din mă
măliga caldă.



- - - - - - - - - Ancheta „Cronicii4* - - - - - - - - -

1. Da. Putem aprecia dece
niul al șaptelea ca o etapă 
distinctă in evoluția prozei, a

1. Putem aprecia, din perspectiva fatal limi
tată pe care o avem acum, deceniul al șaptelea 
ca o etapă distinctă î>n 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 aicelași unghi al sin
cronizării, problema legăturii cu tradiția ?

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

NICOLAE MANOLESCU: Regăsirea tradiției

și proza decenlu- diferentele slnt Nu mă refer doar Sub raportul va-

ei. Al- care de a- Presa

1. Evident. Intre proza (și tn general. Intre literatura) deceniului 7 lui anterior foarte mari, la vaioare.lorii, lucrurile slnt totdeauna discutabile, chiar dacă media • cărților de proză după 1960depășește net media celor de după 1950, chiar dacă operele de excepție nu se mai 'numără pe degetele unei singure mîini... Mă refer la tendințe, la aspectul dominant al prozei, la problematica tele erau chestiunile se puneau prozatorului cum cincisprezece ani.literară, dacă am răsfoi-o, ne-ar arăta imediat cîteva deosebiri importante. Spre a da un e- xemplu, cine se mai Întreabă astăzi dacă romanul trebuie sau nu să fie o frescă socială. Ni s-ar părea copilărește să măsurăm întinderea semnificației unui roman prin Întinderea ariei lui social-isto- rice. Și totuși, prin 1953— 1954, astfel de măsurători nu mirau pe nimeni.2. Greu de răspuns, căci răspunsul implică In definitiv problema valorii cărților de proză de după 1960 și, asupra valorii, perspectiva noastră este mai șovăielnică de- cît asupra Înfățișării, să-i zicem, obiective a fenomenului literar. Cred că, măcar In ce privește cărțile de seamă ale deceniului, se poate răspunde afirmativ.3. Sincronizarea s-a realizat prin regăsirea tradiției. Nu e nici un paradox. Lipsa de contact cu adevărata tradiție ne-a dus de fapt la erorile și exagerările cunoscute din deceniul trecut. Tradiția este un teren solid, pe care experiențele actualității Iși verifică valabilitatea. O sincronizare profundă cu spiritul timpului nu este cu putință fără un sens precis al tradiției. Iar noi am regăsit tradiția după ce proletcultismul (cel vulgar
MIHAI DRAGAN: Ceea ce contează 

este numai creația

ca și cel subtil) se depărtase de ea: forța de a ne pune din nou de acord cu prezentul, ne-am luat-o de la izvoarele unul trecut ignorat sau falsificat cîtăva vreme.4. Cele care au produs o literatură bună. Nu mă întrebați care anume căci m-aș afla în încurcătură. Nu cred în existența autonomă a u-nor modalități. Orice modali-tate este în funcție de un au-tor, de o operă.Totul depinde de ce serealizează efectiv. Aceste lu-crurl știute de toată lumea nu ne împiedică însă să polemizăm (și cit de vehement, u- neori) pe tema legitimității unei modalități sau a alteia! Singurul aspect interesant al problemei este, aș zice, istoric: dacă Îndată după 1960. respingerea realismului plat se generalizase Intr-un fel de o- roare de realism, fără nuanțe, faptul avea o explicație In abuzul de realism plat din proza deceniului 6; de asemenea, dacă astăzi se observă semne de iritare la mulți prozatori, contra sterilității unei părți a prozei recente, ba chiar o Întoarcere la cel mai direct realism șl chiar la proza politică, faptul are tot o cauză istorică, este o reacție la fuga de real. O reacție la o reacție, va să zică. Ceea ce mă miră pe mine este tocmai ușurința cu care se omite natura istorică, circumstanțială, a unor asemenea Intîmplări ale prozei. Spre a redescoperi realismul trebuia să ne vindecăm de un anumit realism. Să admitem și că vocația exclusiv tehnică, formală, a unei părți din proza deceniului 7 a avut rostul ei în eliberarea viziunii și a limbajului, în deschiderea gustului pentru noi modalități. Judecăm prea rigid, prea dogmatic: asta merge, fiindcă se conformează ideii noastre de proză, asta nu merge, fiindcă nu se conformează. O gîndire istorică e totdeauna preferabilă. Luăm act de ce a fost (sau este) și explicăm. In felul acesta, nici partizanul cel mai fanatic al unei modalități, nici adversarul Iui, nu mai pot absolutiza punctul lor de vedere. Dogmatismul a-istoric generează extremismul fără nuanțe. „Fanatismul*  omului de litere se cuvine să se Înalțe pe comprehensiune, nicidecum pe parțialitate și absolutizare.

literaturii contemporane in 
general. Oricit ar fi depășit 
critica noastră criteriile în
guste și entuziasmul de con
junctură de altădată, ea nu 
poate totuși emite decit o ju
decată relativă asupra creați
ei, supusă modificărilor adu
se de vreme. O dovadă con
cludentă este aceea că lista 
cu opere de prima mînă ce 
se vintura oficial in deceniul 
șase s-a redus simțitor in 
perspectiva timpului, selectind 
totodată valori precum roma
nele Bietul Ioanide și Groapa, 
respinse atunci de valul pro- 

'*' ■ letcultist.

TRADIJIE Șl INOVAȚIE IN PROZA
In deceniul șapte peisajul 

prozei s-a diversificat intr-un 
ritm febril. Faptul se explică 
prin atacarea dintr-un unghi 
îndrăzneț a problemelor mari 
ale vieții și omului contempo
ran, facilitîndu-se in acest 
fel apariția și coexistarea u- 
nor tendințe și stiluri variate, 
favorabile înnoirii continue, 
sub aspect estetic, a întregu
lui fenomen literar actual. De
pășind tentația voioșiei și a 
metamorfozelor preconcepute, 
prezentă adesea in unele o- 
puri ale deceniului șase, pro
za ultimilor ani s-a orientat 
spre un caracter problematic 
(de dezbatere pasionată, cu 
lumini dar și cu umbre ine
rente), vădit tn acel proces 
complex de surprindere răb
dătoare, fără a se da credit 
soluțiilor conjuncturale, a 
transformărilor de conștiință 
specifice climatului moral al 
socialismului.

Maturitatea artistică la ca
re a ajuns astăzi epica noas
tră este un ciștig ce se dato
rează, in parte, și eforturilor 
creatoare ale unui număr în
semnat de prozatori tineri a- 
firmați tn ultimul deceniu. Sintetic spus, în această perioadă s-a trecut hotărît de la opere agreabile în actualitatea efemeră la creații durabile și în viitor.

Citeva cărți mari apărute 
in acest deceniu : Hronicul și cîntecul vîrstelor de L. Blaga, Povestiri de V. Voiculescu, Lunatecii de I. Vinea, Pădurea nebună, Ce mult te-am iubit, Șatra, de Z. Stancu, Princepe- le de E. Barbu, Iarna bărbaților de Șt. Bănulescu, Intrusul de M. Preda, îngerul a strigat de F. Neagu, Duios Anastasia trecea și F. de D. R. 
Popescu, Animale bolnave de

T. TIHAN: Pulverizarea epicului

1. Un cuantum de subiectivitate și relativism este inerent într-o discuție privind literatura actuală, aflată într-o continuă metamorfoză șt de aceea, mai greu detectabilă în resorturile sale Intime. Este de presupus, prin urmare, ca o anchetă asupra prozei contemporane, vizînd în special deceniul el șaptelea, să își a- sume și inevitabile riscuri. Ele își au sorgintea In Insuficienta distanțare față de o realitate în care sîntem adine implicați Dincolo însă de limite și erori, o reevaluare a prozei ultimului sfert de veac își dovedește necesitatea șio- portunitatea, fiind revelatoare mai ales în sensul precizării viitoarelor posibilități de opțiune ale genului proteic.Cu aceste preliminarii de principiu, să trecem la fondul chestiunii. Răspunsul dat e u- nul afirmativ: deceniul al șaptelea marchează, fără îndoială, o etapă distinctă In evoluția prozei contemporane. Iată și argumentele care ar Îndreptăți o asemenea opinie. Și, In primul rlnd, am consemna faptul că, abia In anii din urmă, proza (dar nu numai ea) și-a redobîndit condiția estetică. A existat, cum bine se 

N. Breban, Păsările de Al. I- 
vasiuc.

2. Prin asemenea valori re
marcabile proza noastră este 
sincronică deja cu ceea ce 
se scrie astăzi în alte litera
turi. Tristețea este că acestea 
sînt foarte puțin cunoscute in 
străinătate, pe cînd la noi se 
traduce și cel mai slab roman 
polițist care-i aruncat pe pia
ță în zeci de mii de exem
plare !Sincronizarea adevărată nu 
are de-a face cu împrumuta
rea procedeelor și modalități
lor en vogue în alte părți (de
pinde cu cine vrem să ne sin
cronizăm !), deci cu imitația, 
și nici cu elaborarea de opere 
locale, ci cu creația de valori perene. Problema este foarte 
interesantă și ar merita un 
studiu larg.

3. Legătura cu tradiția nu 
înseamnă, să zicem, prelua
rea opticii idilice a sămănă
torismului, deși uneori s-a în- 
tlmplat așa, și nici reactuali
zarea, sub alte forme, a te
zismului specific unor perioa
de de tranziție. Nu cantitatea 
de social dintr-o operă îi asi
gură acesteia valoarea, ci ta
lentul creatorului deoarece 
arta e o problemă de expre
sie. O pildă memorabilă ne-o 
oferă tradiția vie a prozei ro
mânești (Creangă, Slavici, Ca- 
ragiale, Rebreanu, Sadoveanu, 
Camil Petrescu, H. P.-Benges- 
cu, Gib Mihăescu, Galaction). 
Continuării unor procedee in 
spirit modern îi urmează a- 
cum aspirația spre sincroni
zarea — în sens valoric — cu această tradiție.

4. Modalitățile sînt indife
rente. Se pot deprinde prin e- 
xercițiu și voință de a face 
cărți. Ceea ce contează este numai creația pe seama fiecărui talent în parte.

știe, o anume perioadă etnd literatura părea că renunțase la specificul ei. identifici n- du-se Intru totul ideologiei. Era o conversiune prilejuită de Înțelegerea dogmatică a însăși funcției sale sociale. Raportul artă-realitate, primea o interpretare vulgarizatoare, străină oricum spiritului dialectic al filosofiei și esteticii marxiste. S-a ajuns plnă acolo incit autenticitatea unei o- pere literare se proba prin- tr-o egalizare simplificatoare cu realul ignorîndu-se în felul acesta datele particulare ale creației Numai că vo»n- du-se ..prea ruptă ain realitate*.  ca să folosim un șlagăr stilistic des uzitat pe vremuri, literatura nu reușea decit să-și compromită propriul deziderat Ecloziunea reportajului. zis literar, se explică printr-o astfel de eroare. Nu trebuie să se deducă de aici că am. fi împotriva genului ca atare. Disponibilitățile sale de a sesiza cu acuitate orice schimbare din realitate reclamă insă și o adecvare la cerințele literaturii. Or, tocmai acest aspect fusese neglijat In marea majoritate a cazurilor. „Verismul*  prozei apartintnd celui de al șaselea deceniu nu ilustra altceva decît o mare platitudine intelectuală și filosofică. Pretutindeni se descoperea un optimism funciar, care astăzi sună atît de strident și factice. Problemele mari, esențiale ale epocii, ră- mlneau, In fond, eludate. O distincție devine oricum necesară. Cineva ar putea o- blecta că simplificăm neper- mis de mult lucrurile. Firește că au existat In perioada a- mintită și clțiva prozatori de talent. Ne gîndim, evident. Ia Zaharia Stancu, G. Călinescu, Geo Bogza, sau la mai tinerii pe atunci. Eugen Barbu, Marin Preda, D. R. Popescu, Titus Popovici și alții cîțiva. Opere

le lor erau însă, pur și simplu, surclasate în competiție cu imensa pseudoliteratură produsă în acel timp. Ne dăm seama, pe de altă parte, că proza incriminată și-a avut totuși menirea într-un anumit context social-istoric. Renun- țînd însă la autonomia sa e- xistențială, ea nu și-ar putea justifica existența decît înțeleasă sub raport strict sociologic. Dar, trădîndu-se pe sine ca literatură, proza de care vorbeam, își trăda, într-un exces de zel, fără să vrea, e- poca. Incît, deși ambiționa să fie o prezență a timpului său, scriitorul înregistra, In mod paradoxal, o absență.O reacție firească Împotriva acestei pseudoliteraturi s-a i- vit timid în spațiul prozei scurte. Folclorul, mai mult sau mal puțin stilizat, era acum convertit la experiențe moderniste. Eroii deveniseră niște firi răsucite, purtînd nostalgia purității și candorii pierdute, printr-un teribil act de exorcism. Copiii și caii erau aproape componente obligatorii In cadrul prozei scurte. Printr-un proces natural de saturație, proza ajungea să Întoarcă spatele realității.Resurecția așteptată a adus-o Insă incontestabil deceniul al șaptelea, mai ales în ultimii 4—5 ani. Un semn II constituie însăși apariția masivă a romanului. Alături de generația mai veche (Zaharia Stancu, Eugen Barbu sau Marin Preda), ajunsă la apogeul creației, s-a a- firmat o nouă pleiadă de scriitori interesanți. Nu dăm nume, ele fiind la Indemîna oricui. Literatura lor cunoaște o angajare mal accentuată în social, atingînd diapazonul grav al epocii. Istoria nu mai este doar contemplată, ci și asumată. Prozatorul se oprește a- tent la psihologia contorsionată a vremii sale, traumatizată nu o dată de mari seisme sociale și politice. Proza contemporană redescoperă metafizica existențială, dramele acute de conștiință. Sînt citeva trăsături care particularizează, după părerea noastră, ultimul deceniu, conferind prozei o notă distinctă.2. Fenomenul de revitalizare a prozei contemporane a coincis, lntr-o măsură deloc neglijabilă și cu interesul tot mai sporit pentru tehnicile narative Intll- nite pe alte meridiane. $i era normal să se fntlmple asa. E- roul actual. Drin excelentă o natură problematică, reclamă modalități aparte pentru a se autorevela In plan existențial, altele decît cele pe care i le putea oferi romanul tradițional. O influentă pozitivă In confiourarea aspectului actual al prozei a avut-o Si cinematograful In consecință, epicul
SCRIITORUL, OM AL CETĂTII J

(continuare din pag. 1-a)

se bucură de avantajul de a cuprinde aceeași realitate dintr-o 
se- e irt-eagâ ce perspective. De aici dimensionarea viziunii 
sale • az: ce. ca și posibilitatea reformulării seriilor tropice, 
cc — ag - p.astic zonte ale realității, lată că accepția contem- 
pcrc-c c ide de libertate poate să deschidă perspective ne- 
bân_ te concepts u de originalitate. Dimensionarea opticii 
filozofico-poetice a unui scriitor este un imperativ comunitar care 
cor-stă in genialitatea sa, pe cînd experiența este strict indi- 
. duală pent-. că, așa cum arăta Kant, artistul adevărat este 
în același timp și o individualitate. Important este să „vadă" 
intr-o mc- eră proprie un aspect al lumii fenomenale și să-l 
comunice cu încrederea că reacția sa va trezi interesul cititori
lor. ind :e-ent dacă va cîșliga de la început întreaga masă de 
lecto-i sau, deocamdată, anumite categorii mai familiarizate 
cu arta poetică.

Libertatea și originalitatea despre care vorbeam presupune 
și un anume curaj în artă. Și dacă pentru unii curaj înseam
nă simp'ă aventură și experimente facile, pentru alții înseamnă 
redimensionarea profilului artei, asigurîndu-i noi va
lori estetice. Cei care verifică valabilitatea experimen- 
te'or sînt tocmai oamenii din marea masă, ceea ce 
înseamnă că din această perspectivă au și ei un dram de 
genialitate, nicidecum de neg'ijat : „dorim să avem o lite
ratură, spunea tovarășul Nicolae Ceaușescu în cuvîntarea 
rostită la întilnirea cu oamenii de artă și cultură, și o artă 
diversificată din punct de vedere al formei, al stilului, ne pro
nunțăm hotărît împotriva uniformizării și a șablonismului, a 
rigidității și dogmatismului. Considerăm că a accepta șa- 
blonismul, rigiditatea înseamnă a sărăci viața spirituală și 
culturală a poporului nostru. Este de înțeles că activitatea 
creatoare a unui popor, în toate domeniile, se poate desfășura 
cu succes numai în condițiile cînd omul se simte liber și 
stăpîn pe destinele sale".

Diversificarea stilistică devine posibilă numai atunci cînd 
viziunea plenară a artistului îl face „liber și stăpîn pe des- 
tine'e sale", ca om al cetății, al locului și al timpului, îmbogă
țind prin experiența sa personală fondul legendar al umanității.

ACTUALĂeste tot mai mult pulverizat caracîer adese« u 'caracter eseistic. Modelul necontestat este IReraîurl 1 SS"» «Vr
' “SUS

i ' lar Prozete lui V Vr>î mai puternic Sens' celPhnlhruî1 moriali‘^en‘‘recu?e creatoare 5i câ^ata?"51'’^1311' adecvează idealurilor° ® ,Se umanism pe care îl noi,lui P-za contemporană/ Es&W 

estetică. e In ordine3. RefU2ui tradiției n,. „ •5™" r- 

t>a iraditie-lnovatie este un ȘXVKSeȘ s:.s5^ “S P-tehnicilor '"’"Mun ingenuu. ” a flte "est’et^ ° modali ta-
!™'S: 1făcut r» f eea’ Partizanatul, tăcut cu fervoare de neofit în. ^voarea modalităților exces v moderne, pare suspect Bat»Z ranPNarte " °rlC’nd oonten p„- ram Nu e o eschlvă d , » rebare. Am vrut doar s3 7 tragem atenția că o absolut. Zflre a modalităților de creație este neavenită. Pentru a‘fî on?nieeCVentl CU proPrfa n°astră pinie, vom remarca faptul că ana<lhăatna|r romanul de analiza psihologică, Întinsă u- ma7‘fld-nă s'® infinitezimal. Să mai adaugăm proza cu tente UlHm«n“81tiS.'.e Ș1 Proza-eseu lima, cîștigă tot mai mult teren cu toate că rezultatele sale, în ordine estetică, nu sînt încă suficient de convingătoare. Dar. avînd In vedere că im prozator ca Mircea Horla Mmionescu a reabilitat tradiționala caracterologie, treeîn- d-o prin suprarealism, ne gîndim că surprizele încă ne așteaptă.



PROFOriginalitatea lui Vale- riu Cristea nu trebuie căutată neapărat într-o direcție a concepției literare ; ideile despre literatură ale criticului se Înscriu mai degrabă într-o ordine a evidenței și a bunului simț, foarte rare fiind ocaziile în care vom întîlni totuși și teze de o factură ceva mai particulară. In această împrejurare se cuvine să vedem nu atît o gravă incapacitate teoretică, ci un refuz aproape organic a dogmei, al dog- matismelor de orice fel fie că ele se numesc ..structuralism", fie câ se numesc „existențialism" sau „formalism" etc. Criticul nu se încrede, prin urmare, decît în gustul său, precum și într-o cultură foarte variată și de cea mai bună calitate. Lă- sînd la o parte, așadar, aspectele ideologice pe care le prezintă Intervre- 
tările critice al lui Va- leriu Cristea, (aspecte, cum spuneam, prea puțin substanțiale pentru a suporta un comentariu), să ne întoarcem privirile a- supra „artei criticului" ; în această direcție, lucrurile prezintă un interes mult mai ridicat, relevîn- du-ne o personalitate cu adevărat I excepțională. Pentru că, departe de a fi un simplu practicant, Valeriu Cristea ni se înfățișează aici ca un critic reflexiv, adînc și statornic preocupat de pro- lemele limbajului, ale comunicării, impresia de spontaneitate desăvîrșită fiind o simplă aparență, dincolo de care se ascunde o elaborare perfect lucidă și responsabilă. Sensibil, probabil, la lecția de artă ce se poate desprinde din criticile lui Eugen Lovinescu, Valerii'. Cristea și-a propus să obțină o stilizare supremă a a expresiei critice; comentariul nu trebuie —

I L CRIrecomanda Eugen Lovinescu — să aibă un caracter prea încărcat. Es te bine să fie reținută doar impresia dominantă sau semnificația ultimă a unei opere, renunțîndu-se la mulțimea fără sfîrșit a impresiilor secundare sau a semnificațiilor de detaliu: „Această reducere la elementele e- sențiale ale unei idei, care în sculptură nu merge fără oarecare scădere — sculptura cerînd forme și nu idei abstracte e cu mult mai îndreptățită în critică". In felul acesta. efectul discursului critic asupra imaginației cititorului va fi, fără îndoială, mult mai puternic. De asemenea, Eugen Lovinescu aprecia ca foarte indicată operația de a da un relief cît mai viu acestor „caractere esențiale" ale operei, cu ajutorul — la nevoie — al unor imagini, al unor metafore : „criticul impresionist întreprinde călătoria lui sentimentală de-a lungul operei unui scriitor, călăuzit de două principii: să-i prindă dintr-o dată notele caracteristice, trăsăturile temeinice, și după ce le va fi prins cu pătrundere, să le pună într-o lumină cît mai puternică" Bineînțeles, scopul îndepărtat ce era urmărit în acest fel rămînea, ca și mai înainte, efectul a- supra cititorului. Valeriu Cristea arată o predilecție semnificativă pentru expresia concentrată, pentru imaginea critică în care toate detaliile se estompează, pentru a pune mai bine în evidență marile contururi : „punctul culminant, momentul de vîrf al oricărei activități critice îl constituie formula, caracterizarea concentrată". După opinia sa semnul marii critici îl constituie tocmai această capacitate de simplificare a desenului: „orice mare

T I Ccritic poate fi rezumat în- tr-un breviar de enunțuri lapidare". Ca și Eugen Lovinescu, Valeriu Cristea recunoaște rolul pe care îl poate avea imaginea nu atît în transmiterea u- nei idei, cît în plusul de inteligibilitate pe care îl dâ comunicării : „O imagine (ca să folosim o i- magine) e ca un tăiș ce despică opera pe verticală, în falii adinei". Idealul acesta al „inteligibilului" vădește însă nu atît o voință de „exprimare" cît o voință de „comuni
< - - 

străina ancoră
Cind noaptea-și bea de gind paharul 
să trecem riul de tăceri ;
uitate zilele de ieri 
iți ard sub ploape trist amnarul.

Cuvintul, rar, ca-ntr-o baladă 
adapă iele in pridvor 
ți ape albastre-n suflet dor 
lăsind culori in colb să cadă.

Prin geamul alb de lună plină 
imi poleiești cu gind hoinar 
umbrite gesturi, degete de var 
ți trupul tău e-o ancoră străină.

Sub tălpi savane string de rouă 
ți clopot - somn pe jumătate ; 
pe brațe ierburi ferecate 
impart de verde oglindă-n două.

arpegiu de frig
Să ne rugăm in noapte dincolo de care 
cuvintele devin transparente 
și zborul păsărilor se lovește alb 
doar de umbra miinilor noastre 

pe rana lunii nepămintene culori 
imi descojesc privirea intr-un 
lung țir de raze galopind inapoi 
pe portativul cu un ultim arpegiu de frig.

LELIA MOSSORA 

\_______________ J

care", ceea ce este cu totul altceva; mai mult decît ceilalți colegi de generație ai săi, Valeriu Cristea a intuit, prin urmare, în critică o formă cu totul superioară a 
retoricii.In ceea ce privește intuițiile particulare ale criticului, este de-a dreptul uimitoare justețea și seriozatatea lor; Valeriu Cristea nu este preocupat atît de a asigura o frapantă originalitate punctelor de vedere, însă ceea ce spune despre un scriitor sau despre o operă este esențial. Iată, de pildă, comentariul consacrat „erosului" kafkian; bizu-

indu-se mai ales pe o lectură a Procesului, criticul observă că „în erosul lui Kafka se produce o precipitare bestială, o bruscare a procesului de formare a cuplurilor, intervalele hărăzite selecției se contractă pînă la secunda necesară instinctului pentru a se manifesta". Evident, fenomenul acesta asimilat procesului mult mai general de „înstrăinare" pe care îl trăiește personajul kafkian. Cum spuneam, fără a sta totuși la îndemîna oricui, această observație nu are un caracter inedit absolut ; Roger Garaudy atrăsese deja atenția asupra unei declarații pe care scriitorul i-a făcut-o lui Janouch : „Senzualitateane distrage atenția de la sens". Ceea ce nu ne împiedică să vedem în ex- geza lui Valeriu Cristea una dintre cele mai convingătoare imagini despre Kafka, din critica românească. Aceleași constatări le-am putut face și în legătură cu studiul despre Cehov; teza fundamentală a studiului („De pe ochii triști ai lui Cehov, iluziile cad ca niște coji uscate (...) Eroii săi împlinesc cu toții, pînă la capăt, calvarul dezabuză- rii, care devine o poves ■ 
te banală") evocă, așa cum și N. Manolescu sugera, o faimoasă interpretare datorită lui Lev Șestov („Ainsi done, le vrai. 
l’unique Heros de Tchek- 
hov est l’homme desespe- 
re. Cet homme n’a abso- lument rien ă faire dans la vie"). Dar oare nu a- ceasta este singura perspectivă din care poate fi înțeles adevăratul Cehov ? Intr-un singur loc opiniile lui Valeriu Cristea ni s-au părut întrucîtva discutabile, anume în comentariul însemnările din 
subterană (divergența de păreri provine probabil din împrejurarea că și pentru noi Dostoievski este o mare și veche slăbiciune) ; teza lui Valeriu Cristea este aici că eroul 

din subterană nu este nici mai bun, dar nici mai rău decît oricare dintre noi. Doar atît că, spre deosebire de semenii săi, personajul lui Dostoievski are curajul să-și privească în față și să-și recunoască abjecția : „Omul din subterană nu este mai rău decît semenul său ce pășește mîndru pe suprafața planetei; el pare astfel numai pentru că poartă pe frunte steaua luciferică a lucidității. Precum o picătură de a- pă văzută cu ochiul liber pare curată ca lacrima, dar privită la microscop, revelă o forfotă de microorganisme, tot astfel sufletul uman, oricît de „frumos și sublim" ni s-ar înfățișa contemplat din afară, scrutat prin lentilele introspecției face vizibile anumite impurități". Ar rezulta de aici că răul ar fi imanent sufletului acestui erou : ne-a făcut însă impresia, dimpotrivă, că răul ar avea întotdeauna un caracter artificial și trudnic, iar nicidecum unul spontan („Ceea ce pot spune totuși cu siguranță este: deși am comis cruzimea asta înadins, gestul n-a fost din inimă pornit, ci din căpățîna mea proastă. Și actul acesta al meu de cruzime a fost prefăcut, atît de cerebral, de căutat, de livresc, îneît n-am putut fi consecvent măcar un minut întreg"). Dar s-ar putea să ne înșelăm și să nu fie vorba decît de o viziune a noastră de care nu ne putem cu nici un chip elibera.Nu ne rămîne, în încheiere, decît să spunem cu toată convingerea și pe tonul cel mai categoric : Valeriu Cristea este un critic excepțional, dintre aceia (foarte puțini) pe care îi citim pentru ei înșiși (în primul rînd). Viitorul va dezvălui — bănuim — și alte valențe, neștiute, ale acestei atît de înzestrate personalități.
LIVIU PETRESCU

ROMULUS VULPESCU:
Romulus Vulpescu este 

un sentimental pierdut me
lancolic și, se pare, defini
tiv în vestmintele unui cla
sic. El este și un filolog de 
o savanterie care poate spe
ria pe unii prin excesul de 
lexic scos din uitate dicțio
nare și făcut să circule nes
tingherit și captivant din 
nou în poezie. Textele sale 
sînt și efectul direct al u- 
nei vaste și bine asimilate 
culturi literare, iar ceea ce 
le salvează de la sterilitate 
este perfecțiunea stilistică, 
depășirea prin idee și pa
radox a convenției. Poetul 
este o rara avis care se 
contemplă în zeci de oglinzi 
pînă să ajungă să-și des

copere chipul, înfățișarea: nu mi-l pot închipui pe Romulus 
Vulpescu decît printre tomuri rare și îmbătrînite de timp, in- 
timidînd secole de poezie veche cu primejdioasa lui erudiție, 
cu o privire de șoim rănit în sensibilitatea sa profund modernă 
și risipind pentru aceasta o imensă dispoziție de a re
nunța : „Dincolo de ierbi, păuni cerini / Cuceriră fruntea 
ploilor de aur. / Manii mei se spală cu lumini. / Armonii 
străine — îmbracă parcul. // Ce subtil se încovoaie arcul / 
Și adună razele-n plincintru: / Prins în toga elegiilor, eu 
intru / Căutînd un diadem de laur. // In triunghiul semne
lor egale, / Zvelt arbust, uitarea scutură săruturi / Ca o- 
magiu sumbrei și din urmă gale. // Stilul ? Rupt in versul 
scris acestei dale. / — Lesbia, eșarfa de ce-ți fluturi ? / Calcă părți ce poartă lucii scuturi... // ... Mori strivit intre o- 
glinzi letale". Romulus Vulpescu renunță cu sentimentul 
că se confesează prin alții: avînd în singe o vocație de 
filolog, poetul exersează cu virtuozitate pe teme descope
rite în opera lui Francois Villon, a lui Ion Barbu, in desi
șurile complicate și fals strălucitoare ale unui suprarealism 
infatuat. Plictisit de fișe, și de monotonia lingvistică a 
dicționarelor, Romulus Vulpescu evadează in poezie, netră- 
dînd deloc costumația culturii pe care a frecventat-o. Ceea 
ce îi lipsește însă acestei poezii de o execepțională execuție 
tehnică este inocența comunicării, libertatea simțurilor de 
a nu fi supravegheate, tiranizate de reflecție, de un con
cept, de aripa grea a erudiției. Poezia se lasă cucerită 
foarte ușor de cultură și emoțiile refuză să fie expresia 
unui contact viu, nealterat al sensibilității. Clasicizarea 
versurilor poate fi înțeleasă ca o dezabuzare a inteligen
ței, ca un exces de cultivare a poeziei de totdeauna. Romu
lus Vulpescu este un poet cu ochii scăldați în somnul eru
diției. Deprins cu forma fixă, poetul devine un clasic care 
se ironizează: „Ca orice poetastru știind să se respecte, / 
Mi-am construit imobil cu foarte multe caturi: / Contem
plu armonia și anotimpii maturi, / Dezghiocînd amorul în 
ore predilecte / / Consider veșnicia convins că are laturi; I' 
Dedic la ipochimeni, amabil, analecte; / Enumer cu elo-
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giu multiplele-mi defecte / S-aștept să caște Pluto vre 
unul din canaturi; // Cu febră mă consacru la versuri 
desuete; / Din stiluri rectiliniu evoc plurale curbe : / Sunt 
ăcere columne ori tumulare crete ? // Statuia mea ecves
tră (sau nu), din vălid bronz, / Desigur, intersecții nu va 
orna în urbe; / Posterii n-au să-mi ierte un epigraf ab
scons". Poezia lui Romulus Vulpescu e și un breviar al poe
ziei de la Eminescu și pînă la ermeticul Ion Barbu. Des
coperim un Bacovia și un Pillat foarte conștiincios repro
duși : „Tu ai pătruns în mine cu toamne, cu tristeți, / Și 
mi-ai topit pe buze poeme decadente: / Mi se abat pe 
umeri, cu gesturi somnolente, / Lungi, degetele toamnei 
din pomii desueți. // Tu ai pătruns în mine cu toamne, 
cu nevroze : / Amurgul ofilit verlainiza-n decor / In tonuri 
violete de simbolism minor / îmbălsămau odaia murin
de tuberoze. // Tu ai pătruns în mine cu toamne, cu ima
gini, / Neliniști primitive și ceți ai distilat, / Foiletind în 
cartea poetului Pillat / Antologii de frunze, la pluvioase 
pagini: // Și veșteda mea mină întirzie să-nsamne I Că ai 
pătruns in mine cu literare toamne'. Sau această Carte poștală (II) unde tristețea și nostalgia curg prin cuvinte 
ca ploaia de toamnă prin nedefinite culori matinale: „Sus, 
lingă Tumul Alb e gri, / E rece, vint și ud. / Jos, cerul 
Timpei se-negri / Și nu există Sud. // Brașovul fără tme-i 
mort, I E sumbru, rău, urit. / Biserici negre-n suflet port /

cronica literara 

Rabelais. Boala filologică a poetului român care se entu
ziasmează ca un vechi cronicar de moleșeala și voluptatea 
secretă a limbii nu este o boală a insuficienței culturii, ci 
a prolixității verbului și substantivului urcat senin și fără 
tăgadă să domnească răsfățat în poezie, în locul emoției, 
înțelesul textelor sale este extrem de limpede: el nu er- 
metizează decît în experimente neologistice, asonantice, în spectrul imperial, în pomelnicul regilor și altele, căci spi
ritul său latin interzice nebulozitatea, despicarea firului în 
patru. Transcriem un șir neîntreg de excese filologice ce 
răsar și se revoltă in poezia lui Romulus Vulpescu ca 
peștii pe uscat care nu descoperă la timp apa: „etravă, 
catarte, artere, submerse, haram, dudae, păr auburn, fala- 
cios' etc. Ce rațiune are oare acest nestins viciu al cuvin
telor rebotezate in somn ?

Romulus Vulpescu este un poet pentru care poezia este 
o reacție a limbajului și nu totdeauna a sensibilității. Pus
tiit de plăcerea erudiției și cu privirea împăinjenită de 
ceremonia comunicării împănate cu expresii ultraparado- 
xale, de delirul ei de breviar estetic, poetul nu mai are 
timp și loc să-și cucerească și plăcerea de a scrie o poe
zie a sincerității. Este adevărat că acest scriitor nu-și mas
chează existența prin cultură și în cultură, ci își împacă 
luciditatea sa de răstignit al poeziei în curajul și pasiunea 
lexicală. Drama poeziei lui Romulus Vulpescu stă în ne
putința reală de a fi, înainte de toate, un excelent erudit 
și numai după aceea, în limitele unui rigorism declarat, 
un poet ridicat pe un exercițiu al reacțiilor nicidecum vio
lente. Zăvorit bine de tot în camera lui Faust, poetul nu 
mai vrea să știe de altceva, iar cind pe o fișă coboară o 
meditație sau o impresie esențial livrescă, ea nu depășește 
nivelul atelierului. Romulus Vulpescu crede în cuvinte mai 
mult decît in realitatea emoției. Durerea, falsa glorie, 
odihna, refuzul — iată doar cîteva cuvinte care nu se co
munică decît național: „Superba mea durere / Atrocele 
meu nimb / Odihnă — tu, refugiu pe care nu-l pot cere! 
— / Refuz — pe care-n singur acord mă zbat să-l 
schimb....', căci dincolo de execuția formală, disperarea 
unei necomunicări seceră nemilos orice sentiment. E un 
exercițiu curat, poate prea curat, de virtuozitate lexicală, 
care neglijează experiența directă. Academismul poeziei lui 
Romulus Vulpescu îngheață neobișnuit de repede emoția. 
Intuiția metamorfozelor biologice deplasează poezia Testament pe un mal al deznădejdii, al tristeții, făcîndu-ne să 
nu uităm (definitiv ?) că Romulus Vulpescu poate fi și-un 
mare poet care nu se prea ia în serios (Eugen Barbu) și 
care, dacă ar fugi din bibliotecă, ar evada din capcanele 
unei erudiții prea păgubitoare pentru poezie. Descoperit in 
solemnitatea cu care își urmărește lucid și ironic trecerea, 
Romulus Vulpescu este un vraci deposedat cu violență de 
secretele sale: „Cu fiecare zi ce trece I Imbătrînese șt 
scad și pier: / Simt fiecare ceas de fier / Șt aerul îl simt 
mai rece; / Cu fiecare zi mai sper / Că juventutea n-o 
să-mi sece. // încep, din ce în ce mai des, / S-aud tn fie
care noapte / Cum pică fire de păr coapte, ) Cum cercuri 
noi la unghii ies, / Cum lucrurile-n jur, cu șoapte, / Se 
pregătesc pentru deces. // Ferestrele se-nchid încet / Și 
ușile se bat în cuie; / Tot universul meu se-ncule : / Nu 
pot solii să mai trimet... / Un soare negru-n cer îmi sue — 
I Sigil pe ultimul decret'.

ZAHARIA SANGEORZAN

Și orgi dogite-n git. / /Contemplu-n cimitirul grec / Un 
nume brincovean. / Și-aș vrea să plec, nu pot să trec, / Și te aștept in van. // N-am să revin, n-ai să revii: / 
Munți mici, munți mici și triști... / Nu mai există oameni 
vii: / Tu singură exiști'. Cind exercițiul pe o temă dată 
este depășit și poetul ascultă cu smerenie de vocea sa au
tentică, poezia se organizează de la sine sub un cer de 
pure și melancolice regrete: „Noapte bună, dragoste ra
tată, / Efemeră graniță-n durată, / Noapte măsluită și fu
rată, / Oră-n gol — vîndută, cumpărată I Printr-un sur 
surîs: sărut sărac. / / Sursele din singe scad și seacă. / 
Toți amanții-n noaptea asta pleacă: / Unii — spre Citera, 
și se-nneacă, I Altul — înspre vechea lui Itacă, / La al 
Penelopei prag posac. // Stea — sortită cuplul să-l des
partă / Cu un „nu te iert!', răpus de „iartă!' / Navă 
neagră — a nopții noastre — spartă, / Scufundată cu sex
tant, cu hâtră, / Căci murise vigia in cart'.

Toată poezia lui Romulus Vulpescu este dirijată spre o 
lecție filologică: compozițiile ne restituie un vocabular 
arhaic sau chiar ultramodern. La nici un poet de azi nu 
știu și nici nu cred să fi descoperit o asemenea vocație a cuvîntului scos din semnificația sa comună și pus, nu o 
dată, fără rost, să vorbească limba poeziei și uneori, mai 
rău, a versului înalt savant. Romulus Vulpescu nu s-a le
cuit de savoarea și destrăbălarea sublimă și înfricoșătoare 
prin cruzime și blestem laic a limbajului lui Villon și



ERA BAUDELAIRE
SUBLIMUL IN SORDIDBaudelaire n-a fost inculpatul ci a- cuzatorul. Procesul care i s-a intentat lui nu contează pe lingă procesul pe care l-a intentat el. I se acuzase cartea — el acuza un mod flasc de a simți, un mod de a trăi. O societate de farisei și pudibonzi învinuia Florile propriului ei rău de imoralitate și atac la bunele moravuri — ascunsul rechizitoriu liric al lui Baudelaire era mult mai drastic : era inculpată o mentalitate generală, o ipocrizie publică, un sentimentalism corupt și nătîng care pleoștea inimile și dezarticula mințile. Baudelaire este ceea ce în istoria noastră geologică va fi fost potopul. O revoluție biciuitoare și inconcesivă. El a scos la iveală că dacă lumea nu este clădită pe urit, este în orice caz impregnată de el, și că este o imensă și de neiertat fățărnicie a-1 ignora. Grandoarea și u- nicitatea poeziei lui Baudelaire stau în insinuarea că universul poate fi sublim în ciuda mocirlei care-1 scaldă și pătrunde. Lumea este brăzdată în suprafață și în adîncime de acele chemins 

bourbeux, drumuri gloduroase; cu 
sfori ascunse Dracul ne prinde și ne 
joacă, / de tot ce-i murdărie ni-i sufle
tul atras. / spre Iad in orice clipă ne 
scoborim c-un pas, / senini, printr-o a- 
dincă și scîrnavă cloacă ; poate că planeta noastră e cea mai rea dintre lumile posibile — dar toate acestea, tot răul universal are o izbăvire : floarea, adică frumosul. Sufletul demonic al lui Baudelaire ne-a expus și impus frumusețea iadului terestru, iadul patimilor, al abjecției, iadul liniilor turburate și al ignobilului.Baudelaire a fost primul care a gravat pe harta poeziei fața nevăzută a lumii. înaintea erei sale, poezia se hrănea din calmul extatic sau clocotirea viforoasă generate de situații-tip (chiar atunci cînd erau limită), eminamente solubile, rezolvabile : anticul cînta pă- mîntul. apa, cerul, vița de vie, marmo- reeana femeie ; medievalul suspina pentru frumoasa din castel, clasicul exulta de buna alcătuire a lumii făcută parcă anume pentru a ne permite nouă să fim epicurieni, sau se îngrozea. fatalist, de ticăloșia și ireversibilitatea morții — fenomen totuși atît de firesc în marea Curgere — consolîn- du-se însă, omenește, după un timp rezonabil, romanticul, în fine, iubea și nu era iubit, lupta și era înfrînt sau hohotea pe ruinele care-1 dispuneau la melancolia respectivă.Un ochi atent va fi observat că lipsește din acest fulgerător periplu copleșitoarea figură de babă, cu nas coroiat și ochi incendiari, a lui Dante — celălalt strămutător de evuri. Un suprem destin orfeic îi alătură pe acești doi coborîtori în Infern ’)• Dante a descins în infernul creștin, spectaculos și legendar. înțesat de martiri și suplicii, Eaudelaire, în infernul cotidian, ale cărui bolgii se numesc venalitate, instinct, concupiscență, cruzime, depravare .promiscuitate. Dar, ca forma mentis, ca mod de a simți universul, în comparație cu Baudelaire, Dante pare a- proape un optimist ! Principiul dinamic al universului este la el iubirea, deci îmbinarea perfectă, contopirea întru germinare și progres,
l’amor che move’l sole e le altre stelle, dragostea care mișcă soarele și celelalte stele; la Baudelaire, acest principiu este Uritul, care
Ar distruge lumea întreagă bucuros 
Și-ntr-un căscat ar prinde să-nghită-o 

omenire!Cu Dante (Engels) apunea un ev de mijloc și se iveau aurorele unui timp nou, al gîndirii și luminii. Omul cu părul verde închidea brutal filogeneza

poeziei moderne, instaurînd fără să știe 
era Baudelaire. De la el începe lirismul absolut, grav, el deschide cnU geneza poeziei totale. Și, de aceea, dacă Franța și-a cîștigat dreptul de a boteza secole, dacă al optsprezecelea a împrumutat pseudonimul lui Voltaire, următorul nu poate fi decît secolul lui Baudelaire.Pentru că, așa cum am spus, Baudelaire semnifică o revoluție, o rupere de norme, o sfîșiere de voaluri, o disecție pe cugete. Baudelaire scrie ca să rănească, să se rănească, să flageleze și să se autoflageleze. Torturat de existență, Baudelaire și-a căutat tortura :
— Blagoslovit fii, Doamne, că este cu 

putință
Un leac de curățire adine,

prin suferință ...Poezia sa este o poezie a situațiilor insolubile, fără ieșire, în care omul este strivit între un cer părelnic și un pă- mînt mizer. Prins și sfîșiat între spleen

și ideal, cel care adusese poeziei focul, dogoarea adevărului barbar. își asumă unicul destin ce i se deschidea : acela al Urâtului. Acest Prometeu al versului, care și-a ispășit harul prin durere (Je 
sais que la douleur est la noblesse 
unique; trad. T. Arghezi: Știu că durerea 
este cea mai înaltă treaptă; ad. litt. : Știu că durerea este unica noblețe) a găsit untul în om, dar nu și în natură. Pentru Baudelaire, omul este predestinat martiriului, fiind victima propriei sale condiții, atît de imperfectă, de tristă și aridă (le cane vas banal de 
nos piteux destins); ca miticul Tantal, omul este plantat în cloacă, întinzîn- du-și în van brațele spre fructele sublimului, ce i se refuză.
C’est que notre âme, helasn’est pas 

assez hardie !
(Pricina e că slabă și trindavă

ni-i firea !)Totuși, gîndirea pascaliană a lui Baudelaire n-a rămas opacă la grandoarea, fie și dureros de rară, a condiției u- mane. Poetul Imnului frumuseții a înțeles că firea omenească, în chiar nedemna ei alcătuire, e capabilă cînd și cînd de adîncimi marine sau înălțimi celeste. In om zac toate păcatele capitale, dar și, în exemplare ce fac cinste speței, instinctul pur al elevației :

Heurcux celui qui peut d’une aile 
vigoureuse 

S’elancer vers les champs lumineux
et sereins; 

Celui dont Ies pensers, comme des 
alouettes...(Eu pizmu:esc pe omul ce-și rupe din eălcîiPămîntul, ca s-ajungă în ceruri cel dintîi ;Pe cel cu gînduri zvelte, ca niște ciocîrlii...)Prin aceasta, omul baudelairean trans- cende urîtul funciar al stării sale, se salvează de sine.In Natură, însă, muza venală nu s-a amestecat. Natura lui Baudelaire e lim- pi de și mîntuită de-orice tară. Baudelaire nu iubește propriu-zis natura, o respectă, îi dedică un cult păgîn. Natura e un templu, un purgatoriu terestru în care omul își poate spăla sufletul. Numai natura oferă spațiul pentru aripile sale care-1 împiedică să meargă și pe care Ceilalți — Infernul — i le frîng. Două sînt — pentru Baudelaire — șansele lăsate omului: durerea și natura. Furificarea prin supliciu conștient și asumat, și prin integrarea în curățenia genuină a cosmosului.Femeia, la Baudelaire, este anti-natu- ră. Ea este acaparatoare, tentaculară, feroce. Erosul baudelairean este, desigur, o vînă de aur pentru psihanaliză. Pcetul a fost un masochist, tinzînd spre femeia monstru. Acest spirit ultra-rafi- nat se dedica femeilor de cea mai joasă extracție, glorificîndu-le. Avea o senzualitate exacerbată, pe care numai profesionistele amorului i-o puteau os- toi. Gustul pentru morbid în dragoste nu e la Baudelaire decît o amolificare a sentimentului ronsardian. „Cînd vei fi foarte bătrînă ...“ avertiza capul Pleiadei, invitîndu-și iubita să culeagă mai prompt trandafirii vieții. Nu altceva face Eaudelaire, dar la cu totul altă temperatură și tensiune morală :Și totuși ai să semeni

cu-această-ngrozitoare
Putreziciune cu duhoare grea, 

Tu, ochilor mei astru și firii mele 
soare,

Tu, îngerul și pasiunea mea !Baudelaire, care iubește frenetic și pervers, vede în dragoste un război al sexelor. Prin poemele sale — și nu doar prin cele condamnate — el e primul mare liric al seismelor carnale.Dacă acum, în încheierea acestor rîn- duri omagiale, ne-am întreba, încă o dată, în ce constă esența și singularitatea lirismului baudelairean, ce am a- dăuga definiției de mai sus ?Am începe prin a constata evidența : 
Baudelaire este un Pascal al poeziei. Pentru amîndoi, omul este o bicisnică trestie, dar o trestie care gîndește, în- țelegîndu-și fragilitatea și nemernicia. Baudelaire este pascalian și prin viziunea sa întunecată și tragică asupra trecerii noastre pe și spre pămînt. Prin însuși gestul de a scrie, Baudelaire dovedește că omul, ființă telurică, ascunde. totuși, o adînc mistuitoare sete de cer.Baudelaire este apoi poetul miriadelor de corespondențe ale Firii. Totul e cosmotic. nimic nu e haotic, totul în jurul nostru se leagă, semnifică și sugeră : piatra e un Pămînt în miniatură, diamantul e un mic Soare, atomul e un sistem ceresc redus. întreg universul, spune Baudelaire, converge spre om.Lucru știut, Baudelaire este autorul marii rocade din estetica poeziei. El este cel care a inversat pentru întîia oară sensurile, descoperind sublimul în sordid. A instaurat astfel o nouă ierarhie, un nou regn poetic, o nouă sensibilitate. Poezia este rugă și blestem. Nu doar parfumurile și suavitățile vorbesc despre om, ci și miasmele și ororile. Vi- sînd ancestral edenul, omul trăiește a- pocaliptic, și Baudelaire e dintre acei care au deslușit că diavolul e măcar la fel de uman ca bunul dumnezeu.

GEORGE PRUTEANU

1) Li se adaugă NervaL cel care .de 
două ori trecut-a ne-nvins peste-Ache- 
ron".

POEȚI TRANCHI CONTEMPORANI

DOMINIQUE TRON

aniela, această noapte nebună
In sfirșit, vreau să cunosc halucinația feroce 

care se cheamă ziuă,
Aș vrea să plec cu o mașină in lume

fumind mii de țigări deodată, 
Grabnic, in toiul nopții, să le-mprăștii

in lăzile de gunoi să ardă mocnit. 
Eu și mobilieta să fim cuprinși de această

văpaie de umbră glacială, 
N-aș mai putea revedea acele repere

in care, pe întuneric, ne-am izbit 
umăr la umăr, in jazz -

De mină visez să te iau, să te plimb
pe o insulă in lumină de butan 
dintr-un loc in altul, spre zori — 

Părul tău despletit să-mi acopere viața
strimtorată, hărțuită de căderi 
și de strigăte -

Din ochi țișnește o cumplită durere,
prin nervi dispersindu-se, 

In grădina de flacără schelăe
cîinii electrocutați...

HUBERT NYSSEN

litania mării
Instreinată izgonită de pe nisipurile brune 
ființă rebelă.....................*) în temniță mi-aștept pierzania
un pustiu mi-s fără păduri și fără cătune 
să vă cutremur : ascultați-mi o clipă litania

S-a potolit vioara............................ pier eclize izbite de vînt
biciuită mi-i vocea sub cornuri de ceață prea crunte 
insă simt un leagăn : rachetelor sălbatic decolînd 
și o șosea de piatră - pacheboturilor voastre cărunte

sub tălpi de corăbii vă deschid flancuri primare 
trupul vi-l ofer............................... și ochii scăpărind memoria
răpiți-mi ființa............................... legați-mi gleznelor fiare
dinspre voi luneca-va părelnică.......................................gloria

rivnesc la festinul acela : plins amuțit pe dezastre 
gata să-mi dau și sufletul.......................... bilei in osindă
măștii pe care mi-o leg aproape de armele voastre 
e-un lupanar in jur............................... îmi recîștig izbinda

vreau să incep carnavalul : umila voastră caricatură 
besmetica noapte de mai................................. vremea hulpava
am să vă scufund galerele in metafora pură 
pină ce pe nimbu-mi încins va ninge otrava.

*) (spațiu alb, cezură in text) nota trad.

CHARLES BAUDELAIRE

postumă remușcare
Pe cind tu vei dormi, frumoasă-ntunecată,
De-a pururi, in funest și negru-așezămînt, 
Cind iți va fi castelul - o groapă - adine săpată 
Și - alcovul - doar o hrubă în umedul pămînt,

Cind huma îți va pierde a sinului văpaie
Și șoldul care - ascunde prea galeșe mlădieri, 
Cind piatra va inchide a inimii bătaie
Și-a mersului ispită, golindu-te de vreri,

Mormîntul, bun prieten cu setea-mi infinită 
(- Mereu poetul fi-va îngemănat cu huma —)
Iți va-ngina in noaptea pe veci de somn lipsită :

„Nedemnă curtezană, la ce ți-e bun acuma
Că-n viață, ce pling morții nicicum n-ai vrut să știi ?” 
In trupul tău un vierme — Regretul — va scobi.

pisicile
Amanții pătimași și cărturarii sobri 
îndrăgostesc asemeni, la virsta de mijloc, 
Pisicile robuste, căminului mindrie,
Urind ca ei răceala, ca ei zăcind in loc.

Prietene — ale științei și ale voluptății,
Se ascund in întuneric și în tăceri rămin ;
Ereb le-ar crede, poate, funebri soli ai morții,
De și-ar pleca orgoliul, îngăduind stăpin.

Cînd dorm, li se confundă princiarele - atitudini 
Cu sfineșii ce veghează-n afund de solitudini, 
Părind că dorm într-una un somn fără sfirșit ;

In șoldul viu - seînteie ; iar ochiul lor e plin de 
Lucire misterioasă ce, ca un foc sfințit,

Nedeslușit și mistic pupila le-o aprinde.

în românește de G. P.

CLAUDE SERNET

crepuscul
Mă alintau aceste mîini odată — le alint, 
Acești ochi mă sorbeau, tremurînd ii contemplu, 
Gura, in care se logodeau surisul și spusele, 
Este de acum obscură liniștii deschise, 
Va mai răspunde doar pe un sărut înflorind.

Miinele, ochii, buzele și ultima înfățișare 
Și cea din urmă tristețe, murmurul pălind 
De-a lungul cortinei umbra își cerne galben argint,

Umbra, cortina, surisul și gura, 
Angoasa finală, miinele, ochii dilatați enorm 
Către liniște....

... și nu mai pot să dorm.

In românește de
GEORGE CHIRILA și VIOREL GRECU



MARXISMUL
Șl SPIRITUALITATEA

1. Din perspectiva cadrului ideologic deschis de partid în Raportul 
la cel de-al X-lea Congres, care este contribuția adusă de filozofia și 
sociologia din țara noastră la clarificarea problemelor ideoloaice funda
mentale ale epocii contemporane ?

2. In ce constă — vizind această problemă în contextul realităților 
societății noastre —c onținutul raportului dintre politic și filozofic ?

3. In ce măsură actuala cercetare filozofică și sociologică româ
nească, privită in raport cu coordonatele definite de partid pentru do
meniul abordării problematicii umane, răspunde obiectivului de a anali
za omul societății noastre socialiste, semnificația sa ?

4. Care sînt problemele de stringentă actualitate ale societății noas
tre, asupra cărora atît filozofia cit și întregul ansamblu al științelor 
sociale trebuie să se pronunțe, pentru a contribui la definirea l°r ?O apreciere de ansamblu asupra contribuției filozofiei și sociologiei românești contemporane la dezbaterile ideo- logice fundamentale ale epocii apare deosebit de dificilă. Ca și în alte domenii, și în filozofie și sociologie este necesară scurgerea unei perioade de timp suficient de mari pentru a da o perspectivă istorică, cu fundament obiectiv, acestor aprecieri. Ideile și concepțiile filozofice și sociologice trebuie să se confrunte permanent cu realitățile sociale, dar și cu încercările timpului. în zilele noastre de adinei transformări structurale, de profunde și neașteptate mutații sociale, și scările de valori, constituite și „solide11, se schimbă rapid, se răstoarnă și determină noi orizonturi, noi perspective și noi mutații. Istoria își bate de multe ori joc de oameni și în sensul că transformă valorile In nonvalori și invers. Firește, aceste constatări nu trebuie înțelese ca o expresie a unui relativism abstract și îngust. Dacă este adevărat că ne trebuie perspectiva istorică pentru a determina semnificația valorică obiectivă a cutărei sau cu- tărei opere, a cutărui sau cutărui filozof, nu este mai puțin adevărat că epocile mari (în sensul cel mai bun al cuvîn- tului) se ridică furtunos deasupra celorlalte și sînt recunoscute ca atare de contemporani. Așa a fost cazul Renașterii sau al ..secolului luminilor11.Din acest punct de vedere, consider că etapa istorică actuală a României, este cu adevărat o „etapă a luminilor11, o etapă care așează România la loc de frunte între țările lumii, o etapă care găsește filozofia și sociologia românească în miezul dezbaterilor ideologice fundamentale ale epocii. Sita istoriei va cerne cu siguranță valorile autentice de pseudo-valori, dar indiferent de acest proces, etapa actuală va rămîne înscrisă în istorie ca una din cele mai fecunde, dacă nu chiar ca cea mai fecundă etapă, pentru că astăzi, nicicînd ca în trecut, demersul filozofic nu s-a bucurat de o mai mare audiență, tendința de filozofare (în sensul pozitiv al cuvîntului) nu a însoțit mai plenar efortul constructiv al poporului, opera filozofică și sociologică nu s-a bucurat de un mai mare succes (dovadă a- precierile de care se bucură în străinătate cărțile românești de filozofie și sociologie). Realizatorul acestei etape atît de fecunde este Partidul Comunist Român, care prin politica sa a creat acejl climat optim al unei atari efervescențe spirituale și care a înscris România — la toate coo> - donatele — pe circuitul marilor valori ale umanității.Acest adevăr relevă — de fapt — și semnificația profundă a raportului dintre politică și filozofie. Semnificația multiplă a ternienului de politică creează uneori impresia neîntemeiată că apropierea dintre politică și filozofie ar în
cartea stintifică

U iJ Giișe EXISTENȚIALISMUL 
FRANCEZ Șl PROBLEMELE ETICII

In exegetica noastră filozofică, volu
mul lui Dumitru Ghișe — Existențialismul francez si problemele eticii s-a im 
pus de la prima apariție printr-un spi
rit viu al actului critic, realizînd un 
demers teoretic în care este prezent tot 
timpul dialogul argumentelor, adevărul 
dejinindu-se ca rezultat al demonstra
ției riguroase și consecvente in articu
lațiile sale interioare. In 1967, fiind in
trat definitiv în conștiința criticii de 
specialitate si a cititorilor, volumului 
îi este conferit Premiul Ministerului Invățămîntului. Inițiativa editurii Dacia de a reedita cartea. într-o formulă revăzută și amplificată de autor, este bi
nevenită, studiul lui Dumitru Ghișe, 
care s-a epuizat imediat după prima ti
părit ie, constituind astăzi, cînd din nou 
este deja epuizat, un act pe cit de ne- 
cesar ne atît de legitim în sens cul
tural

Sintetic spus, noua ediție a cârtii nro- 
bează un eseu de largă respirație ana
litică si sintetică. în care fondul pro 
blematicii abordate se structurează în
tr-o devenire concentrică, iar certitudi
nea cu care autorul își conduce dis
cursul într-o viabilă unitate a logicului 
și istoricului, precum și acuratețea gîn
dirii proprii care dă mișcare întregului 
material chestionat, fac din această lu
crare un model de exegeză marxistă în 
planul filozofiei noastre. Iar acest fapt 
își impune sublinierea cu atît mai mult 
cu atît ansamblul problemelor vizate 
constituie unul din cele mai ample și 
mai controversate domenii ale filozo
fiei contemporane, existențialismul 
francez fiind pe de o parte un as
pect actual al domeniului filozofic in 
general, iar pe de altă parte o latură 
a existențialismului în ansamblu. A fost 
necesară, prin urmare, stabilirea locu
lui și rolului existențialismului în filo
zofia contemporană, iar într-un atare 
context surprinderea a ceea ce are spe
cific, propriu, existențialismul francez, 
aspect care, prin necesitatea unui sen
sibil joc al conexiunilor și diferențelor 
de minime detalii, refuză orice tentă 
de geometrizare a analizei și reclamă 
doar acele antene ce țin de ,,l’esprit de 
finesse", direcție ce dezvăluie din par
tea autorului 0 reală vocație.

Despre existențialism, desigur, s-a

scria relativ mult înț.literatura de spe
cialitate străină, existînd la ora actua
lă numeroase piste de pătrundere pe 
acest teren. Dumitrii' Ghișe, însă, deși 
există atitea traiecte mai mult sau mai 
puțin bătătorite. în sensul cărora dove
dește de altfel o privire largă și o cu
noaștere în profunzime, nu face o în
sumare a acestora, ci țintește problema
tica interogată din perspectiva vertica
lității, vizînd-o la stratul surselor. Din 
perspectiva sursei, eseul său subsumea
ză informația, astfel că, operând într-un 
atare mod. nu se informează ci infor
mează.

lin alt aspect nu mai puțin important 
este și acela că. in ce privește existen
țialismul francez, substanța acestuia es
te conținută atît in scrieri de filozofie 
cit și în opere literare. Este vorba, in 
fapt, de o filozofie ce se vrea literatură 
intrucit este concretă, și de o literatură 
ce se vrea filozofie având o valoare on
tologică. Dumitru Ghișe surprinde clar 
această dublă față a existențialismului 
francez, particularitățile sale concreti
zate în joncțiunea dintre filozofie și li
teratură care merge pină la consubstan
țialitate, iar în urmărirea mecanismului 
ei intim dovedește deplina conlucrare a 
cercetătorului științific și a scriitorului.

Trebuie sesizat, de asemenea, că e- 
seul lui Dumitru Ghișe, odată cu deli
mitarea temei de dezbatere, nu o tra
tează închis în ea, ci o parcurge pluri
voc, deschis deci in ordinea conexiuni
lor. Plecînd de la clarificarea genezei 
existențialismului francez, prin discu
tarea condițiilor concret-istorice in ca
re el apare, arătînd că acesta nu con
stituie o simplă preluare a celui ger
man ci implică atît determinări de or
din social (situația individului din so
cietatea burgheză între cele două răz
boaie mondiale) cit și pe linia unei con
tinuități în planul culturii (existența fi
lozofiei lui Bergson cu căile deschise 
de ea), autorul trece să se preocupe de 
statutul ontologic al acestei gîndiri, 
pentru ca apoi, intrând in chestiunile 
propriu-zise ale eticii pe care această 
filozofie și le reclamă și operând anali
tic asupra celor mai importante traiec
te ale ei, J.P. Sartre, Albert Camus, Ga
briel Marcel, să ofere în final o sinteză 
a tuturor problemelor elucidate.

ROMÂNEASCĂobiect de cercetare științifică și tație filozofică. In zilele noastre

semna neapărat o știrbire a statutului filozofiei, o degradare sau vulgarizare a meditației filozofice autentice și creatoare. Politicul este domeniul cel mai bogat al realității sociale, de profundă medi- .... ....... nu numai știința politica ci și filozofia politică, sau poate îndeosebi filozofia politica — așa cum remarcă un W. Hennis, un J. Freund sau un M. Duverger — cunoaște o înflorire deosebită.De aceea, atunci cînd unii apărători al meditației filozofice se retrag speriați în fața perspectivelor legăturii dintre politică și filozofie, noi trebuie să le spunem că, întocmai ca dl. Jourdain, și ei fac politică fără să știe.Conținutul raportului dintre politic și filozofic se concretizează astăzi în asigurarea acelui climat propice dezbaterii și meditației filozofice, în stimularea gîndirii creatoare și independente, în apărarea actului de filozofare împotriva tendințelor de închistare, de șablonizare, de reducere la un același numitor sau de înăbușire a oricărui suflu înnoitor.In această privință, aș avea să remarc că deși etapa actuală este deosebit de fecundă pentru filozofie și socio- | logie, filozofia și sociologia românească au rămas mult în "rma față de politică. Politica P.C.R. este unanim apre- ciată ca o politică de apărare a suveranității și independenții naționale, o politică creatoare, umanistă, de realizare a societății socialiste multilateral dezvoltate, prin promovarea și stimularea energiei creatoare a întregului popor.Filozofia și sociologia românească, deși se află în plin avînt creator, mai au încă mult de luptat împotriva tendințelor de imitație fără discernămînt a curentelor de largă circulație, împotriva tendințelor de conformare față de diverse mode. Noi nu ne-am învățat încă deajuns să discernem ceea ce este valoros și peren în marile curente de idei, de ceea ce este caduc, improvizat sau simplă spoială. Reconsiderarea critică a gîndirii trecutului reprezintă — din acest punct de vedere — un instrument deosebit de util în stimularea gîndirii independente și originale, în educarea mîndriei pentru capacitatea de a te bizui pe judecata | proprie. Firește, contactul cu întreaga gîndire filozofică și sociologică, înscrierea în orbita circuitului de valori este o cerință elementară, absolut necesară, pentru îndeplinirea cărora s-au făcut și se fac în continuare eforturi susținute, i Uneori, însă, se subordonează acestei cerințe totul și atunci i sînt priviți cu neîncredere sau cu ironie acei care susțin puncte de vedere independente sau se ridică uneori împotriva curentului general, în dezbaterea unei probleme filozofice actuale.De aceea, consider că problema cea mai acută a fron- ț tului nostru filozofic și sociologic este aceea a pregătirii condițiilor necesare în vederea desfășurării plenare a gîndirii creatoare, în stimularea și promovarea cu curaj a !■ gîndirii originale, independente, eliberată de orice dependență parazitarăSarcina pusă de partid științelor sociale din țara noastră de a generaliza experiența cnostrucției socialiste și de a fundamenta din punct de vedere filozofic concluziile care se desprind din edificarea noii societăți, va putea fj rea- ț lizată cu mai mult succes dacă se va asigura înflorirea și desfășurarea largă a gîndirii filozofice și sociologice originale și independente.
IOSIF NATANSOHN

Existențialismul. în contextul filozo
fiei occidentale contemporane, se con
sideră a fi o filozofie a conștiinței, ăsu- 
mîndu-și în particular rolul de conștiin
ță morală. Această filozofie însă, pen
tru a-i determina situația reală, tre
buie privită între intenție și realizare 
Căci existențialismul francez vizează 
problemele omului, sensul vieții, liber
tatea deciziilor, alegerea insului în di
ferite situații, dar el, reducând în ace
lași timp totul la experiența trăită, ca
de în impasul inevitabil al seoaterii o- 
mului din realitatea faptului social-is- 
toric și, de asemenea, din însăși reali
tatea cosmosului. Scos în afara acestor 
determinări ale realului, omul rămîne 
în el, dar și în acest caz, nefiind în
țeles obiectiv, nu rămîne decit în con
ceptul pe care i-l elaborează filozofii. 
Faptul subliniat de Dumitru Ghișe, că 
existențialismul francez, în măsura în 
care își propune să surprindă specifi
cul uman, ridică unele probleme fun
damentale ale omului, dar că rămîne, 
prin intrarea în subiectivitate, înecat 
in ea, fără a-și mai putea răspunde la 
propriile întrebări și devenind astfel un 
eșec, surprinde însuși esențialul pro
blemei.

Conceptul — cheie al existențialismu
lui este cel al libertății. De unde, evi
dent, tenta sa umanistă. Să ne între
băm. insă, la acest punct al problemei, 
ce reprezintă pentru existențialism li
bertatea. Bazată pe neant, ea se redu
ce la o simplă negație, la un Nu pe 
care omul este dator să-l spună. Ne- 
gind, omul nu alege nimic, dar el, prin 
aceasta, optează. Pe scurt, omul alege 
nedeterminat, in toate alegerile este un 
eșec inevitabil, iar in acest sens în
seamnă libertate absolută. Or, sub un 
atare aspect, cum precizează Dumit-u 
Ghișe, — .existențialismul — prin în
seși fundamentele sale teoretice subiec
tive și relativiste — s-a văzut pus in 
imposibilitatea de a construi o etică 
sistematică. Nu întîmplător această eti
că deocamdată nu există și, după pă
rerea noastră, nici nu poate fi înche
gată ca teorie".

Se impune să subliniem spiritul viu 
al cercetării autorului, viabilitatea ob
servațiilor și rafinamentului acestora. De 
aceea, având în vedere că un studiu 
exhaustiv asupra existențialismului 
francez se impune in literatura noas
tră de specialitate, și plecînd de la 
premisele eseului de față, credem că 
sintem îndreptățiți să afirmăm, bazați 
pe certitudinea vocației autorului său, 
că o asemenea lucrare necesară o vom 
avea la dispoziție...

VASILE CONSTANTINESCU

R. Dragomir : „Eimfonia iX-a“

m i c r o - i n t e r v i u 
cu VASILE FALIBOGA 

arhitect șef
al Municipiului lași

—. Avînd în vedere interesul 
stîrnit în rîndul cititorilor re
vistei noastre de perspectivele 
privind amenajarea spațiului din 
țața Teatrului Național, v-am 
ruga să ne dați unele amănunte 
în legătură cu această problemă.

- in discuția Comitetului e- 
xecutiv al Consiliului Municipal 
Iași este, iirește, și sistematiza
rea esplanadei din fața Teatrului 
Național. Prin proiectele avizate 
se urmărește crearea unei am
bianțe plăcute de intrare la 
Teatrul Național și, în același 
timp, constituirea unui ax de 
compoziție pentru spațiul arhi
tectonic care cuprinde clădi
rile înconjurătoare. Respectîndu- 
se configurația terenului, vor fi 
constituite trei terase care vor 
cuprinde armonioase jocuri de 
spații verzi, luciuri de ape, alei, 
locuri de odihnă și chiar unele 
zone in care artiști plastici vor 
putea expune, pe rînd, din ^u‘ 
crările lor. Aleile vor fi tratate 
cu un dala] deosebit, în ce pri
vește compoziția și așezarea. E 
vorba de piatră naturală și nu

de mozaic. Vor exista apoi și 
mici ziduri de sprijin a terase
lor. Va fi resisiematizat spațiul 
verde din acest perimetru, folo- 
sindu-se plante perene de talie 
joasă, — bocsus, plante tiritoa- 
re, arbuști ornamentali, Hori. 
In sfîrșit, se va moderniza ilu
minatul public al Întregii zone, 
cuprinzînd esplanada, parcul tea
trului, reamenajat, strada Dobro- 
geanu Gherea — refăcută con
form unui profil corespunzător 
actualului trafic auto. Să nu 
uităm, de altfel, că acest im
portant centru al lașului va cu
prinde de la Teatrul Național — 
pe Dobrogeanu Gherea —■ și 
pînă la Casa Modei — pe Ștefan 
cei Mare — un important număr 
de blocuri de la șapte nivele 
în sus.

Vor fi lărgite trotuarele, plan- 
tîndu-se pe marginea lor copaci 
ornamentali.

Resistematizarea va mai im
plica și modernizarea spațiilor 
verzi din jurul teatrului, a alei
lor de acces, precum și ordo
narea corespunzătoare a împrej
muirii.

— In ce privește esplanada, este 
prevăzută și amplasarea unor 
monumente ?

— Nu. Deocamdată, nu.
- Considerați că această re

zolvare va pune în valoare an
samblul arhitectonic existent ?

— Bineînțeles. Noi considerăm 
această esDlanadă drept foaierul 
exterior al teatrului, prelungit 
pînă în Stefan cel Mare.

— Eventuale sugestii ale citi
torilor v-ar fi utile ?

— Mai mult. Necesare.

AL. I-

P 0 L I A P A
O substanță familiară, aparent banală, cu proprietăți generale cu

noscute oricărui profan, apa constituie actualmente subiectul unei 
controversate și pasionate discuții științifice între cercetătorii din
S.U.A. și Europa. „Mărul discordiei- a fost aruncat în iunie 1967 în 
cadrul conferințelor Gordon de către Boris Derjaghin, șeful grupului 
de cercetări al fenomenelor de suprafață aparținând Institutului de 
chimie fizică al Academiei de științe a U.R.S.S. Deși toată lumea 
știe că apa îngheață la 0°C și fierbe la 100°C, acesta a comunicat 
atunci că a fabricat o formă de apă care îngheață la —40°C și 
fierbe la 400°C I

Departe de a fi atît de simplă cum pare la prima vedere, apa s-a 
dovedit a fi un lichid cu proprietăți remarcabile, bizare chiar, cu o 
structura complexă, care se modifică foarte mult în funcție de tem
peratură. Intr-adevăr, prin încălzire apa se contractă între 0°C și 4°C, 
ca apoi să se dilate normal pînă la punctul de fierbere. Căldura spe
cifică prezintă si ea o anomalie mai evidentă : scade între 0°C și 
35°C și crește după aceea cu regularitate pină la lDO^C. Spre deo
sebire de alte lichide, cind temperatura apei este sub 35°C fluidi
tatea ei se mărește dacă temperatura crește • peste această tempera
tură viscozitatea devine indiferentă la presiune.

Cercetări structurale efectuate prin metode spectroscopice au re
levat faptul că in jurul temperaturii de 35 0°C apare o discontinui
tate în spectrul de absorbție în infraroșu al apei, evidențiindu-se ast
fel o modificare structurală importantă, care are loc la această tem
peratură. Această concluzie a fost corelată cu observația că organis
mele vii, constituite 90* • din apă, se mențin la această temperatură, 
deci structura particulară a apei în jurul valorii de 35 0°C trebuie 
să joace un rol important în procesele biochimice.

Derjaghin și colaboratorii săi au trecut vapori de apă prin tuburi 
capilare de zece ori mai subțiri decit firul de păr, și prin răcire la 
0°C au obținui in loc de qhiatâ cum ar fi fost normal, o altă va
rietate de apă. siropoasă, incoloră și mai densă decit cea obișnuită.

Anunțarea descoperirii a fost primită cu rezervă și scepticism de 
către cercetătorii Străini. Se găseau de fapt în fata unei ane neo- 
bișnuite. anormale, cum a fost denumită la început, incredibilă și 
de aici se înțelege și atitudinea lor. Dar totuși ideea a încolțit. O 
echipă de cercetători din cadrul sectorului de cercetare și dezvoltarea 
explozibililor din Anglia au anunțat la începutul anului 1969 că au 
fabricat cantităti foarte mici de apă anormală, confirmînd astfel pro
prietățile descrise de Derjaghin cu doi ani în urmă.

Atît cercetătorii sovietici cit și cei englezi au emis ipoteza că 
apa .anormală* ar fi de fapt o „poliapă", un tetramer compus din 
patru molecule de apă, unite prin legături de hidrogen foarte pu
ternice.

In iunie 1969 două echipe americane, una de la Institutul de cerce- 
‘âri ale materialelor tutelat de National Bureau of Standards și alta 
de la Centrul de cercetări ale materialelor al Universității din 
Maryland anunțau că poliapa este de fapt un incontestabil polimer 
înalt, format dintr-o succesiune de unități . mono-mere Struc
tura acestui produs, precum și natura legăturilor care apar în inte
riorul său se deosebesc net de acelea ale apei obișnuite. „Diferența 
carfe există între apă și poliapă este tot atît de marcantă ca și 
aceea dintre etilenă și polietilenă" scria dr. E. R. Lippincott, direc
torul Centrului de cercetări . . .

Un studiu sistematic făcut asupra a 100.000 de spectre în infraroșu 
de către americani arată că spectrul poliapei nu corespunde nici unei 
substanțe chimice cunoscute, ceea ce atestă noutatea sa. Dacă poli
apa este încălzită la temperatură înaltă, reapar benzile caracteristice 
ale apei obișnuite, adică apa anormală devine normală și acest fapt 
vine în sprijinul confirmării faptului că formula structurală a pro
dusului studiat este HîO.

Asupra apariției poliapei se crede că sticla sau tuburile de cuarț, 
în care ia naștere aceasta prezintă o mare importanță în formarea ei. 
Moleculele de la suprafața sticlei s-ar putea să acționeze ca un ca
talizator, determinînd moleculele de vapori de apă să se condenseze 
sub forma unui polimer neobișnuit, cu o vîscozitate de circa 20 de 
ori mai mare și de 1,4 ori mai greu decît apa obișnuită.

Aplicațiile noului produs par a fi importante. Poliapa este un 
excelent lubrefiant și un moderator eficace pentru reactoarele nucle
are, iai geneza ei indică posibilitatea de a se obține într-un viitor 
apropiat poliapă grea din apa grea cu aplicații mai însemnate.

TRAIAN VIDRAȘCU



EXISTĂ O GEOGRAFIEDezvoltarea istorică a geografiei a trecut deseori prin crize ce se refereau la obiectul și metodele sale, vizînd astfel bazele metodologice. Cu toate acestea, geografia s-a dezvoltat și diversificat intr-un sistem unitar de științe ce cuprinde grupa științelor fizico-geografice pe deoparte și a celor eeonomico-geografice pe de altă parte.Constituirea geografiei într-un sistem de științe cu un caracter teoretic, explicativ și practic aplicativ, n-a scutit-o însă de interpretări deseori eronate ce se refereau la domeniul și obiectul geografiei, acțiune ce mai continuă și astăzi.Se apreciază chiar că geografia așa cum era concepută în spirit clasic sau tradițional, de la Humboldt, Ritter, Mehedinți, Vâlsan ș.a., cînd avea unitate și coeziune, s-ar pulveriza astăzi într-o sumă de discipline speciale. Acest proces, ca atribut modern al multor științe actuale, ar duce astfel la o contradicție, între cercetarea geografică (fizică și economică) în sensul clasic, global sau de sinteză și cercetarea disciplinelor speciale1.

1 M. Iancu, O. Băncilă — Coordonatele epistemologice 
ale spiritului geografic contemporan, Forum, nr. 5/1969.2 S. Mehedinți : Disertație inaugurală. Obiectul geografiei. Op. alese, Ed. șt., Buc., 1967.3 G. Vâslan : Sensul geografiei moderne. B.S.G. 1938,4 M. Iancu, I. Hantz, Asupra metodologiei cercetărilor 
fizico-geografice, Forum, nr. 2/1970.5 Popovici, Istoria geografiei și a descoperirilor geo
grafice. (Curs litegrafiat), București. 1970.

Aceeași contradicție s-a presupus că există și între geografie generală și geografia regională. Lucrul acesta a fost lămurit pe deplin de S. Mehedinți1 2 și G. Vâlsan 3 încă de mult timpEste un raport de reciprocitate organică între achizițiile numeroaselor discipline geografice speciale, analizele regionale și succesele geografiei sintetice. G. Vâlsan arată în lucrarea .Sensul geografiei moderne*  (1938, p. 10) că : .geografia teoretică nu s-a corectat și nu s-a clarificat decît în măsura în care s-au adunat cît mai numeroase și mai exacte date de geografie regională*.  Și tot el apreciază că, singurul domeniu geografic de necontestat este al geografiei regionale.Geografia fizică globaiă sau generală este considerată astăzi, cu toate ramificările și realizările științelor speciale desprinse din ea, ca o știință cu statut propriu.Obiectul geografiei fizice a fost în România fundamentat de S. Mehedinți care a descifrat mecanismul interacțiunii celor patru învelișuri planetare exprimat în legea subordonării lor cauzale.El a concretizat legea integrării și a conexiunilor cauzale fizico-geografice, arătînd că, geografia fizică nu-și pierde obiectul prin faptul că studiul Pămîntului revine și altor științe (geologie, geofizică, geochimie, geodezie ș.a.).Disciplinele fizico-geografice speciale ca și cele economico-geografice formează o unitate a diversității în cadrul geografiei generale sau globale.S. Mehedinți a arătat că : .Geografia poate fi o știință unitară, chiar cînd unii geografi și-ar limita munca și competența lor numai la o sferă de minimă îngustime*  (Terra I, p. 63).Acest punct de vedere integrator și sintetic în geografia globală, ar fi (după M. Iancu și O. Băncilă), un antidot împotriva pulverizării și a tendinței de spargere a unității geografiei sub presiunea diferențierii ei și a dezvoltării unor metode și tehnici variate.Problema unității geografiei a fost deseori discutată în multe țări ale lumii și ea se rezolvă numai prin modul just de înțelegere a noțiunii de mediu geografic, și deci a obiectului global sau al celor parțiale din cadrul științelor geografice.Unitatea sistemului de științe geografice pornește așadar de la unitatea domeniului comun de cercetare (mediul

UNITARĂ ?
geografic), de la evoluția istorică, principiile, metodele, mijloacele comune și scopurile sale practice. S. MePedinți a recunoscut șidefinit geografia economică ca o ramură științifică în cadrul antropogeografiei, idee dezvoltată apoi de alți geografi.Ideea despărțirii geografiei în două grupe de ștnnte deosebite este mai veche. L. Febrre (1922) și C. Vallaux (1925) considerau că geografia fizică aparține științelor naturii, iar geografia economică, domeniului științelor sociale. Treptat au apărut în unele țări ale lumii, pe lîngă aceste concepții dualiste (pluraliste) și concepții monaiste.Cei mai mulți geografi sînt de părere, că geografia de astăzi este alcătuită din două mari grupe de științe : fizico- geografice și economico-geografice, fiecare din ele cu un număr de ramuri bine conturate sau în perspectivă de »> deveni științe speciale. Fiecare din acestea are obiectul său propriu ca o parte integrantă a obiectului general al geografiei.Științele geografice au cum s-a spus ca domeniu de cercetare mediul geografic, iar ca obiect complexul teritorial, studiate dintr-un punct de vedere propriu și în lumina principiilor cauzalității, repartiției spațiale și al integrării geografice ce au permis progresul științelor geografice. Atît geografia fizică cit și geografia economică folosesc metoda analizei și sintezei în cercetare ce cuprinde ca mijloace: observarea, descrierea, clasificarea și prognoza: apoi metoda istorică și comparativ geograficăMediul geografic ca domeniu de cercetare al geografiei nu exprimă o simplă sumă a componentelor lui (naturale și social-economice), o înșiruire descriptivă a acestora. ci interacțiunea dintre aceste elemente. Or. studiul geografic al unui teritoriu, explică interacțiunea dintre fenomenele economice și naturale și scoate în evidență complexitatea geografică a teritoriului cercetatGeografia economică analizează interacțiunea dintre procesele economice și naturale, în lumina tezei materia- list-istorice a rolului determinant al modului de producție în dezvoltarea societății. Condițiile și resursele naturale necercetate în sine, sînt analizate în cadrul mediului geografic, numai ca premisă a dezvoltării social-economice a unui teritoriu, iar activitatea omenească este analizată în raporturile ei directe cu condițiile naturale dar și cu rele social-politice în care se dezvoltă.Examinarea obiectivă a mediului geografic conduce astfel la unitatea științelor geografice, care nu se confundă cu concepția despre geografia unică sau cu unicitatea proceselor ce au loc în cadrul acesteia.Fiecare complex teritorial studiat de geografia fizică sau economică, își are mediul său geografic în care acționează fenomene naturale și fenomene economice între care există o strînsă legătură. Unitatea teritoriului este compusă din părți studiate de diferite științe geografice. Deci complexele economice naturale4 generate de legile obiective ale societății, sînt complexe teritoriale și obiect de analiză al geografiei fizice și geografiei economice.In etapa actuală se poate vorbi deci în urma progreselor tehnico-științifice și economice, mai mult ca înainte, de o ramificare dublă sau diferențiere a geografiei, în geografie fizică și geografie economică fiecare cu ramurile lor speciale. In viitor sînt de așteptat în cadrul multor științe speciale (analitice) și conturarea unor noi subîmpărțiri5.Astăzi se poate vorbi ca și în grupa geografiei fizice de o geografie economică sintetică (integrală sau globală) și de științe economico-geografice analitice (geografia popu

lației și a așezărilor, geografia producției, geografia circulației etc.).Cu toate că lucrările de geografie economică complexă șl sintetică s-au înmulțit după primul război mondial,' mai stăruie încă și astăzi unele opinii care nu admit titulatura de geografie economică. Dar acest fapt nu schimbă conținutul problemei.Se amintesc în acest sens trei opinii deosebite : 1) una a celor mai mulți geografi din țările socialiste care acceptă noțiunea globală de geografie economică pentru grupa științelor care cercetează latura socială a mediului geografic (complexul teritorial) ; 2) părerea geografilor din țările occidentale (Franța, îndeosebi) ce folosesc titulatura de geografie umană ce include și geografia economică echivalentă cu a producției și circulației și 3) opinia mai veche a antropogeografiei mai puțin acceptată și apropiată de a geografiei umane numai inițial.Geografia economică se impune ca știință tot mai mult după primul război mondial, avînd mulți adepți în țările socialiste și capitaliste. Tendințele de naturalizare sau socializare au fost astfel depășite.în U.R.S.S., I. G. Sauskin, (Introducere in geografia 
economică, 1961, p. 46), consideră geografia ecopomică o știință limitrofă între științele naturale, tehnică și economia politică.In ciuda diverselor opinii cu privire la obiectul și locul geografiei economice (știință de hotar, bipolară, socială), majoritatea geografilor noștri după reforma învăță- mîntului din 1948, au conceput geografia economică drept un component de bază al sistemului științelor geografice.O deosebită amploare au luat-o îndeosebi științele economico-geografice analitice care studiază latura socială a mediului geografic ca : geografia populației, geografia așezărilor omenești (urbane și rurale) geografia producției (industriei, agriculturi), circulației, geografia schimburilor și a turismului.Geografia constituie astăzi suportul multor domenii de cercetare atît al științelor sociale, naturale ca și al celor economice. Deasemeni, toate problemele de organizare si amenajare rațională a teritoriului, de înțelegere a echilibrului din natură, presupun o profundă cunoaștere a geografieiînsăși înțelegerea și apropierea dintre popoare și oameni este o funcție a geografiei, a culturii geografice umane.Școala românească de geografie fizică și de geografie economică este astăzi mult apreciată nu numai în țară dar și în străinătate. Cele două geografii sînt privite ca două surori siameze care, organic nu se pot despărți.în concluzie, se poate sublinia, că nimeni nu se mai îndoiește astăzi de caracterul științific unitar al geografiei, de importanța și poziția sa pe plan național și mondial.

Prof. dr. AL. OBREJA

IAȘII ANILOR
In luna februarie a anului 1864, Fred 

Schmidt, profesor de .științe exacte*  la Paris, 
apoi la Halle, după o călătorie de șase săp- 
tămini — trecind și prin Lemberg — ajungea 
la Iași, unde era chemat ca profesor la 
curtea domnească pentru cei doi fii ai dom
nitorului de atunci, Alexandru Moruzi. De 
aici, de la Iași, el nu întîrzie să trimită re
vistei berlineze Neue Berlinische Monatsch- rift, o descriere a călătoriei sale și a „noului 
loc de muncă*,  orașul Iași. Noul profesor al 
beizadelelor domnești, care avea legături 
strînse cu oamenii de cultură din Franța și 
Germania, venind într-o țară cu obiceiuri 
deosebite și, mai mult, ca profesor la curtea 
domnească, avînd prilejul de a vedea mai 
multe, are ochiul atent asupra tuturor celor 
ce-l înconjoară și descrie lucrurile cele mai 
caracteristice.

Sosind la granița Moldovei, găsește pregă
tite, din poruncă domnească, trei trăsuri eu 
12 cai, fapt care îl surprinde, deoarece se aș
tepta să parcurgă drumul pînă la Iași în con- 
dițiuni mai proaste decît acel de la Lemberg 
pînă la granița Moldovei, pe parcursul că
ruia fusese găzduit în niște „hanuri mizera
bile, fără paturi, ba nici paie uscate, afară 
de puțin fin și acela muced și ca anexă, 
o mulțime de insecte pișcătoare", iar majo
ritatea nopților se odihnise pe podeaua 
goală sau în trăsură.

Trecind prin orașele din Moldova, auto
rul articolului a fost primit „cu o politeță 
deosebită de primarii respectivi, unii vor
bind bine limba franceză" și, înțelegîndu-se 
cu ei, a prelungit drumul cu cîteva zile, 
„profitînd de această ocazie ca să învăț a 
cunoaște mai în grabă țara și obiceiurile 
locuitorilor*.

La 6 februarie era la Iași, unde prima 
noapte a fost găzduit la doctorul Hesse, 
medicul curții domnești, iar a doua zi a 
fost prezentat domnitorului, care îi face o 
bună impresie, cunoscând mai multe limbi: 
româna, franceza, italiana, turca, araba, 
persana, latina și greaca modernă. Domni
torul era la curent cu relațiile politice ale 
țărilor din. Europa. Schmidt consideră că 
Montei eraun om care avea cunoștințele 
necesare pentru d-și face datoria de dom
nitor

El, după cum- am mai arătat, urma să lie 
profesorul celor doi fii ai domnitorului, 
unul de 16 ani și celălalt de 18. „Ei au deja 
o barbă bine formată", remarcă profesorul, 
care scrie că ei mai aveau și alți profesori 
„foarte tale.ntați", care îi învățau limba 
greacă veche și turca. Ei nu aveau cunoș
tințe de „științele exacte", acestea fiind pen
tru dînșii ceva cu totul nou.

Noul profesor se bucura că 
q a va avea „un vast cîmp de
fC II £1 activitate" în această direcție.

Se fixează un program zilnic 
de patru ore pentru studiul istoriei, geografiei, aritmeticii și limbii franceze.

„Aș putea să înșir un număr destul Oe 
mare al oamenilor culți și invățați, savanți 
chiar, care trăiesc aici, in Iași", scria 
Schmidt care, venind in Moldova, o credea ca 
fiind o țară săracă in asemenea îndeletni
ciri. „Așa, de pildă, este aici învățatul P. 
Dănilă, care a tradus in greaca modernă 
„Astronomia" lui La Lande" Acest P. Dă
nilă era „profesor la școala din oraș". Mai 
era apoi, aici, în Iași, doctorul Anastasie, 
care studiase șapte ani la Halle și care area 
cunoștințe foarte vaste, fiind abonat la mai 
multe reviste, intre care și .Les Annales de la physique*  a lui M. Gilbert, profesor 
la Halle, și .La Gazette universelie de litte- rature*  din Jena, precum și mai mulți pro
fesori erudiți și trei persoane din corpul 
diplomatic — între care și fiul renumitului 
astronom Mechain 2“.

Vorbind despre cultură, tn general, au
torul descrierii spune că „se observă o oa
recare cultură, care nu se poate pretinde 
diecilor destul de numeroși, care se află de 
obicei în alaiul de la curte. Cei mai mulți 
vorbesc binișor mai multe limbi, cu o spo
ială de civilizație manifestată printr-o poli
teță afectată*.

Asupra boierimii face următoarea obser
vație : „Boierii țării vorbesc de obicei două 
sau trei limbi dar, atît cît i-am observat în 
prezent, pot să afirm că sînt foarte inculți 
și superstițioși".

„Orașul Iași — scrie Schmidt — poate 
să aibă 30—40 mii de locuitori, dar nu se 
poate compara cu un oraș european. Un 
sat mai mare, în care se observă cîteva 
sute de clădiri mai impunătoare și mai so
lid zidite, unde locuiește protipendada de 
la conducere, dar aceste locuințe sînt ames
tecate cu un număr mai mare (și în pro
porție cu populația), de colibe sărăcăcioa
se, cu ferestre la pod astupate cu hîrtie sau 
beșici de bou. Unele case sînt așezate una 
lîngă alta formînd străzi (ulițe), dintre care 
unele sînt pardosite cu grinzi de lemn, nu- 
mindu-se astfel poduri. Noroiul este groaz
nic în anotimpul ploios. Din această cauză 
nici- un locuitor mai înstărit nu merge pe 
jos, de unde și mulțimea trăsurilor ce se 
observă".

Autorul nu uită să-și descrie și camera in 
care locuiește, cameră în care „nu se gă
sește o masă, așa că aici, tot ceea ce se 
obișnuiește a se lucra la masă, se face pe so
faua care ocupă o jumătate din cameră, și 
care are două etaje, din care întîiul nu 
este mai înalt de șase degete (0,265 m), iar 
al doilea de 18 degete pînă la două pi
cioare". Oglinzile, ca și alte mobile, lip

sesc, ele găsindu-se doar numai în came
rele de culcare ale femeilor.

Vorbind despre îmbrăcăminte, Schmidt 
arată că aceasta — cu excepția coafurei — 
este după moda turcească și pentru aceasta 
„se face o cheltuială de necrezut, așa că 
un costum obișnuit pentru bărbat sau fe
meie, costă mH de piaștri*.

Petrecerile clasei dominante constau de 
obicei din călărit sau vânătoare de urși. 
Este foarte obișnuit jocul aruncării suliței 
de lemn de către un călăreț in goana man. 
țintind să lovească un alt călăreț ce vine 
împotriva.

La curte se făceau dese baluri, la care 
dintre femei participau numai acele mări
tate. Vorbind despre muzică. Schmidt re
marcă faptul că _Ea este foarte prețuită 
aici, dar diferă foarte mult de a noastră".

Ospețele se țineau lanț atit la cu’lea 
domnească, cit și pe la curțile boierești.

„Aici — scrie profesorul — se pune mare 
preț pe plăcerile ospețelor. La curtea dom
nească se servesc ptnă la 40—M fehtri de 
mincare și 20 fehtri de fructe și brânzeturi. 
P~egăti-ea lor este foarte diferită de a noas
tră. incit iți trebuie un timp îndelunga: să 
te obișnuiești cu ele". Autorul articolului 
subliniază faptul că aceste coțâoase mincă- 
ruri erau stropite dxn belșug cu x- ttn ex
celent, despre care serie in mod special: 
„Se găsește aici un etn foarte bun. al c6~ui 
preț este mai ridicat decis al berci din 
Berlin. Totuși eu U prefer pentru gustul hă 

plăcut chiar rinului alb din F-anta. ba. aflu 
chiar că-mi convine și pentru sănătatea mea 

lașii in secolul al XVIII-lea (stampă aflată in biblioteca centrală universitară Cluj)

și nădăjduiesc că, folosindu-l cu măsură, 
mă voi putea apăra de frigurile specifice 
acestei țări, care de obicei fac victime mai 
mult între străini*.

Vorbind despre împrejurimile Iașilor, le 
găsește „foarte pitorești și foarte roditoare, 
după cum este in general Moldova, pe care 
eu o văd ca o țară fericită și înfloritoare".

Biblioteca Națională din Paris păstrează 
o deosebit de bogată colecție de ziare și re
viste. Cercetarea ei, mai ales pentru seco
lul al XVIII-lea și primele decenii ale se
colului al XIX-lea, ar scoate la iveală multe 
știri despre trecutul orașului Iași. Și cînd 
afirmăm aceasta, ne gîndim și la importan
tul articol scris in anul 1837 de Aug. La- 
batut in .Revue de Paris*  privitor la că
lătoria lui făcută de la București la Iași, in care face observații foarte interesante asu
pra vieții politice și sociale, cu atît mai 
mult, cu cît călătorul era a doua oară în 
tara noastră și observase multe prefaceri 
in viața politică și socială.

Dar, asupra acesteia, vom reveni.
GH. UNGUREANU1. Este vorba de La Lande, astronom francez. mort la 1807, care a tipărit lucrarea 

„Astronomie", în patru volume și care în anul 1806 publica o hartă a lunii. Este autor al mai multor articole publicate în 
„Journal de physique*.2 Mechain Pierre-Franțois-Andre, astronom francez, membru al Academiei de științe, director al Observatorului. Moare în 
anul 1804.



WES-GUY BERGES:

LUNA SE AFLĂ IN AMAZONIA id
Publicul francez, Yves-Guy Berges (n. 1930 1° 

Fez—-Maroc) este laureat în psihologie, socio
logie și etnologie. In 1960, timp de șase luni, 
tace turul lumii ca globe-trotter, Începe apoi o 
■strălucită carieră de reporter : este prezent la 
toate marile evenimente pe care le trăiește 
lumea modernă. Cataclisme, uragane, războaie, 
catastrofe — sînt subiecte pe care le atacă 
cu predilecție. Dornic de a reuni în scris faptul 
sociologic cu cel reportericesc preia formula 
lui Egon Erwin Kisch — reportajul trăit 
la fata locului — și astfel îl vedem pe fron
tul din Algeria, Vietnam, Cambodgia, Laos, în 
Peru, Sicilia, Congo și Pakistan. In 1969, ob
ține premiul ALBERT—LONDRES pentru cel 
mal bun reportaj al anului : Luna se află in 
Amazonia. Cartea sa, recent apărută în editura 
pariziană Albin Michel este istoria unei pa
sionante aventuri trăite în compania unei fami
lii barbare, „preistorice", capturată de către o 
expediție științifică columbiană. Vestea desco
peririi acestor oameni ai preistoriei îl determi
nă pe Yves-Guy Bergăs să-și ia valiza șl să 
aterizeze în misterioasa junglă a Amazoniei 
pentru a realiza pe viu contactul său cu... 
preistoria. Reportajul său are valoarea unui 
document, unic prin informațiile de ordin psi
hologic, etnologic, sociologic, șl antropologic 
pe care a avut prilejul să le culeagă în timpul 
petrecut în compania celor șase membri ai fa
miliei preistorice". Spațiul nu ne îngăduie să 
înfățișăm cititorilor decît cîteva episoade, su- 

, Uciente însă pentru a le oferi o imagine asu
pra acestui eveniment.

M. C.In ce fel v-aș putea descrie priveliștile pe care le zăresc din avion ? Amazonia pare un ocean verde deasupra căruia omul nu este decît o pasăre răt'cită. Selva — spre deosebire de pădurea congoleză — pare plată, nesfîrșită — un adevărat covor de țesături fine, de culoare verde închis. Apoi, umbra unor abisuri, a unor văgăuni uriașe, dezgropate din neant de fluviile cu ape leneșe. Pe înălțimi, fire de apă brăzdează pădurile, sfîșîindu-le în bucăți, In lumina soarelui, căderile de ape cristaline par niște falii diamantine.Și totuși, un mediu dușman omului. Timp de ceasuri întregi, pădurea acoperă totul. Apoi, deodată, imensul Rio Mar. La patru kilometri de delta Mar-ului, Amazonul e de două ori mai lat decît Dunărea la Viena. In acest chenar de ape, un oraș : LETICIA - post avansat al civilizației în Amazonia columbiană. Un port la Amazon. Cînd apele nu invadează străzile orașului, de două ori pe lună, un avion face legătura cu Bogota. Leticia este un orășel de lemn și beton în care trăiesc 9.000 de suflete. Oamenii n-au de ales între z duful copleșitor și noroiul adus de ploile tropicale. în dreptul fluviului, malul devine spongios, cu contururi imprecise căci Amazonul mușcă mereu pămîntul Luteciei, iar apa galbenă, plină de plante putrezite, trece deseori dincolo de mal for- mînd bălți de mocirlă. In acest păienjeniș de bălți și canale, casele sînt construite pe stîlpi de susținere. Prăvăliile de lemn evocă Far West-ul : „Casă de încredere, cumpăram dolari, pămînt, cruzeros". Pe unele firme nu lipsesc nici bovinele stîngaci desenate : „Cumpărăm vite". Cu o sută de ani în urmă, vitele puteau fi lesne înlocuite cu sclavi.La dreapta, Brazilia. La stînga, Peru. Amazonul le unește : o autostradă fără pulbere cu un trafic perfect fluid. Leticia este o escală de prim ordin în această pustietate. în port, străzile pavate cu lemn se furișează timid printre colibe, separîndu-le, unindu-le. Pe fluviu, o insulă plutitoare trece ca o nălucă. Și viața portului se scurge monoton, f ră evenimente, în așteptarea unei pirogi peruviene sau a unei șalupe braziliene. Plictisul orașelor coloniale a marcat Leticia înainte de a fi devenit cu adevărat un oraș. Așezarea aceasta artificială ilustrează cît se poate de plastic falimentul campaniei de valorificare a Amazoniei de către columbieni, brazilieni și pe- ruvieni. Guvernatorul provinciei e incapabil să ia vreo inițiativă : nu are nici bani, nici putere. Amazonul este singurul Dumnezeu aici, și uneori, în caz de răzmeriță, infanteria marină columbiană.Un avion militar brazilian ne transportă în cîteva ore în mijlocul selvei braziliene, la o distanță de circa 80 kilometri de Pe- drera, — ultimul fort al civilizației în jungla columbiană — unde se poate ajunge numai cu barca pe rîul Caqueta. Zburăm pentru a doua oară deasupra selvei sălbatice: sute de kilometri de junglă pe care omul modern n-a reușit s-o îmblînzească încă. Cei șase membri ai „familiei preistorice", capturați de expediția Julian Gil sînt deținuți la Pedrera într-un fort părăsit, fost cîndva închisoare militară. Un zid înalt de trei metri îi protejează de privirile curioase ale localnicilor. Femeia, goală, demnă, refractară oricărei pudori, traversează din cînd în cînd curtea vechii închisori, exami- nînd cu atenție zidurile captivității. Surorile de caritate care și-au oferit de bună voie serviciile comisiei de savanți care studiază comportamentul sălbaticilor — au ars 
cache-sex-ul de rafie al bărbatului preistoric, i-au tăiat pletele, i-au pus cu forța un pantalon. Se spune că în urmă cu două săptămîni, atunci cînd au fost aduși la Pedrera, cei doi soți mușcau pe oricine s-ar fi apropiat de ei. Au stat zece zile fără să mănînce. Cînd unul dintre copii a apucat o bucată de pîine zvîrlită de localnici peste zidul închisorii și a început să o mănînce, 

tatăl l-a obligat să vomeze tot ce a înghițit, introducîndu-i pe gît o nuia. Și acum, după atîtea zile de captivitate, cei șase oameni ai munților — cum îi numeau cei din Pedrera — se tem : de bărbile bărbaților ce-i spionează de pe înălțimea zidurilor, de marile cursuri de apă pe care nu le mai văzuseră pînă atunci, de bărcile cu motor de pe Caqueta, de găini, de vaci, de cîini, de tot ceea ce comisia științifică însărcinată cu îmblînzirea lor a făcut să defileze pe dinaintea ochilor lor. Cînd „programul științific" ia sfîrșit, cei șase prizonieri se refugiază în ungherele întunecoase ale fortului. Stau ghemuiți lîngă focul aprins în imensa colibă a închisorii și nu scot nici un sunet. încetul cu încetul curiozitatea a învins teama. După o lună de captivitate, sălbaticii au început să se uite în ochii civilizatorilor, să pipăie țesăturile fine aduse de misionari, să mîngîie fierul, să se închine chibriturilor, să zîmbească.După „greva foamei" de la începutul detențiunii cei șase s-au apropiat de vînatul ce le a fost adus de misionari, au ales păsări cu penaje viu colorate pe care le-au servit crude, fără sare. Comisia științifică a găsit de cuviință să le dea nume : pe bărbatul preistoric l-au numit CARABALLO,

pe femeie au numit-o AMAZONAS, pe băiatul cel mare JUANITO, pe cele două fete LAURA și MARIA, pe băiatul cel mic VE- NANCIO. Dintre cei citați, bărbatul a fost cel mai receptiv la operația de adaptare, la civilizație. Primul lucru care i-a făcut plăcere a fost... fumatul. Zile întregi s-a înecat în fumul țigărilor oferite cu generozitate de columbieni. Guvernatorul i-a făcut cinstea să-1 ia la pescuit, bineînțeles sub pază. Caraballo s-a dovedit un încercat și pasionat pescar, fapt ce confirmă tezele antropologilor că strămoșii omului au trecut inevitabil prin stadiul pescuitului. Apoi, o echipă de indieni din Pedrera au dansat în fața lui. A dansat și Caraballo dar în felul său, nesocotind muzica tobelor din jur și a celorlalte instrumente. Plasat într-un dormitor comun, laolaltă cu șase b’rbați — elevi ai școlii de infanterie marină, îmbră- cați în civil — a început cu timpul să imite gesturile acestora: să se spele dimineața pe dinți și chiar să înghită pasta men- tolată ce i-a fost oferită. De bărbierit nu s-a bărbierit niciodată, deoarece fața lui e ca aceea a unei fecioare, fără vreun fir de păr care să-i trădeze virilitatea. A observat că ceilalți bărbați (din dormitor) poartă sub pantaloni desuuri. I-a imitat Albul imaculat al unui slip i s-a lipit curînd de trup. într-o zi s-a dovedit mai ingenios decît partenerii de cameră: și-a pus slipul peste pantaloni.Amazonas — femeia preistorică — plasată și ea într-un context experimental de către savanții columbieni — a rămas multă vreme insensibilă la maniestările vecinelor ei de dormitor. Nu le-a imitat. A aruncat maldărul de lenjerie de nylon, preferind să umble goală împreună cu copii ei, așa cum trăise în junglă. într-o zi, n-a mai găsit un strop de apă în marmita din colibă. A luat marmita de aluminium și împreună cu 

Juanito, feciorul cel mare, s-a dus lo pompa de apă din curtea fortului. A stat multă vreme gînditoare, fără să scoată o vorbă în fața acestui idol, de fier, neștiind daci face bine sau nu scormonind măruntaiele pămîntului pentru a scoate apă. Dar setea s-a dovedit cel mai bun sfătuitor : a pus mîna pe pompă, făcînd să lunece cu putere scripetul de sus în jos. Apa a țîȘnit limpede, rece ca ghiața. Jocul cu pompa de apă i-a făcut plăcere. N-a mai fost nevoie ca surorile de caritate să se ducă după apă ; în altă zi, a z rit în mîna unei misionare o brichetă cu gaz de fabricație europeană. A pîndit momentul pînă cînd sora s-a culcat și i-a șterpelit bricheta pe care a îngropat-o în pămînt. Gestul n-a trecut neobservat. Misionarele n-au mai aprins focul de paie și crengi uscate în zilele de ploaie torențială. Frigul a pătruns în colibă. Vreascurile așteptau flacăra. Atunci, Amazonas cu priviri de fiară rănită s-a dus într-un colț al marelui șopron, a scormonit pămîntul și a dezgropat bricheta. O soră a ajutat-o si aprindă focul. După două luni de indiferență față de binefacerile civilizației, Amazonas s-a dus la raftul cu lenjuri și îmbrăcăminte. Și a pus pe ea o cămașă cu dantelă. Dar n-a ținut mult. După o jumătate de oră, a început s1 dea semne de nervozitate, să-și zgîrîie pielea. Misionarele au aju- tat-o să-și scoată cămașa. Copiii s-au dovedit mai docili : au început să umble în maiouri de bumbac, nu însă și în pantaloni. Și-au pus sandale de vară, dar le-au abandonat repede în curtea închisorii. Juanito s-a adaptat fără prea multe fasoane vieții civilizate. Sălbaticul adolescent a fost primul care a început să mînuiască o pușcă- juc rie. Frații lui se întrec în a se lăsa fo- tografiați fără să știe ce înseamnă acest ritual al omului modern. Sînt zile în care — scăpați de sub supravegherea lui Caraballo repetă ca niște papagali cuvintele pe care le aud. Se ating de tot ceea ce zăresc în jurul lor : de țesături, de picioarele tinerilor care le țin companie, de bărbile oamenilor de știință, de cuțitele etnologilor. Le plac mult boabele de yucâ — legumă asemănătoare cu manioca — despre a căror existența nu Știau nimic cu două luni în urmă și care, împreună cu bananele constituie totuși hrana de bază a triburilor amazoniene cunoscute.O problemă de 'nerezolvat rămîne limba. Cei ce s-au vînturat în tot acest timp în. fortul Pedrera au vorbit în fața familiei preistorice nu mai puțin de 18 dialecte din Amazonia columbiană, plus alte vreo zece de origină braziliană și peruviană. în zadar. Nici uri interpret nu a putut să deslușească onomatopeele și sunetele emise de către cei șase captivi. Interesul general se îndreaptă mai ales spre Caraballo : sub hainele cu care bărbatul a fost îmbrăcat de cîteva ori, trupul său e suplu și greoi totodată : 1,70 m. înălțime, torsul viguros și lung, picioarele fragile ca de gazelă. Tălpile picioarelor sale sînt plate, mîinile par niște gheare de vultur. Mersul lui este ușor aplecat înainte. Privirea lui Caraballo nu exprimă nici un sentiment. Uneori, o lumină galbenă, stranie, începe să-i coloreze ochii, apoi devin din nou opaci, întunecați. Sălbaticii au figurile rotunde, fruntea mare, pomeții pro- eminenți, ochii bridați : figuri de mongoloizi. Nu au de loc sprîncene. Pielea trupului lor e netedă, arămie, fără niei un cusur. Aceste date îi fac pe savanți să emită părerea că acest tip de oameni este mult mai arhaic decît toți indienii cunoscuți în America Latină.Femeia este mai neliniștită : seara plînge adesea. Are o privire de animal rănit. Copiii, bănuind venirea nopții, devin gravi, tăcuți, dar nu plîng niciodată. Nu scot sunete, ci țipete. Cînd te apropii de ei, fug, se ascund în coliba mare a fortului. Dacă nu e nici un alb prin apropiere, ies cîteși patru afară și mînîncă larve crude aduse de c'tre surorile de caritate. In interiorul colibei mari au fost amenajate șase hamacuri. Dacă celor doi soți, aceste obiecte nu le spun nimic, copiii așteaptă retragerea albilor, și după exemplul tinerilor — aduși special de savanți în acest cantonament — se zbenguiesc în hamacuri. Pentru a le studia modul de viață, membrii comisiei științifice le aduc de la mari distanțe tot felul de indieni aclimatizați sau din unele triburi pe cale de asimilare. Acești oameni sînt mulțumiți de faptul că pe lume există ființe și mai sălbatice ca ei. Prizonierii însă se ascund din drumul vizitatorilor de culoare. Caraballo s-a apropiat totuși într-o zi de un indian Matapi și și-a plimbat mîna pe trupul gol al acestuia. Faptul a provocat rîsete în rindul asistenței. Caraballo s-a întristat, a devenit taciturn și nu s-a mai atins de nimeni altuLSînt și momente în care cei șase membri ai familiei preistorice se adună la un loc, se ghemuiesc unul în altul și par să fie fericiți. Sînt sigur că ei nu știu că sînt sălbatici și că în mîna savanților columbieni nu sînt altceva decît niște cobai. Un zid invizibil, lung de treizeci de mii de ari, îi separi de cei din jurul lor. Sînt „liberi" să trăiască în fortul-închisoare așa cum au trăit în junglă sau sus pe munte la 2.000 m altitudine. Dar nu trăiesc. Viața lor aici este o lungă agonie. Toți știm asta așa cum o știu și savanții care se ocupă de ei. Cînd în fața lor apar de pildă elevii din infanteria marină în uniformă, — cei care i-au capturat în junglă, — devin stacojii, se caută unul pe altul, se ascund unul în celălalt de teamă. Libertatea lor, aici la Pedrera este deci o teamă perpetuă în fața omului alb.
Traducere de MARTA CUIBUȘ(Urmare în numărul viitor)

cmnentar

NOUĂ SAU ȘAPTE?
„Dacă in trecut, pentru „reglementarea*  orică

rei probleme din Golful Persic, era suiicient să 
trimitem canoniere, scrie „Guardian" (nostalaia 
splendorii de altădată este evidentă!, acum treou:-: 
să trimitem o delegație să negocieze". Intr-adevăr, 
recent, William Luce, reprezentantul special al se
cretarului britanic al Foreign Oifice-ului pentru 
Golful Persic, și-a încheiat cel de-al treilea tur
neu, în decurs de numai șase luni, prin stotete. 
emiratele și șeicatele din această regiune. Ultima 
etapă, înainte de a pleca la Londra, a fost Tehera
nul, unde diplomatul enalez a avut întrevederi cu 
sahin-șahuj și ministrul de externe, A. Zahedi, 
pe care, potrivit cotidianului „Elelast", i-a pus la 
curent cu consultările și schimburile de vederi avute 
in statele vizitate asupra creării Federației celor nouă 
șeicate și emirate. El a discutat, de asemenea, 
despre problema evacuării trunlor britanice din goli.

In ce stadiu se ailă proiectul viitoarei „federa
ții" a șeicatelor arabe ? Părerea cercurilor politice 
și diplomatice britanice nu este uniformă ■ unii 
speră ca din federație să iasă ceva : alții, pornind 
însă de la greutățile crescînde de care se lo
vește proiectul federalizării, socotesc realizarea lui 
puțin probabilă

In luna octombrie anul trecut, reprezentanții celor 
nouă șeicate din Golful Persic s-au întrunit ,pentru 
a fixa o agendă a unei conferințe a liderilor «- 
cestor state. Concepțiile lor despre federație au 
fost așa de deosebite și așa de contradictorii- încît 
au hotărît o nouă reuniune la același nivel. Parti
cipanta s-au despărțit însă fără să iixeze termenul 
acestei reuniuni. Principalele divergențe sînt vechi ; 
care va ii capitala stalului federal ? Cb pondere 
politică urmează să revină populației statelor 
membre '< ;

In ce privește capitala se ajunsese la „un. com
promis. considerat de unii hesătisfăcato'r. Ea ar 
fi urmat să fie construită la granița dintre Dubai și 
Abu Dhabi. Acest compromis a fost Pits sub 
semnul întrebării, și nu fără motive, de Bahrein, 
unde se află cel mai mare oraș al regiunilor care

I urmează să fie iederalizale. Abu Dhabi, cu apro
ximativ 200 milioane de dolari venit anual — cel

i mai bogat stai petrolier dintre șeicate, — ar urma 
să suporte o parte importantă a cheltuielilor pentru 
noua capitală.

Bahrein, regiunea cu cea mai mare populație, 
revendică nu numai capitala pentru sine, ci doțrește 
și o constituție a federației care să-i permită să 
aibă o. pondere politică proporțională cu .populația 
sa. Guvernul de la Banrein insistă ca parlamentul 
federal — dună o perioadă de tranziție de' cinci 
arii — să reprezinte proporțional populația 'fiecărui 
stat. Micile state se opun acestui deziderat. Ele se 
tem să nu fie dominate de șeicatele mai mari și 
mai bogate.

II Aceste dificultăți nu pot fi înlăturate chiar dacă 
statele Bahrein și. Quatof iși caută propriul, lor

I drum ca viitoare state independente și- se încearcă 
o federalizare a „celor șapte". Intre acestea . n-ar 

i exista nici un echilibru. Abu Dhdbi' este de 
departe cel mai boga> și mal mare stat. Principate 
ca Umm el— Qawain, Ajmanf Fujaira nu prezintă

I importanță nici ca teritoriu, nici ca număr, de
l locuitori și nu realizează nici venituri de pe urma

petrolului ; ele sînt formate, nici mâi mult nici mai 
puțin, decît din sate de pescari, înconjurate ae 
munți și pustiuri. Greutățile care stau în calea 
formării unei asemenea federații de șapte șeicate 
sărace apar atît de mari îneît cu greu se poate 
accepta ideea că aceasta ar lua ființă.

Si apoi, micile state de pe Coasti Piraților ar 
putea deveni obiecte de dispută și influență. Abu 
Dhabi ar urma să joace cel mai activ rol. Suve
ranul de aici, șeicul Zaid, este gata să înființeze 
n armată proprie, care să dispună și de aviație. 
Există deja instructori iordanieni și britanici care 
îi dau concursul. Rolul acestei armate în viitoarea 
politică din Golful Persic va deveni cu atît mai 
însemnat cu cît în celelalte principate nu există 
nici o armată, ci numai unități de pază a palatelor 
șeicilor și unele efective comandate de britanici. 
Marea Britanie întreține unifăti regulate în 
Bahrein (aproximativ 3.500 de soldați) și în Șarja 
(2.500).

încă un element de care trebuie să se țină sea
mă îl constituie disensiunile din această zonă. Intre 
Abu Dhabt și Arabia Saudită există o veche 
dispută pentru Oaza Buraimi. Arabia Saudită re
vendică nu numai această oază, ci și alte teritorii 
unde se bănuiește că ar exista zăcăminte de 
petrol.

Disputa există si între principatele Dubai și Abu 
Dhabi. Astfel, principatul Abu Dhabi construiește 
în prezent un port care va face concurență se
rioasă Dubai-ului, deocamdată cel mai important 
centru comercial de pe Coasta Piraților.

înșiruirea problemelor în suspensie în1 re șeica- 
*ele arabe, pe de o parte și între acestea și sta
tele mari din această zonă poate continua. Nu 
este încă rezolvată chestiunea platoului continen
tal al cărui bogății petroliere constituie o sursă 
a divergentelor. ,Nu este de mirare, relevă coti
dianul „Kayhan", că unii șeici vorbesc de ■ federa
ție, fără să știe ce este asta, atrași de mirajul că 
într-o zi vor putea deveni proprietarii unor bo
gate timpuri petrolifere*.  Același ziar observă ca 
„ideea unei federații pare să aibă șanse reduse 
de succes, în ciuda eforturilor lui Luc^ în cele 
tiei turnee făcute in zona Golfului Persic*.  Fă 
dăm dreptate cotidianului „Kavhan* , deoarece este 
puțin probabil ca în asemenea condiții, proiectul 

| de federalizare a șeicatelor din Golfuț Persic, fie 
într-o formulă de nouă sau de șapte, să devină o 
realitate.
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