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COPIII TĂRII...
Copiii cresc o dată cu țara, și e normal să fie 

așa, cu toate că ritmurile dezvoltării noilor gene
rații nu au fost și nu puteau fi altădată aceleași, 
nu au fost și nu puteau fi corelate cu realitățile și 
cu imperativele esențiale ale națiunii. Ne amintim 
oricînd, de cite ori îi privim și îi ascultăm pe copiii 
de astăzi, cuvintele amare prin care Mihai Eminescu 
— poetul și cetățeanul — zugrăvea mizeria micilor 
școlari de acum, aproape un secol, mistuiți de boli 
și de foame, „copii goi și bolnavi", față de care rigo
rile învățăturii rămâneau inaplicabile... Revizorul 
școlar pentru județele Iași și Vaslui își luase slujba 
în serios, într-o epocă de cumplită superficialitate 
și dezinteres oficial față de educația celor mici pe 
umerii cărora urma să se reazeme viitorul țării.

Și, precum Eminescu, s-au mai aflat mulți oa
meni de bine, patrioți luminați, devotați progresului 
care în mijlocul indiferenței și al incuriei adminis
trației de stat de pe vremuri au reușit totuși să-i 
facă pe mulți să răzbată spre cultură, spre știință, 
asigurând mersul înainte al neamului.

Astăzi, educația tineretului este una din proble
mele cardinale ale statului nostru socialist. Partidul 
Comunist, sintetizînd aspirațiile și creativitatea popo
rului nostru a condus masele spre regimul deplinelor 
drepturi și libertăți, regimul demnității umane care 
se realizează în și prin creație, prin munci pașnică 
și ascendentă spre un viitor tot mai clar și mai în- 
curajant. Astăzi ritmurile evoluției tineretului, de 
la copilărie la adolescență și maturitate, s-au schim
bat — praguri socotite uneori limite au fost depă
șite, concepția însăși despre educație ,a dobîndit un 
alt contur, integrând spiritul răspunderii comune, a 
tuturor membrilor societății, pentru generațiile ce 
ne urmează. „Voi creșteți o dată cu țara care par
curge într-un an cit odinioară în douăzeci de ani, ase
menea lui Făt-Frumos din poveste, dar cu mult mai 
iute“ — arăta de curând secretarul general al parti
dului nostru adresîndu-se pionierilor. Formularea me
taforică sintetizează transformările petrecute in toate, 
domeniile, cuprinzînd și conștiințele educatorilor ca 
Și ale celor asupra cărora se exercită procesul in- 
structiv-educativ: copiii.

In adevăr, spiritul răspunderii civice încolțește 
acum devreme și se manifestă in variate chipuri in 
activitatea pionierească, în școală, în familie. Vechi 
concepții, potrivit cărora copiii, ado'escențn s-ar 
cuveni să se mențină departe, otita cit învață, de 
frământările zilei, de imperativele fiecărui moment 
al prezentului — s-au dovedit invechite, ineficiente. 
Chemarea la viața de muncă și de creație este prin
cipala pirghie a formării generațiilor noi. Această 
chemare implică participarea. în forme adecvate, la 
activități de conducere — in cadrul unităților de pio
nieri. de uteciști, de elevi, studenți. tineri muncitori 
Ea implică, in același scop, contactul cu realitățile: 
,V-ați născut și creșteți într-o țară hărăzită de natură 
cu neasemuite frumuseți, într-o țară cu o istorie glo
rioasă, plină de lupte eroice pentru apărarea gliei 
strămoșești, pentru păstrarea ființei naționale, pentru 
progres social și pentru o viață mai bună, pentru 
socialism“ — explică în continuare tovarășul Nicclae 
Ceaușescu cu același prilej, în fața conferinței națio
nale a organizației pionierilor. De aici decurg sarcini 
multiple pentru educatorii dc toate categoriile și de 
toate virstele, pentru a asigura contactul neîntrerupt 
al fragedelor conștiințe ale copiilor cu permanențele 
țării și cu dezvoltarea ei. Copiii și țara — iată in 
esență formula care cuprinde în ea și ocrotește ger
menii viitorului. In acest context, răspunderea părin
ților față de propriii lor copii, a educatorilor față de 
școlari nu mai poate fi privită ca o problemă în
chisă de ordin familial sau profesional, privindu-i 
exclusiv pe fiecare. E vorba de o problemă comună 
a națiunii. Ea primește concretizări în perspectivele 
noului cincinal 1971—1975, ale cărui prevederi sînt 
menite să făurească societatea socialistă multilateral 
dezvoltată în România. Pînă atunci, parte din copiii 
de azi vor deveni tineri, participanți la procesul evo
lutiv al economiei și. culturii. Vîrsta lui Făt-Frumos 
nu cunoaște și nu va cunoaște astfel nici oprire și 
nici îmbătrînire: ea va reuni mereu energia cu în
țelepciunea, entuziasmul cu experiența.

CRONICA
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90 de ani de la naștere

t LOVINESCU In RETROSPECTIVĂ
„...departe de a păși in pragul Eu

ropei cu miinile goale, pășim nu numai 
cu posibilitățile unui suflet original, și 
ca fond și ca formă, ci și cu afirmații 
categorice, solidare între ele, dar di
ferențiate în cromatica literaturii uni
versale".

(Critice, IX)

Mărturii autobiografice, de jurnal in
tim sau epistolare, arată că E. Lovi- 
nescu, tentat să se afirme ca proza
tor, a murit îndoit de sine, ros de o 
adevărată dramă a nerealizării. Prin- 
tr-o dreaptă compensație, numele cri
ticului (care este un excelent scriitor) 
s-a fixat în conștiința publică ; în Lo- 
vinescu identificăm un mare critic, un 
clasic, a cărui autoritate, în epoca in
terbelică, a fost enormă. „Nu mă inte
resa decît părerea a doi oameni din 
România : G. Ibrăileanu și E. Lovines- 
cu. De verdictul lor (afirma G. Căli- 
nescu, într-un interviu consemnat de 
Profira Sadoveanu) depindea întreaga 
carieră a mea și încrederea în mine..." 
Intre impresionismul puternic subliniat 
din prima perioadă de activitate și tendin
ța spre sistem, caracteristică etapei de 
maturitate, nu e o opoziție netă. Criticul 
n-a abjurat impresionismul, după cum n-a 
făcut din ideea de sistem un fetiș. Credin
ța în capacitatea revelatorie a gustului 
(nu în sens curent, empiric) face legătura 
între etape ; constituie o permanență. 
„Dreptul emoției (preciza el, cu puțin 
înaintea dispariției), mi-a rămas și acum 
normativ în practica unei critici care în
cearcă să intre în esența creației artistice 
printr-o creație critică suprapusă celeilal

te" (Cariera mea de critic, 1942) anti
dogmatismul trebuie pus în legătură cu 
opinia sa despre „relativitatea tuturor va
lorilor estetice". De unde prudența cu 
care încercînd să formuleze coordonatei® 
modernismului, el avansează lent, cu cir
cumspecție, dacă nu cu scepticism. „Izvorît 
dintr-o dialectică intelectuală (scrie Lovi- 
nescu, vorbind despre sine la persoana 
a treia), afirmat mai întîi sub forma sin
cronismului, într-o încercare de a inter
preta modul de formație a civilizației ro
mânești, modernismul scriitorului s-a ex
primat sub o formă principială și teoreti
că ; el este o formă ideologică și poate 
în aceasta îi stă noblețea — rațiunea în- 
frîngînd inhibițiile și comandamentele 
sensibilității — și nu o expresie tempera
mentală irațională. Exprimă doar o posi
bilitate, un principiu de evoluție, de pro
gres, fără exclusivitate și intoleranță". 
(Schiță biobibliografică, în voi. omagial E. 
Lovinescu, „Ed. Vremea", 1942).

Cum „generația" lui E. Lovinescu s-a 
orientat spre fenomenul literar „în focul 
polemicii Maiorescu-Gherea", faptul nu 
rămîne fără consecințe asupra formării 
criticului. Nevoia diferențierii de înaintași 
determină efortul către o viziune proprie, 
nu însă abstract raționalistă, ci pornind 
de la fapte. Așa se face că, deși parti
zan al tezei maioresciene despre auto
nomia esteticului, nu este junimist ; deși 
sceptic în privința ideii de sistem, laudă 
contribuția lui Dobrogeanu-Gherea la 
consolidarea criticii științifice. „Orice re
zervă am face asupra ideilor, asupra in
tuiției critice și, mai aies, asupra influen
ței sole stilistice, nu-i putem totuși tăgă
dui lui C. Dobrogeanu-Gherea meritul de 

a fi pus temeliile criticii literare româ
nești (...) punîndu-i în slujbă o metodă 
și o disciplină necunoscută pînă la dîn- 
sul în literatura noastră.

Metoda criticului care contestă exis
tența unei științe a literaturii, este decla
rat istorică. Literatura unui popor, zice 
el, nereprezentînd „valori absolute, ci 
valori relative", nu trebuie studiată „în 
fixitatea unei ideii platoniciene, ci în 
mobilitatea ei". Punct de vedere care, 
(contrar lui Mihail Dragomirescu) justi
fică necesitatea criteriului evolutiv, tem
poral. Prin urmare, nu un ideal estetic 
„imutabil", ci raportare „la momentul is
toric, adică la congruența tuturor factori
lor sufletești" în măsură să determine un 
stil, - cum aflăm dintr-un preambuTIa Isto
ria literaturii române contemporane. Toată 
argumentarea din cele cinci volume ale 
lucrării, — cu multe judecăți sigure — con
stituie o pledoarie pentru modernism, 
concluzie dialectică, motivată pe larg în 
Mutația valorilor estetice (ultimul volum 
al seriei). Ca orice creație a spiritului, 
scrie Lovinescu, detașîndu-se de Moio- 
rescu, esteticul „este limitat în linie ge
nerală prin acțiunea rasei și a epocii, 
avînd forme variate și succesive, după 
rasele ce l-au creat, și după epocile ce 
l-au determinat ; el nu se prezintă se
parat și arbitrar, ci e implicat și inter
ferat de o mulțime de alți factori ideo
logici sau chiar economici care fac Io 
un loc un tot caracteristic, un stil, un

CONST. CIOPRAGA

(continuare în pag. 8)



jurnal

ÎNDOIALĂ Șl CREDINȚĂ
Gîndul acesta îmi devenise un fel de ru

găciune de fiecare zi : n-ai dreptul să-ți as
cunzi fața în spatele cuvintelor, oricit <1® 
frumoase ar fi ele și oricum le-ai împerecheat 
de ce să simulezi bucuria, atunci cînd su
fletul ți se schimonosește de durere, de ce 
să strîngi mîna cuiva care ar merita indife
rența ta (dacă nu mai mult), în sfîrșit, tu 
însuți să-i lași pe toți să „privească in tine" 
și să le ceri celorlalți, oricine ar fi ei, drep
tul de „a privi în ei" • -. O, sfîntă naivitate !
— mi-a spus pe atunci un coleg, nu-ți dai 
seama că ai fi pierdut și, în general, dacă 
fiecare am fi pentru toți expuși ca într-un fel 
de roentgen, viața n-ar mai avea nici un 
farmec, ar fi ucigător de plictisitoare.

A trecut ceva timp de atunci, cînd între 
ora de română și cea de matematică mă 
trădam în fața colegului și el mă combătea, 
dar, ori de cîte ori mă întîlnesc cu zîmbete 
confecționate și cu mîini întinse entuziast și 
cordial, mă întorc la dulcea naivitate de 
atunci. Mă întorc la ea cu oarecare rușine, 
pentru că eu însumi n-am respectat o iotă 
din rugăciunea mea de atunci, învățată din 
cărți și poate și din viață. Dacă mi-a rămas 
ceva, dacă am păstrat cu încăpățînare o urmă 
din sufletul elevului care eram, este poate în
doiala, venită dintr-un lanț de promisiuni, de 
îndată ce „am făcut ochi". Mă pregăteam de 
școală și lumea se pregătea de război. Mă 
jucam de-a războiul și întrebam cum este cel 
adevărat. Tata răspundea doar atît — groaznic 
și adăuga : nu va fi !... îmi promiți tu ? ... 
Da, îți promit, nu va fi !... Și a început. Am 
văzut, înspăimîntat, trenuri cu oameni Cio- 
pîrțiți, întoreîndu-se de pe front și, mai tîrziu, 
oameni împușeîndu-se. M-am întors spre tata 
să-l întreb de ce m-a mințit, dar nu mai era : 
mă mințise a doua oară, îmi spusese că se 
va întoarce din război, dar nu s-a mai în
tors ... Cum va fi ? — am întrebat-o Pe 
mama. Mai bine, mi-a răspuns, va fi _ cej 
puțin mîncare... Dar, la cîteva luni, lîngă 
mine, oameni mureau înfometați... Colegul 
meu de atunci, cel cu care împărțeam naivi
tățile și felia de pîine unsă cu marmeladă, 
îmi spunea că îmi va fi prieten pînă la sfîrșit, 
ca să devină, fără vreo cauză, un om care 
poate mă urăște și astăzi...

Apoi mi s-a spus, toți bătrînii sînt înțelepți 
și toți îi ajută pe cei tineri. Poate nu primul, 
dar al doilea sau al treilea, peste care am 
dat, nu era nici înțelept și nici bun ; m-a 
privit cu greutatea vîrstei și a meritelor lui 
ireale (sau poate reale), și greutatea asta s-a 
transformat, în aceeași clipă, într-o rece și 
dură punere la colț. Și doar mi se promisese!... 
Prea multe promisiuni ! — mi-am spus poate 
odată, nu știu cînd, și sîngerînd am început 
să pun totul sub semnul întrebării, să fiu 
mereu dominat de un fel de îndoială care, 
pînă și ceasurile de bucurie mi le-a umbrit. 
De aici și tristețea unor pagini din cărțile 
mele, neplăcută unor optimiști facili.

Nu, nu, mi-a rămas numai o certă îndoială, 
ca un cumplit corset al sufletului, ci și cre
dința că putem spune da și da să fie, sau nu 
și nu să fie, că toate relațiile dintre noi, oa
menii, le putem simplifica pînă la granița de 
unde începe frumosul. Aici cred că este spa
țiul literaturii, aici scrisul nostru poate de
mola măști uriașe și ridica adevărate statui. 
Da, știm, sînt destui sceptici, simt chiar mîna 
unuia dintre ei, bătîndu-mă pe umăr și spu- 
nîndu-mi : sfîntă naivitate, cine mai stă astăzi 
să citească un roman de sute de pagini, cînd 
poate să adoarmă plăcut în fața televizorului ? 
Poate au și ei dreptate, dar nu pot să cred
— și realitatea o confirmă — oamenii citesc, 
ei așteaptă cărțile noastre, bineînțeles nu cele 
supte din degete, ci pe acelea smulse din 
viața lor, din întrebările lor fundamentale 
pentru existența noastră aici, la Carpați și la 
Dunăre, pentru existența omului pe acest 
pămînt ; cărțile noastre, adică răspunsurile 
noastre sincere, adevărul susținut cu ajutorul 
artei. De cine depind ele ? De nimeni altci
neva decît de noi, cei ce am făcut și ne-am 
făcut niște promisiuni, pe care nu avem voie 
să le încălcăm. Hemingway rezuma simplu și 
profund condiția scriitorului, cînd spunea : 
„lipsit de sentimentul dreptății și nedreptății, 
ar face mai bine să redacteze anuarul unei 
școli pentru elevii premianți, decît să scrie 
romane". Aceste cuvinte nu le poate ocoli, pen
tru viața lui, nici un om, dar încă un scriitor...

Mă întorc iar Ia gîndul acela de atunci, la 
naivitatea mea dintre ora de matematică și 
cea de română, cînd împărțeam felia de pîine 
cu marmeladă și îmi priveam cu dragoste 
prietenul. Oare ochii lui încă de atunci învă
țaseră să mintă cu atîta artă !...

CORNELIU ȘTEFANACHE

Scenă din spectacolul „Infringerea"

TEATRUL „MAIAKOVSKI" LA IAȘI
Săptămîna trecută a fost gene

roasă cu iubitorul de teatru. Trei 
seri la rînd am avut satisfacția în- 
tîlnirii cu slujitorii uneia dintre 
cele mai cunoscute scene moscovi
te, cea a Teatrului „Maiakovski". 
Pregătindu-se să-și sărbătorească 
semicentenarul, această trupă, în
ființată în 1922 sub denumirea de 
„Teatrul Revoluției", și în care au 
activat Stanislavski, Tairov, Meyer- 
hold și alte glorii ale teatrului so
vietic contemporan, grupează în 
prezent, sub conducerea primului 
regizor artistic Andrei Goncearov^ 
un mănunchi de mari actori din 
toate generațiile, precum și regizori 
și scenografi de prim rang. Așa 
se explică ținuta ridicată a spec
tacolelor la care am asistat și o- 
piniile foarte favorabile în multe 
țări ale lumii despre activitatea a- 
cestui teatru.

N. Ohlopkov a fost primul re
gizor sovietic care a descoperit va
lențele dramaturgice ale prozei lui 
Fadeev (el a dramatizat și a însce
nat pentru prima dată „Tînăra 
gardă") și iată că acum acest pro
zator revine pe scenă cu una din 
primele sale lucrări, — „Infrînge- 
rea" (1926), cronică eroică a unui 
detașament de partizani din războ
iul civil. Lucrarea a fost drama
tizată de I. Prut și M. Zaharov, 
acesta din urmă fiind, totodată, și 
regizorul spectacolului. Au fost fo
losite motivele „Infrîngerii", at
mosfera, starea de spirit, și nu atît 
litera strictă a cărții, fapt care le-a 
permis celor doi autori ai drama
tizării să realizeze o construcție

dialog cu cititorii

SLĂBICIUNI VECHI ALE UNUI MANUAL NOU
Foarte de curînd a fost scos de sub teasc 
manualul de „Literatură română", ediția 1971, 
corespunzător noii programe analitice. Iscă
lit de un autor cunoscut, Emil Giurgiu, ma
nualul este superior edițiilor precedente și 
chiar unor cărți școlare în vigoare la alte 
clase, apropiindu-se mult de ceea ce ar tre
bui să fie un manual didactic. A fost expur
gat mult „balast", iar o serie de scriitori 
și-au cîștigat ponderea meritată în studiu 
(deși unele omisiuni sînt flagrante). Mai ele
gantă este și ținuta materialu’ui elaborat. 
Manualul are o anumită personalitate, un 
unghi unitar de tratare a noțiunilor de teo
rie literară, a scriitorilor și a operelor in
cluse în programă. El poate oferi elevilor 
un instrument teoretic și practic pentru în
țelegerea fenomenului literar în lumina este
ticii marxist-leniniste.

Progresul său incontestabil nu poate as
cunde destule neîmpliniri, vizibile după o 
cercetare atentă a materialului prezentat. 
Urmînd, în linii mari, structura cursului de 
„Introducere în studiul literaturii", de Al. 
Bistrițeanu și C. Bofroianu (E.D.P., Buc. 1968), 
manualul tinde, în prima lui parte, să înar
meze pe elevi cu noțiunile de bază necesare 
studiului literaturii, pentru a se putea ajunge 
mai ușor la interpretarea științifică a pro
blemelor ce se predau în cadrul istoriei li
teraturii. Lăudabila intenție programatică are 

însă numai parțial sorți de izbîndă. Capito
lele „artă și viață", „opera literară", „struc
tura operei literare", „limbajul poetic" în

scenică originală, de poem drama
tic viguros și patetic despre lupta 
disperată, pe viață și pe moarte, 
a detașamentului de partizani con
dus de Levinson. Aflat într-o 
situație dificilă, aparent fără 
ieșire, detașamentul se defi
nește treptat și se sudează mo
ral prin definirea celulelor sale 
componente — oamenii. Autorii au 
intenționat și au reușit să ne spu
nă nu atît cît de grele au fost 
luptele partizanilor (scenele de lup
tă au și fost evitate, fiind înlocuite 
cu simple sugerări sonore), ci cît 
de complicată este ființa umană, 
cît de adînc traversată de contra
dicții și totuși cît de nobilă, cît de 
capabilă de sacrificiu pentru un 
ideal. In proza lui Fadeev se în
tîlnesc nu oameni perfecți, trasați 
după șabloane, după formule inva
riabile, ci personaje obișnuite, cu 
slăbiciuni, cu incertitudini, dar ca
pabili să se devoteze unei cauze. 
Autorii dramatizării au ținut sea
mă de aceste caracteristici ale pro
zei, ceea ce a dat poemului dra
matic și spectacolului o substanția
litate caracterologică deosebită, o 
posibilitate de concentrare drama
tică, de angajare a conflictelor, ca
re i-au asigurat capacitatea de co
municare și de convingere, spec
tatorul depășind astfel cu ușurință 
greutățile neînțelegerii limbii.

A impus mai întîi figura com
plicată a lui Levinson, comandan
tul detașamentului, personaj lite
rar cuceritor, concentrare de tării 
și slăbiciuni fizice și morale, co
mandant fără prestanță, om răsu

cit în sine, strîns în forul său in
tim unde se chinuie, caută, ezită, 
hotărăște, străbătînd greoi drumul 
pînă la definitiva sa autodescope- 
rire și pînă la sudarea morală a 
detașamentului. Dar toate slăbiciu
nile și toate momentele grele prin 
care trece nu-i alterează credința 
unică în idealul revoluției. In în
truchiparea unui asemenea perso
naj complex, dificil, actorul A. 
Djigarhanian s-a dovedit a fi ex
celent, cu o mare capacitate de in
teriorizare, cu o expresivitate sce
nică aparent monocordă și totuși 
splendid potențată. Contorsionarea 
sufletească, împletirea de vigoare 
morală și slăbiciune sînt prezente 
și în ținuta personajului, capacita
tea lui de a domina un detașa
ment de partizani gata să nu-1 mai 
asculte izvorînd, oricît ar părea, 
și din alura lui de om suferind și 
chinuit de nesiguranțe. A. Djigar
hanian, în primul rînd, dar și cei
lalți actori ai trupei ne-au făcut 
încă o dată dovada marilor valori 
actoricești de care dispune teatrul 
sovietic.

Regizorul M. Zaharov a trebuit 
să facă o adevărată risipă de ener
gie și inteligență, de profesionali- 
tate și inventivitate scenică pen
tru a da cursivitatea și expresia 
adecvată unui spectacol gen poem 
dramatic-muzical, compus din nu
meroase tablouri, în care circulă 
într-un ritm debordant atîtea ca
ractere complicate și se iscă atî
tea conflicte. Reușita lui este de
plină și ea s-a bazat pe împletirea 
inventivității regizorale cu marea 
simplitate (funcțională) a sceno
grafiei (V. Levental), cu splendida 
muzică a lui A. Nikolaev (inge
nios integrată actului scenic, inti
mității lui dramatice — ceea ce 
exclude termenul superficial de „i- 
lustrație muzicală") și, în sfîrșit, 
cu talentul și ridicata profesionali- 
tate a actorilor. Dintre aceștia, se 
cuvine să-i mai remarcăm pe I. 
Ohlupin (Morozko), E. Karelskih 
(Mecik), V. Samoilov (Moș Pika) 
și S. Mizeri (Varia).

Dar opțiunile repertoriale ale tru
pei teatrale moscovite ne apar și 
mai limpezi, și mai ferm orientate 
spre dramaturgia națională dacă 
privim celelalte două piese selec
ționate pentru acest turneu în Ro
mânia : „Copiii lui Vaniușin" de 
Serghei Alexandrovici Naidionov și 
„Talente și admiratori" de Alexandr 
Nicolaevici Ostrovski. In ambele 
cazuri ne-au fost prezentate texte 
inedite pentru spectatorul român, 
căci: Naidionov, deși unul dintre 
cei mai populari dramaturgi ruși

curcă în mare măsură lucrurile, în Ioc să 
le limpezească. Respectivele lecții, compuse 
— pare-se — cam în grabă, trec în revistă, 
la modul cel mai teoretic cu putință, pro
bleme generale de estetică literară prezen
tate într-o formă greoaie, căznită, cu incon
gruențe și prețiozități de expresie, cu atît 
mai neavenite cu cît manualul nu cuprinde 
la sfîrșit un glosar de cuvinte.

Pentru a ține, probabil, cu orice preț pa
sul cu orientările moderne din domeniul ști
inței literaturii, autorul caută să valorifice 
unele contribuții structuraliste ale lui Wellek 
și Warren, I.M. Lotman, H. Friederich. Pe 
de altă parte se oferă, copios, citate, care 
depășesc nivelul real de înțelegere al masei 
de elevi, din studii de specialitate semnate 
de T. Vianu, G. Călinescu, Al. Dima, Marcel 
Breazu, fără o adecvată comentare a lor. 
Rezultatul? Un conglomerat de definiții, da
te și aprecieri teoretizante — bune de me
morat pentru înverșunații tocilari ! — cu
iz eclectic și ușor pendante. Nu dăm exem
ple, manualul e Ia îndcmîna oricăruia din
tre noi spre a se convinge.

Apar și alte nedumeriri. Teatrul absur
dului, asociațiile de idei și imaginile date 
de memoria involuntară din unele romane 
actuale, exprimarea în poezie „a unor stări 
excepționale dominate de trăiri ciudate, stra
nii, obscure" (p. 23) nu sînt caracteristici ale 
literaturii contemporane, cum din formulări 
riscă să priceapă un cititor tînăr neavizat. 
Spiritul partinic este mult mai complex decît 

dinaintea revoluției, ne-a rămas, 
din păcate, complet necunoscut 
pînă azi, iar în cel de-al doilea 
caz, cu toate că Ostrovski este un 
dramaturg mult prețuit și jucat 
în România, piesa sa „Talente și 
admiratori" (1881) nu a circulat în 
repertoriile teatrelor noastre. 
Spectacolul moscovit cu această lu
crare a fost realizat de regizoarea 
M. Knebel, artistă a poporului, în
tr-o manieră de reprezentație cal
mă, temeinic așezată, subliniind cu 
finețe paginile de frumusețe mora
lă ale eroinei principale și purita
tea adevăratelor sentimente de dra
goste și de credință în talentul ei. 
In jurul acestui personaj zbuciu
mat a fost creat un spațiu sufo
cant în care circulă egoismul, spi
ritul mercantil, atitudinea de stă- 
pîni a celor care se amestecă în 
viața Neghinei Nicolavna. In rolul 
Neghinei, tînăra actriță N. Vilkina> 
a realizat o creație sigură, rafinată, 
cu o monotonie voită care con
duce spre explozia din scena fi
nală, cea a despărțirii de Meluzov. 
Parteneri excelenți a avut în V. 
Orlova și V. Samoilov, artiști ai 
poporului.

Piesa lui Naidionov, „Copiii lui 
Vaniușin", s-a bucurat de regia lui 
Andrei Goncearov și ni s-a părut 
a fi spectacolul cel mai echilibrat 
și cel mai inteligent din punct de- 
vedere regizoral. Regizorul a știut 
să recreeze atmosfera grea, apă- 
sătoare a unei familii de burghezi 'T 
aflată în degringoladă morală, în 
decompunere, dînd o tentă de gro
tesc întregii desfășurări a vieții 
din familia Vaniușin. Egoismul, 
ura, invidia, lăcomia sfîșie aceas
tă celulă socială tîrînd-o în pragul 
falimentului. Andrei Goncearov a 
distribuit cu subtilitate acentele 
dramei generale a familiei și ale- 
dramelor individuale, a recurs la 
ruperi de ritm în desfășurarea 
spectacolului, cu care a preîntîm- 
pinat o eventuală monotonie. In 
distribuție a avut actori de prima- 
mînă, cărora le-a imprimat o uni
tate de interpretare, o omogenitate 
stilistică în cadrul căreia a rămas 
suficient loc pentru manifestarea 
remarcabilelor individualități ar
tistice ale unor E. Leonov, N. Ter- 
Osipian, A. Lazarev, T. Karpovna.

In ansamblu, spectacolele Teatru
lui „Maiakovski" ne-au făcut încă- 
o dată dovada vigorii și realismu
lui teatrului sovietic contemporan, 
a marilor sale talente actoricești 
și a foarte sănătoasei aplecări spre 
valorile dramaturgiei naționale.

ȘTEFAN OPREA

„îndrumarea literaturii de către partid, scrii
torii făcînd din opera literară o armă de 
luptă în slujba progresului", cum ne încre
dințează autorul la P. 12. Nesatisfăcător ni 
se par explicate și alte probleme : caracte
rul popular și specificul național în litera
tură, analiza literară.

Manualul în discuție, prin stilul inacce
sibil și prin absența unor exemple ilustra
tive care să ducă la înțelegerea noțiunilor 
teoretice date (figuri de stil, straturile saw 
nivelurile structurale etc.) nu poate consti
tui un adevărat stimulent pentru lectură și 
o carte de căpătîi veritabilă pentru elevi.

In celelalte capitole se remarcă o atentă 
și competentă înfățișare analitică a operelor 
incluse în programă. De data asta autorul 
dovedește din plin posibilități largi de abor
dare științifică a istorici literaturii. Sînt și 
aici unele aspecte criticabile. De pildă, în 
iulie s-au sărbătorit în întreaga țară, într-ur» 
cadru festiv, 150 de ani de Ia nașterea lui 
V. Alecsandri. Autorul are însă proasta in
spirație să decreteze ca neadevărat anul 1821 
ca an al nașterii bardului de la Mircești ! ** 
Iconografia — pauperă și rigidă, cu un ca- 
caracter prea muzeistic — lasă de asemenea 
de dorit.

Dacă la acestea adăugăm că în contextul 
unor analize literare nu sînt subliniate ci» 
suficientă pregnanță — acolo unde se pre
tează — elementele ce țin de educația poli- 
tico-ideologică a elevilor, ne dăm seama că 

actuala ediție poate fi îmbunătățită pentru 
a atinge în toate compartimentele sale cota 
impusă de condițiile învățămîntului actual, 
cu năzuința fermă de a-i face pe adolescenți 
să îndrăgească cu adevărat literatura na
țională.

Prof. VALERIU NEȘTIAM

r
sqsqbCORESPONDENTĂ

Desen de CONST. CIOSU

Stelian Iorga, Iași. Păi cum să n-aveți dreptate ? „Toate tribu
nele cîntînd la unison imnul echipei îndrăgite" ... o, ce tablou para
disiac ! Prin intermediul „Cronicii", transmit cu plăcere mai departe 
invitația pe care o adresați compozitorilor de a „crea melodii în
chinate echipelor noastre de Divizia A“. (De ce numai de Divizia 
A ? „Unirea" Frecăței n-ar putea fredona imnul ei ? Doar dreptul 
la cîntec îl are orice posesor de suflet și ureche). Singura chesti
une adînc îngrijorătoare rămîne aceea a textelor. Cine le va scrie ? 
Și, mai ales, ce se va scrie? Vremea textelor șchioape și stupide, 
ironizate cîndva de Sorescu („Fără tine, draga mea copilă/ Viața mea 
ar fi imposibilă") a cam trecut, autorii de vorbe-n scară au deprins, 
fie și la fără frecvență, ceva gramatică și prozodie, izbutind acum 
texte-crîstal, perfecte și strălucitoare precum un balon de săpun. 
Avînd același consistent conținut. Vreo 90 la sută dintre cîntecele 
noastre de muzică ușoară au textele interșanjabile — datorită faptu
lui că autorii se pricep de minune să nu spună nimic, rimînd la 
nesfîrșit iubire cu fericire și noastră cu măiastră. Dacă ar fi după 
mine, aș acorda cîntăreților un substanțial spor de periclitate ; tot. 
debitînd la vorbe goale, dumnealor nu mai știu care este valoarea 
exactă a cuvîntulul, ajungînd să creadă că poezia e la îndemîna 
oricui, un fel de pară mălăiață spînzurată de toarta cerului, gata 
oricînd să plonjeze în gura căscată a cutărui flămîngios. De curînd 
am avut neplăcuta surpriză de a descoperi, într-o carte de impre
sii. următoarele „versuri" semnate... Dan Spătaru : „îmi plac oa
menii ce cred și vor/ Intr-o viață blîndă, caldă, dor/ Mulțumind 
pămintului, vinului și cîntccului/ Eu rămîn, mă mișc, spunînd/ Mul

țumiri bun-simțului". (Vă asigur : totul este absolut autentic ! !).
Așadar : cum vor arăta versurile scrise pentru F. C. „Unirea" 

Frecăței ? Decît cu „mulțumiri bun-simțului", mai bine lipsă 1

Ispas Fetescu din Gherla : ne trimite, decupat din revista „Tribu
na", un scurt interviu acordat săptămînalului clujean de către Gil 
Mărdărescu. Pe o margine, cu creionul, corespondentul nostru ne 
adresează o întrebare aparent neutră și, de fapt, amarnic de per
fidă : „Ce părere aveți ?“.

O părere proastă, stimate tovarășe Fetescu. După spusele lui 
Mărdărescu, jucătorii „Politehnicii" ar fi „blazați, neformați sau pla
fonați" ; prezența lui Don Gil la Iași ar însemna totul, Mircea Măr
dărescu „are clasă, știe fotbal", iar meciul cu „Petrolul" a fost pier
dut datorită absenței din formație a fiului risipitor... Cel puțin patru 
(grave) erori — ca să nu le spunem altfel. Mai întîi, „Politehnica" 
are destui jucători în care se poate crede (vezi și cazul meciului 
cu „Jiul", cîștigat de studenți prin eforturi personale și-n absența 
oricărui mugure de idee de joc). Apoi, nici Napoleon n-a făcut 
totul de unul singur, darmite Mărdărescu. Cît despre Mircea, rămîne 
să mai vedem. Probabil, cu timpul va ajunge un fotbalist obișnuit, 
util și atît. Deocamdată, face un meci bunișor și trei proaste. Ulti
ma gogoașă (meciul cu „Petrolul" s-a pierdut din cauză că „Poli
tehnica" n-a beneficiat de fundamentalul aport al lui Mărdărescu II), 
sînt sigur că n-o crede nici Iliuță de la grădinița cu orar redus.



OAMENII LEMNULUI
De cite ori vizitez Muzeul lemnului 

«din Cîmpu-Lungul Moldovei deschid un 
volum de poeme prin care ies dinco
lo de vreme și intru în lumea bala- 
descă a lui „și-am zis verde frunză 
de arțar". Spațiul românesc nu poate 
fi conceput fără codru, după cum nici 
traiul omului fără lemn. Iar lemnul 
fără om e ceva mort, condamnat la 

.putrezire în bungeturi neștiute. Omul 
îl descopere, îl scoate la lumină și îl 
înnobilează, transferîndu-i frumuseți
le universului din jur.

De cîte ori vizitez acest cîmpulun- 
.gean aud mai întîi strigătul purtat 
de ecoul munților al celor care, fiind 
la corhănit, previn pericolul: au ple
cat buștenii la vale pe jghiaburi. I-ați 
văzut cum aleargă, albi și frumoși, 
ca niște înotători pe toboganul care 
îi aruncă în mare ? Fac salturi ne
așteptate, parcă ar vrea să mai res
pire o dată aerul înmiresmat de răși
nă, se zbat la cotituri ca niște uria
șe știuci prinse în năvod și se tot 
duc pe firul văilor pînă în prundul 

de jos. Țapinarii le controlează goana 
discutînd cu ei prietenește; se cu
nosc de-o viață, s-au bucurat și s-au 
întristat împreună, au chiuit și au 
oftat frățește.

Viața acestor oameni ai muntelui e 
aspră ca și mediul în care trăiesc ; 
de aceea și bucuriile lor sînt grave, 
și patimile lor sînt aprinse. I-am vi
zitat în cîteva „tăieri" și la început 
m-am mirat de asemănarea condițiilor 
de muncă, dar apoi mi-am dat seama 
că nu poate fi astfel. Ocolul silvie e 
mai curînd o stațiune climaterică sub 
cetini. Mai sus, urmează cantonul cu 
depozit de unelte și alimente, cel care 
aprovizionează echipele. în preajma lui 
șoseaua se autodizolvă, legați de co- 
novețe cîțiva cai și-un măgăruș aș
teaptă samarele. Ei vor urca mai de
parte, pe poteci, necesarul pentru via
ță și muncă pînă la dormitoare. E o 
rețea care asigură un trai fără griji 
oamenilor din pădure. In cabanele de 
lemn, paturi suprapuse, cu cearșafuri 
curate, au luat locul culcușului impro
vizat pe cetină. Cantiniera umple cu 
miresme îmbietoare poiana. Nu e de 
mirare că. protejați de cojocul nopții 
mai vin din cînd în cînd și moșii Mar
tini. încercînd să jefuiască mai ales 
carnea din cămara corhănarilor. Ziua 
îi alungă zumzetul ferestraielor meca
nice, tunetul brazilor doborîți, dar 
noaptea cînd e stăpînă doar liniștea și 
luna agățată în zimții brazilor, urșii 
încearcă să-și redobîndească suverani
tatea. Poate că puii lor se joacă pe 
tobogane în locul trunchiurilor albe

DISPARE PLUTĂRITUl?
O echipă de oameni așează lemnele 

cu țapinele, comandîndu-și munca în 
ritmul onomatopeic ce pare o melodie 
a munților. Ca și corhănitul de sus. 

Plute pe Bistrița.

legarea plutelor e o muncă de efort co
lectiv, precis, cu mișcări puține și per
fect sincronizate. Altfel intervine ris
cul.

Le urmăresc efortul atît de armoni
os îmbinat și modul ingenios, învățat 
din bunici, în bunici, privind alcătui
rea plutei. O construiesc pe prund us
cat, ca niște copii care se joacă. 
Către amiază, cînd soarele aruncă 
bani vechi de argint și aramă 
peste păduri, parcă se naște un 
zvon în toată valea, indiferent dacă e 
vorba de Dorna, Neagra Șarului, Nea
gra Broștenilor, Bistricioara, Diaca și 
altele. Incepînd din aval, se aude sem
nalul repetat din om în om și din 
munte în munte : vine haitu !

Constructorii își adună repede unel
tele și se retrag pe dimb. Doi oameni 
vin în geană și sar pe plută, verifi- 
cîndu-i cîrmele. Nevestele și copiii le 
fac semne din poarta casei, nevăzuta 
gîrliță începe să devină balaur, prun
dul dispare sub spumă și deodată ju
căria devine plută, tremurând ca un 
cal nărăvaș. Totul se petrece cu ace
lași ritual ce însoțea pe la 1466 (data 
pomenirii pentru prima dată a plută- 
ritului într-un document domnesc) 
plecarea .plutelor, șeicelor și catarge
lor pe Bistrița, prin Șiret, la Galați".

Acum plutăritul s-a restrâns pe aflu
enții Bistriței și pe Bistrița pînă la 
Coada lacului. Totuși, el se practică 
specializat, cea mai mare îndemînare 
cerînd-o cel de pe haituri. Astfel, oa
menii din Cîrlibaba fac plutărit pe 
Bistrița aurie, cei de la Gura Negrei 
— pe Dorna, cei din Broșteni — pe 
Neagra Broșteni.

La homoance și la schelele de tran
zit, plutele mici de pe haituri cresc, 
se maturizează și urcă pe ele plu
tașii de pe Bistrița, originari din 
Broșteni, Lungeni, Mădei, Borca. Bi
neînțeles nu înainte de a trece prin 
verificarea de la spraițuri, întrucît pe 
Bistrița din chei nu faci doar o singu
ră plimbare, trebuie să fii sigur și 
pe îndemînarea ta, fie că ești cîrmaci 
sau dălcăuș, ca și pe plută, fie ea fă
cută din harțapaie (lemne subțiri), fie 
din taftaluci (trunchiuri groase).

Stau de vorbă la Poiana Teiului cu 
Alexandru Stahiescu, inginer construc
tor la viitorul orășel Broșteni, dar fiu 
de plutaș :

— Mijloacele moderne au îndepărtat 
aerul de romantism ce însoțea aceas
tă îndeletnicire atît de frecventă pe 
valea Bistriței. Pentru cine nu-i din 
partea locului, chiar denumirile tradi
ționale ca țîiacul, (un fel de țapină), 
coarba (un sfredel special), snranga, 
buzarul, colarul, condeiul, pluta-șal 
etc. au ceva de mister vechi în ele.
Din 1959 plutăritul în aval a sistat, 
dar se practică pe afluenți, în haituri 
și pe Bistrița pînă la Poteci. De aco
lo. lemnul urcă pe mașini și pleacă 
direct la fabrici. Oamenii își iau pa- 
rîmele, țapinele și celelalte tarhaturi 
și revin sus, cu autobuzele, pentru al

te plute. Deși volumul transportat pe 
apă s-a redus mult, meseria n-a dis
părut. Numai că mulți din feciorii plu
tașilor vestiți odinioară, unii intrați în 
cărțile lui Sadoveănu’ sau Hogaș, au 
luat drumul școlilor, schimbîndu-si 
meseria.

— Nu mai sînt oameni ai lemnului ?
— Ba, cei niai mulți sînt, dar la 

modul modern.

DOMNIA LEMNULUI
Dincolo de Suceava, către Rădăuți, 

pătrunzi într-o liniște de peisaj calm, 
cu unduiri de obcine pe abia ghicit 
fundal montan. Deși desenată precis, 
geometria satelor joacă în lumina cru
dă imagini înșelătoare de feerie. Prea-s 
dichisite casele din Milișeuți sau din 
Vadu Vlădichii, cu acoperișurile lor 
țuguiate ca de jucării și cu pereții 
transformați în velințe înflorate, spre 
a nu se multiplica în toate satele bu
covinene.

Fie că tulburi codri filigranați în a- 
ramă și argint, fie că faci popas în 
satele acestea cu găteli de veșnică săr
bătoare, peste tot aici împărățește mă
ria sa Lemnul. Iar lemnul — se știe — 
înseamnă: răbdare, migală și frumos, 
— acea frumunețe curată, feciorelnică, 
veșnic proaspătă a pădurii.

Iar cam între Putna și Arbore, ca 
un deget de bunic ținut între două 
pagini de hronic afumat, stau de se
cole Rădăuții. Acești Rădăuți ai - bise
ricii primilor Mușatini sînt ei înșiși 
descălecat și istorie. Dorm pe undeva 
codrii liu Dragoș și ai hăituitului zim
bru ; susură niște brazi albaștri, po
vestind despre Bogdani ; aprind în fie
care toamnă necețile sîngelui închegat 
la Șiret și Baia anumiți stejari ai lui 
Ștefan... E multă istorie în toponimia 
și amintirile așezărilor de pe aici, o 
istorie scrisă mai ales în lemn.

Din codri, oamenii au adus-o prin 
sate, acasă, să le fie cît mai aproape. 
Viforul de pe grumazul stemei cu 
zimbru a trecut în miezul de stejar 
al deregilor lăsați ca o binecuvîntare 
voievodală nepoților de nepoți ; arcul 
lui Ștefan încordat la Putna, traforat 
delicat în albeața bradului drapează 
streașini și pridvoare ; toate însă de
pășite de zugrăveala pereților, brîu lin
gă izvod și chelim lîngă lăicer, uimi
toare îmbinare de catifelate tonuri vo- 
ronețiene cu viguroasa cromatică flo
rală a ținutului.

Suveran într-un univers zoomorf, 
de cerbi trufași laolaltă cu urși copți 
rotund în ceramică, bradul nu lipseș
te de pe nici o casă. Vicovenii și put- 
nenii au deprins legile lemnului o da
tă cu legendele locurilor. Copacii nu 
se vor coborî din țancuri și obcine de- 
cît pe derdeluș. Vin la Rădăuți în ițari 
albi și cușme țurcane, asemeni oame
nilor dintre păduri. Intră în nesfîrșit 
șirag, pe porțile Fabricii de mobilă. 
In inelele creșterii lor circulare, aduc 
răvașe încrustate de alte generații: 
poate de la plăesii care au iscodit a- 
batizele Cosminului, poate din partea 
meșterilor cioplitori de la Sucevita.„ 
In orice caz, au pe coapse sigiliul țăn- 
cusat al silvicultorilor care i-au cres
cut si al țaoinarilor, adică mărturiile 
lanțului de truditori ai pădurilor.

URMÂȘIi JAPI.UBILOB
O mie de oameni tineri muncesc în

tr-o uzină tînără și, desigur, modestă 
în raport cu giganții industriei româ
nești. Am zis tineri pentru că. după 
cum mă informează inginerul șef Mir
cea Nuțu (el însuși un tinăr produs 
al Institutului Politehnic ieșean) me
dia de vîrstă e 28 de ani ; am zis tî
nără pentru că datele furnizate de in
ginerul V. Pintilie, șeful producției, 
Fabrica de mobilă Rădăuți a crescut 
în prestigiu în ultimii ani. O tinerețe 
maj certă nici că se poate, ea rivali- 
zînd cu modernitatea utilajului. Totuși, 
cîtă bătrînă experiență și nobile tra
diții acumulează această fabrică din
tre obcine !

Directorul ei, om al lemnului suce
vean din bunici în părinți, Corhănari 
pe nume Vasile Chidovăț, nu-și poate 
ascunde mîndria atunci cînd povesteș
te despre .familia" lui și a lor, rami
ficată în zeci de sate bucovinene. îna
inte de a intra în fabrică, Leon Cor
nea din Vicov a muncit în pădure, fiul 
său Gavril e cel mai bun montator 
pentru export; Gh. Sorodoc, maistru 
strungar în lemn primește materie pri
mă croită de circularistul Sorodoc ta
tăl ; pe maistul tapițer Gavril Nistor 
îl bucură adesea vizitele pădurarului 
Haralamb Nistor, tatăl său... — deci 
familie de oameni ai lemnului, aflu- 
ind din toate pădurile albăstrite de 
înălțimi. O familie care, la ora actua
lă, produce 60 de sortimente și 71 la 
sută din totalitatea lor sînt ambalate 
pentru export, plecînd peste 9 mări și 
în peste 20 de țări.

Spre Canada, spre Maroc sau spre 
Suedia pleacă frumuseți venite din 
tradiții și mîndria istoriei noastre de 
popor frate cu pădurea ; le transcriu 
în linii și ape ale furnirului, inspirîn- 
du-se din sensibilitatea artei satelor 
bucovinene, artiștii rădăuțeni. Iar me
sagerul locurilor și al oamenilor rămî- 
ne măria sa Lemnul.

AL ARBORE

Interviu cu 
primarul municipiului 
Botoșani

CONSTANTIN 1UREA
— Știindu-vă primar, aveți 

cumva sentimentul că rela
țiile dv. cu cetățenii pornesc 
de la alte principii decât ce
le obișnuite ?

— Cred că în momentul în care mi-aș da seama că re
lațiile cu concetățenii mei sînt altele decît cele obișnuite 
și necesare aș avea motive foarte serioase să mă îndoiesc 
de actualitatea prerogativelor de primar, cu care aceștia 
m-au investit.

Cred, de asemenea, că barometrul relațiilor cu locui
torii orașului este cel la care trebuie să privească mai des 
orice conducător, pentru a avea o apreciere obiectivă a 
rezultatelor muncii sale. O dată investit cu înaltele respon
sabilități ale funcției, acesta trebuie să cunoască profund 
realitatea, necesitățile imediate și de perspectivă ale do
meniului său, ceea ce impune cu necesitate consultarea și 
confruntarea largă cu cetățenii, nu numaidecît în ședințe 
planificate și după grafic, ci zilnic și ori de cîte ori este 
nevoie. Ia locul care o reclamă.

Evident, există și o etică, o ținută a relațiilor cu cetă
țenii, pe baza unui respect reciproc nici odată dezmințit, 
presupunind solicitudinea maximă a celui pus să conducă 
treburile publice, (atitudine derivînd cu obligativitate din 
însuși scopul fundamental al făuririi societății socialiste 
multilateral dezvoltate, satisfacerea cerințelor mereu cres- 
cînde ale oamenilor muncii).

Dar, știindu-mă primar, cum ați spus chiar dv„ rela
țiile mele cu concetățenii vor fi determinate și de ceea ce 
trebuie să impună acestor relații prestigiul funcției și im
portanța îndatoririlor. De altfel, relațiile cu locuitorii, cu 
oamenii muncii în general, implică o serie întreagă de ca
racteristici, derivînd din principiile democrației socialiste Și 
oricărui activist de partid, de stat, conducător din econo
mie, etc., i se impune cu necesitate un exemplu strălucit 
în această privință, exemplul însuși al Secretarului gene
ral al partidului, tov. Nicolae Ceaușescu.

— Sînteți botoșenean. In adolescența dv., v-ați gîn- 
dit vreodată că veți avea un cuvînt hotărâtor în dez
voltarea orașului ?

— întrebarea dv. presupune și include răspunsul pe 
care trebuie să-1 dau. Mi se pare a fi un sentiment gene
ral — uman acela al atașamentului față de localitatea 
în care te-ai născut și ai cunoscut lumea. Cunoașteți ca 
și mine, cum arăta Botoșanii în urmă cu aproximativ două
zeci de ani. Era orașul nostru, pe care-1 iubeam — cum e 
și firesc — dar ne nemulțumea stagnarea care-1 marca e- 
vident. Desigur, nu m-aș fi putut gîndi atunci în ce măsura 
voi avea un cuvînt de spus în dezvoltarea orașului meu, 
dar dorința de a-1 vedea altfel m-a făcut de atîtea ori să 
mă imaginez arhitect sau constructor, să mi-1 închipui 
înălțat și înflorit prin propriile noastre mîini. Dorințele 
noastre și responsabilitățile pentru prezentul, viitorul ora
șului se cer însoțite cu necesitate de contribuția personală 
a fiecărui locuitor.

— V-a incomodat uneori așa numita „atmosferă de 
provincie" ?

— Botoșanii au făcut parte, într-adevăr, din categoria 
„tîrgurilor în care se moare", dintr-un capăt de țară con
damnate la o izolare iremediabilă. Și, în ciuda unor tra
diții de viață intelectuală de o excepțională vitalitate, care 
au menținut orașul vreme îndelungată într-un circuit națio
nal, spiritul activ, dinamic și constructiv — care n-a lipsit 
niciodată botoșenenilor — a fost încorsetat la un moment 
dat de condiții nefavorabile, condamnat Ia o anumită bla
zare.

Credem că putem spune, fără teamă de a greși, că abia 
în anii noștri și mai ales după noua organizare administra- 
tiv-teritorială a țării, care a repus în drepturile sale firești 
orașul nostru, acordîndu-i titlul de municipiu și capitală 
de județ, a creat condițiile unui avînt fără precedent, opti- 
mizînd. Ia propriu și Ia figurat, orizonturile botoșenenilor. 
Sentimentul moral a fost puternic și aceasta a determinat 
încadrarea fără excepție, a tuturor locuitorilor, într-un e- 
fort constructiv plin de elan, dar lucid direcționat și pla
nificat de conducerea de partid și de stat. Pe șantierele 
orașului, în fabrici se formează zi de zi în conștiința celor 
angajați direct în edificarea obiectivelor ce revin Botoșa
nilor, o atitudine nouă, pentru care calificativul „provin
cial" nu este la propriu cu atît mai mult nu putem vorbi 
despre o „atmosferă de provincie" deși unele manifestări 
sub forma rutinei, a comodității, lipsei de receptivitate față 
de nou etc. mai sînt întîlnite la unii oameni.

Dar una din obligațiile noastre este tocmai aceea de a 
acționa permanent pentru dispariția totală a acestor urme 
de provincialism, pentru crearea unui climat de intensă 
activitate creatoare în toate domeniile vieții materiale și 
spirituale pentru continua ridicare a acestor laturi la 
nivelul celor mai înalte exigențe ale epocii noastre.

— Considerați că pentru un activist de partid cu 
o răspundere ca a dv. entuziasmul este o necesitate ?

— Cred că însăși răspunderea față de propria ta exis
tență nu e posibilă fără entuziasm, într-atît entuziasmul 
însoțește pretutindeni noul, dezvoltarea. E de datoria noas
tră de comuniști și cetățeni ai Republicii să visăm, să cu
tezăm, să fim mereu tineri. Entuziasmului îi este inerent 
sentimentul perspectivei, definitoriu oricărei activități 
umane și cu atît mai mult celor ce năzuim spre realizarea 
țelului suprem al orânduirii noastre — comunismul. Pentru 
aceasta ne este recesar însă și un entuziasm sever și 
lucid, nedespărțit de fapte, de munca îndîrjită de zi cu zi. 
In afară de aceasta cred că entuziasmul celor puși în si
tuația să canalizeze efortul și inițiativa unor colective de 
oameni, nu poate să rodească decît pe terenul fertil al 
unei ambianțe caracterizată prin căutări de noi soluții pen
tru realizarea progresului necontenit.

— Dacă ar fi să definiți Botoșanii în cifre cum ar 
suna răspunsul dv. ?

— In contextul uriașelor transformări care au schim
bat înfățișarea întregii țări, putem vorbi despre Botoșani 
ca despre un oraș cu o industrie în plin avînt, cu între
prinderi mari, echipate cu utilaj modern, cu o largă rețea 
școlară și sanitară, cu o efervescentă viață culturală și o 
marcată individualitate urbanistică. Folosind limbajul ci
frelor cred că se poate marca o anumită dimensiune a 
Botoșanilor. In cursul cincinalului trecut valoarea produc
ției globale a crescut cu 80 la sută, ceea ce a făcut ca nu
mărul total al salariaților să ajungă aproape la 18 000 per
soane. Se produce în prezent în întreprinderile botoșenene 
cu 1200 tone fire mai mult decît la începutul cincinalului 
trecut, cu 17 milioane m.p. țesături, cu 1 milion bucăți 
confecții, cu 50 la sută utilaje și piese de schimb pentru 
agricultură, iar producția alimentară Și de mobilă s-a 
dub'at în acest răstimp. Ridicarea potențialului economic 
al orașului a influențat asupra creșterii populației și mo
dificării structurii după vîrstă a acesteia. Peste 60 la sută 
din numărul locuitorilor o reprezintă populația pînă la 
35 ani. La fiecare al treilea locuitor unul este elev, la 250 
cetățeni revine un medic și la 40 un absolvent cu studii 
superioare. Continuind șirul datelor din domeniul edilitar 
gospodăresc marcăm cifra 1 000, cît reprezintă valoarea 
muncii patriotice pe fiecare cetățean, în acest an. Desigur, 
cifrele cu cele mai mari semnificații sînt cele care repre
zintă oamenii, bogăția cea mai de preț, care folosind din 
plin sprijinul partidului și statului vor îmbogăți zestrea 
materială și spirituală a acestor locuri.

REP.



Ur
ION MURARIU

Intr-un articol pe care 1 l-a consacrat cu ocazia unei 
expoziții de acum cîțiva ani, Eugen Schileru insista în 
descifrarea picturalității în lucrările lui Ion Murariu, de- 
finindu-i, cu un evident accent polemic, acuarelele drept 
pictură. Distincțiile criticului priveau un larg cimp teo
retic dar și cazul particular al artistului. Pentru că simpla 
denominație de acuarelist i-a adus lui Ion Murariu, în 
mod egal, faima, dar și o anume situare canonică într-un 
gen. I se accepta, de către unii confrați, virtuozitatea în 
folosirea culorilor de apă și In construcția formei colo
rate, și se așeza, printr-o subînțeleasă abreviere, o graniță 
pejorativă în orizontul creației sale. Atitudinea aceasta 
față de artist, viza mai ales pictura sa proprlu-zisă în 
care răzbate nu o dată elementul biografic atît de carac
teristic pentru un personaj pitoresc asemuit cu Creangă, 
traversînd cu umor, dar cu o nebănuită gravitate, boema 
artistică. Invocarea accentului biografic n-ar fi însemnat 
nimic în sine dacă nu s-ar fi încercat, astfel, trecerea sub 
tăcere a purei picturalități, regăsită, aici, în substratul 
aparatului narativ.

Noua sa expoziție de la galeriile „Orizont" face actuală 
discuția despre arta de pictor a acestui mare acuarelist. 
Ion Murariu este fără îndoială un colorist de rară factură, 
dar mi se pare mai important, pentru a ne păstra în dis
cuția noastră, să fim atenți, în primul rînd, la semnifi
cația pe care o are, în spațiul tablourilor sale, materia 
colorată. Artistul a făcut studii severe, a lucrat ani de 
zile în plein-air ; observația atentă, minuțioasă, se păs
trează și acum, niciodată însă în reacții imediate, în tran
scrieri mecanice, ci într-o expresie ce depășește contin
gentul prin revelarea unui sens mai general al prezenței 
sensibilității în real.

In acuarelele sale, Ion Murariu este deopotrivă spon
tan și elaborat. El „ascultă" pulsul secret al ființei sale, 
și, în același timp, construiește, lucid, un ansamblu expre
siv. El are intuiția exactă a componentelor limbajului plas
tic și de aceea lucrările sale nu păcătuiesc niciodată prin 
euforia informală a „transcripțiilor abisale" sau prin uscă
ciunea disciplinei exagerate.

Acțiunea materiei colorate în teritoriul alb rezumă un 
complex de gesturi existențiale. Evoluția cromatică — în- 
tîia rațiune a picturii — este lucrul care interesează și 
nu identitatea chimică a pigmentului ce propune etichetări 
inutile. Există, evident, probleme ale fiecărui fel de cu
loare, dar pînă la urmă contează doar capacitatea lor de 
afirmare a sensibilității artistului. O semnificație care îm
pinge în planuri secunde natura pigmentului în creația 
unor Piero de la Francesca, Van Ejek sau, mai aproape 
de noi, în creația unor Pollok, Hartung, Mondrian.

In expunerea lor, culorile din acuarelele lui Ion Mu
rariu angajează profund ființa umană, nu pe un fond de 
atemporalitate, ci în cea mai acută actualitate. Sensibili
tatea mărturisită de aceste efluvii de culoare este a unui 
artist din secolul nostru detestînd la fel de mult inerția 
idilizantă ca și presiunea dezintegratoare a fenomenelor de 
limită ale tehnicizării. Artistul găsește drumul spre struc
turile realului și rescrie, cu o 
discurs plastic durabil.

FRUMUȘEII Dl UH
Sub egida Comitetului 

județean Iași de cultură și 
educație socialistă și prin 
grija Casei județene de cre
ație s-a organizat cea de-a 
doua ediție a tîrgului o- 
larilor. Pe fundalul de ul
time verdețuri salvate de 
brumă și aduse în hală au 
Irumpt frumusețile de sma ț 
și de lut copt în cuptoare 
vestite. Expun olarii din 
centre afirmate ca Deleni 
sau Tansa și alături de ei 
olari mai puțin cunoscuți ; 
au venit meșteri și din alte 
regiuni, aducînd specificul 
respectiv în hora pe care 
o naște milenara roată de 
olărit. Ceramica moldove
nească constituie de mult 
o atracție, mai întîi pentru 
virtuțile ei decorative și a- 
poi datorită utilității. D» 
la moș Colibaba încoace am 
început a avea artiști ai 
acestei arte populare atît 
de îndrăgite.

Nu e de mirare, deci, că 
tot ce a fost autentic fru
mos s-a vtndut imediat, a- 
matorii vînînd asemenea tîr- 
gurl ca pe niște expoziții de 
artă, mai ales că acum ... 
se poartă ceramica de inte
rior. Păcat că a fost prea 
puțin acest frumos șl iar 
păcat că nu dispunem la 
Iași de o incintă mai adec
vată pentru expunerea po
doabelor izvorîte din lut.

LA PRIMA PERSONALĂ
în spațiul Intim al Casei 

Universitarilor din Iași ex
pune acuarelă, ceropastel si 
ulei, Adriana Berigoi, din 
toate cîte puțin, cu o ti
miditate necontrafăcută ca
re stă bine unui debut. Da
că lucrările în acuarelă sînt 
încă neconcludente, artista 
încercînd să supună culoa
rea de apă unor canoane 
pe care aceasta nu vrea să 
le recunoască, ceropastelul 
surprinde prin vigoare șl 
certitudine neobișnuită pen
tru genul respectiv. Atunci 
cînd Adriana Berigoi lasă 
acuarela să se definească 
de la sine, ea obține e- 
fecte de limpezime și cre- 
ază un îndemn la reverie, 
pe cînd ceropastelul cere 
tocmai travaliu precis și o 
dozare a efectelor spre în
lăturarea dulceagului.

Acolo unde însă pictori
ța pare a fi mai în largul 
ei e uleiul. După cîteva în
cercări de studiu axat mai 
mult pe jocul luminii în 
decuparea volumelor. A- 
driana Berigoi pare a-și fi 
găsit calea de exprimare 
cea mai adecvată tempera
mentului ei. E vorba de o 
serie de lucrări, reprezen- 
tînd flori și naturi statice, 

nouă bucurie, termenii unui

CONSTANTIN PRUT

In care e desfășurat un 
lirism lucid de aleasă ți
nută într-o sinteză croma
tică foarte subtilă.

Sînt poeți care au rămas 
în istoria literaturii pentru 
un singur sonet. Dac-ar fi 
fost să fie numai cele trei 
„portrete" de flori și „Na
tură statică cu struguri" si 
încă Adriana Berigoi ar fi 
meritat atenția unei expo
ziții. E un debut cu stîn- 
găcii, desigur, dar un de
but sincer, ca o invitație 
în atelier. O modestie ca
re place și te cîștigă. Cert 
că Adriana Berigoi are 
temperament și are — ceea 
ce e principalul — simțul 
culorii. Chiar surdinizîndu- 
le voit, ele tot comunică 
nemijlocit un anume clo
cot interior și răzbat din 
corsetul impus. O fac însă 
elegant, într-o ținută cro
matică bine gîndită și e- 
chilibrată în ansamblu. Sînt 
lucrări care anunță o pic
toriță de șevalet, mai pre
cis o artistă care, definind 
controlul gamei, poate am
biționa spre sinteză și spre 
poematică concentrată, re- 
nunțînd pe parcurs la ori
ce balast, dar după o în
delungată confruntare in
terioară.

Uneori ai impresia că șl 
terțina dantescă înseamnă 
prea mult: ajunge mono- 
stihuL

AL

SCHIMB CULTURAL
Tn cadrul unui acord în

cheiat între Teatrul Națio
nal din Craiova și Tea 
trul „Powszechny* din Lodz 
— R. P. Polonia, naționa
lul craiovean întreprind» 

un turneu (21—26 octombrie 
a.c.) în orașele Lodz si 
Varșovia.

Pe scena teatrului gazdă 
din Lodz (teatrul „Powsze
chny “) sînt prezentate 
spectacolele : „Arca bunei 
speranțe" de Ion D. Sîrbu 
și „Othello" de W. Shakes
peare.

La Varșovia, colectivul 
Teatrului Național va fi 
gazda Teatrului Clasic din 
Palatul Culturii, unde va 
prezenta tragedia „Othello".

Regia ambelor spectacole 
este semnată de Călin Flo
rian, scenografia, la „O- 
thello" este realizată de 
Mihai Tofan, iar la „Arca 
bunei speranțe" de Vasile 
Buz.

Teatrul „Powszechny" din 
Lodz urmează a întoarce 
vizita craiovenilor tot cu 
două spectacole, în cursul 
lunii aprilie a anului 1972, 
cînd se va prezenta în fa
ța publicului din Craiova 
și București.

„INTERESUL GENERAL* de aurel baranga
C

a alte încă vreo cîte- 
va teatre din țară, Na
ționalul din Cluj și-a 
înscris în repertoriul 
stagiunii actuale comedia 

lui Aurel Baranga, Intere
sul general pe care a pre
zentat-o în premieră la în
ceputul lunii octombrie în 
regia lui Victor Tudor Po
pa. Regizorul clujean și-a 
făcut un merit unanim re
cunoscut, din aceea că pînă 
tn prezent a montat pe sce
na Teatrului Național din 
localitate aproape toate pie
sele lui Baranga. El este 
astfel bine introdus în at
mosfera comediilor satirice 
ale autorului Mielului turbat.

Teatrul Național - Cluj Teatrul Naționa I-Timișo ara
îi sînt familiare situațiile co
mice care se repetă în fieca
re piesă nouă, reluînd într-o 
altă variantă motive și idei 
mai vechi, autorul îmbună- 
tățindu-le calitativ, conferin- 
du-le o mai amplă rezonanță 
satirică și mai largi valen
țe dramatice. Căci, teatrul 
lui Aurel Baranga este în 
fond o continuă reluare și a- 
profundare a unor teme fun
damentale pe care autorul 
nu se sfiește să ni le ofere 
de fiecare dată într-o nouă 
vestimentație de sub ca-e se 
distinge intenționat îmbrăcă
mintea împrumutată din 
propriile opere precedente, 
într-un soi de autopastișă 
inteligent confecționată, a- 
greabil prezentată și fără 
îndoială ingenios dezvoltată. 
De altfel, dramaturgul însuși 
mărturisește în caietul pro
gram al spectacolului de la 
Cluj : „Interesul general c a 
patra piesă di"tr-un ciclu în
ceput cu „Mielul turnai . 
continuat cu „Sfî-tul Mitică 
Blajinul" și „Opinia publică", 
înrudirea nu este numai de 
tematică ci și de optică, fap
tele și oamenii fiind tratați 
— și uneori, maltratați — cu 
vitriolul satirei meritate. Fi- 
liațiunca și consangvinitatea 
pieselor citate e atît de evi
dentă, încît une’e spirite gră
bite vor descoperi, triumfă
toare, păcatul, de neiertat, 
al repețirii. Nu mă apăr, 
mă explic : orice activitate 
literară e un cumul de idei 
obsedante. Să mi se ierte 
trufia asemănării, dar însăși 
„Comedia umană" nu este 
decît una și aceeași carte, 
necontenit reluată și necon
tenit rcscrisă de autorul ei, 
în nădejdea secretă că va 
spune mai bine a zecea oară, 
decît a izbutit s-o facă pri
ma dată". întocmai lui Bal
zac cu care se asemuie pe 
drept. Aurel Baranga reușeș
te în a patra versiune a ideii

film 

TANGENTE LA TEMA RĂZBOIULUI im -
Nici filmul lui Gheorghe Naghi — Doi bărbați pentru 

o moarte nu ataci tema războiului in sine, ci. cum vom 
vedea, urmărește o cu totul altă problemă, războiul fiind 
doar cadrul în care subiectul propus trebuia și putea să 
evolueze în sensul dorit. Naghi ecranizează nuvela lui Siltd 
Andrâs „Demeter stegarul", care i s-a părut potrivită nu 
numai pentru substanța ei tematică, ci mai ales pentru per
manența ideii de fraternitate și solidaritate umană pe care 
o conține. Acțiunea se petrece într-un sat ardelenesc snre 
sfîrșitul ultimului război. Ca în multe sate din Ardeal, 
populația este aici amestecată, români și maghiari. Doi dintre 
concetățeni — românul Pavel Costan și ungurul Demeter 
Demeter, au fost cei mai buni prieteni ți au ajuns .cei 
mai buni dușmani", din cauza unei femei pe care au iubit-a 
amindoi. Aflăm aceasta in momentul cînd in satul lor intră ar
matele nemțești; crezind că vin ai noștri, Demeter Stegarul 
arborează drapelul românesc. Este condamnat la moarte. 
Incepind de aici. Demeter, mergind spre locul execuției, 
își rememorează viața și drama lui tr'ită lingă femeia iu
bită. Conflictul dintre el si Costan se rotunjește treptat, ca

pătă acuitate, așa incit in clipa cînd i se propune elibera
rea in schimbul unui român pe care urma să-l denunțe 
el, Demeter. cu toată șovăiala, se gindește la Costan. ti 
duce pe soldați la casa acestuia, dar n-are putere să sem
neze denunțul și îl rupe, acceptînd moartea; este un gest 
de adine umanism, de solidaritate și frăție. Quod erat de
monstrandum. Căci opera lui Naghi și Andrăs este un film 
de demonstrație. Ei au vrut să arate că omul rămîne om, 
oricit de dramatice ar fi împrejurările vieții; oricîtă ură 
s-ar strecura intre indivizi, în fața primejdiei comune, sen
timentul solidarității și al demnității umane depășește orice 
bariere. Sub acest ranort „Doi bărbați pentru o moarte" 
este un film cu evidente intenții educative, traduse din 
păcate cam linear, cam artificios, tocmai din cauza prea 
pronunțatei înclinații spre demonstrație. Curgerea filmu
lui este căznită, greoaie, compusă din momente căutate, 
care nu se nasc unele din altele, ci se lipesc, se alătură 
și se suprapun după ce au fost șlefuite separat. Prea in
sistentă, folosirea a două timpuri deosebite fărîmițează și 
diluează drama de la timpul prezent, are adică exact efect 
invers decît intenționa regizorul, căci el voise ca drama de 
la timpul trecut să fie un fel de „generator de energie", un 
fel de bazin de alimentare pentru cea prezentă. Furat da 
procedeu ca atare, Naghi a uitat în ce scop a recurs la el.

așa încît procedeul întoarcerii tn timp a devenit scop in 
sine. D. I. Suchianu observa că după „8 i/2“ al lui Fellini, 
flash-back-ul a devenit o adevărată manie. Numai că Naghi 
nu respectă timpurile. La el eroii de acum douăzeci de 
ani sînt exact la fel cu cei de azi; nu sînt nici mai ti
neri, nici mai frumoși, nici mai altcum; sînt la fel. lu
cru complet ilogic.

Pe de altă parte, „Doi bărbați pentru o moarte" pare 
a ambiționa către cinematograful psihologic. Cazul lui 
Demeter Demeter este un caz de conștiință. Întrebarea 
care se naște: are el substanța și dimensiunile necesara 
pentru a se putea numi așa ? Parcă nu : doar în enunț el 
pare a fi un autentic caz de conștiință, susținerea sa dra
matică însă nu-i conferă putere de convingere. Autorii 
fac notații psihologice utile și, uneori, subtile asupra per
sonajului principal, schițează un caracter ieșit din comun 
(prin bunătate, ironie, capacitate de a răbda, umor disi
mulat). dar notația și schița nu ajung intr-o fază de a- 
profundare, nu depășesc linearitatea și convenționalul. Re 
pleacă de la date generoase, de la puncte de conflict di
namic. dar angrenarea acestora într-o acțiune densă, vi
guroasă, nu izbutește. Filmul rămîne la oarecare distantă 
de „Vremea zăpezilor", opera anterioară a regizorului, căci 
nu reușește să impună — cum reușise aceasta — o fermi
tate a observației realiste, o originalitate stilistei și o au
tenticitate a faptului de viață convertit în artă.

Mai direct ancorată tn realitatea războiului se află 
pelicula lui Mihai lacob Castelul condamnatilor care ne 
propune o privire dramatică înapoi, spre ultima zi a aces
tui imens cataclism ți spre cea dinții zi de pace. Cu un 
un înainte de apariția filmului, revista „Cinema" infor
ma sumar despre proiectul acestui film, despre lucrul la 
scenariu (Nicolae Țic, Mircea Drăgan, Mihai lacob), des
pre ideea lui. Ne-am zis atunci că ideea este excelentă ca 
posibilitate de proliferare dramatică și de adincire psiho
logică, de conturare a unor caractere și de închegare a u- 
nei acțiuni cinematografice dinamice. Iată subiectul: ul
tima zi de război, 9 mai 1945. Unități ale armatei române 
care au participat la zdrobirea trupelor hit’eriste, primesc 
vestea păcii cu imensă bucurie. Sfera se răsfrânge treptat 
la compania căpitanului Vasiliu (Victor Rebengiuc). Ii cu
noaștem de aproape pe acești oameni care, aflați acum pe 
pămînt cehoslovac, la eliberarea căruia au participat, abia

pe care o anunța cu Mielul 
turbat să ne dea adevărata 
măsură a comediei satirice 
pe care o cultivă. „Chestiu
nile zilei", ne apar pe scenă 
într-o autentică transfigura
re artistică, astfel încît spec
tatorii nu de puține ori se 
regăsesc în variatele iposta
ze ale eroilor din scenă. Că, 
la Cluj acest lucru se întîm- 
plă și mai evident, este fă
ră îndoială meritul regizo
rului. Victor Tudor Popa a 
conceput un spectacol des - 
chis, de o mare virulență în 
combaterea tarelor din viața 
noastră imediată, slujindu-se 
inspirat de o distribuție cu 
mare priză la comedia de 

actualitate. Gheorghe H. Nu- 
țescu reușește un rol de ma
re anvergură, în Toma Hri- 
sanidc, un personaj cu ge
neroase resurse scenice pe 
care actorul le speculează 
admirabil. Dorel Vișan în 
Plătică Vasile face dovada u- 
nor excelente calități de ac
tor de comedie bufă, iar Vio
rel Comănici în Ion Carape- 
trache ne conturează cu 
precizie profilul unui per
sonaj ce descinde firesc din 
Caragiale, îmbogățit cu ex
periența unei noi existente 
prelungite în timp pînă azi. 
Marin D. Aurelian în Ion 
Bocioacă are căldura și sen
sibilitatea pe care drama
turgul și-a dorit-o în rea
lizarea unui personaj de o 
exemplară conduită morală 
și profesională. Bocioacă 
face parte din familia de 
spirite a lui Spiridon Bise
rică și nu cred să greșesc 
afirmînd că actorul clujean 
are toate calitățile necesare 
pentru a se încumeta acum 
să abordeze rolul principal 
din Mielul turbat pe care 
sperăm să-l vedem pe scenă 
poate chiar în stagiunea vi
itoare. In sfîrșit, apariții re
marcabile au Anca Neculce 
Maximilian în Lucia Felicia. 
Gheorghe Cosma și Gheor
ghe Gherasim în Sfințescu 
și respectiv Linte Gogu. A- 
poi Maia Țipan în Tanți, 
Bucur Stan în Regizorul, 
Octavian Teuca în Mihăi- 
lescu au evoluții satisfăcă
toare în nota bună a spec
tacolului. Scenografia sim
plă și elevată semnată de 
Mircea Matcaboji denotă un 
spirit de pătrundere analiti
că din partea acestuia. Cu 
alte cuvinte, cea dintîi pre
mieră a Naționalului din 
Cluj a marcat și un prim 
succes cu o piesă de mare 
penetrație în rîndurile celor 
mai diverse categorii de 
spectatori.

CONSTANTIN CUBLEȘAN

I
n caietul program al 
spectacolului timișo
rean, caracterizîndu-și 
piesa, autorul arată că 
ea ar continua comediile 

Mielul turbat, Sfîntul Mitică 
Blajinul" și „Opinia publică", 
alcătuindu-se astfel un soi 
de tetralogie sui-generis. 
Mai spune însă autorul : 
„Am sentimentul că Intere
sul general spune mai mult 
decît am reușit să afirm în 
piesele mele anterioare". 
Afirmația rămîne, cel pu
țin, sub semnul întrebării. 
E adevărat că umorul de 
replică, calitate recunoscu
tă a comediilor lui Baranga, 
e prezent, pe mai departe, 

și în această comedie. E tot 
atît de adevărat, apoi, că nu 
puține din replici vizează 
actualitatea imediată ; ele 
au nerv, au substanță sa
tirică, sînt gustate de pu
blic și aplaudate de sală. 
Situațiile, de îndată ce ne 
aflăm într-o farsă, și încă 
„atroce" sînt însă îngroșate 
cu tot dinadinsul; uneori 
sînt chiar trase de păr, așa 
că pentru piesă fie ea și 
„farsă infernală" logica dra
matică e în suferință. Și, 
cum ne vom strădui să ară
tăm, nu numai ea. Tot ceea 
ce s-a clădit în primele 
două părți ale comediei e 
răsturnat în deznodămînt. 
Ca într-o farsă tragică de 
Diirrenmatt, mortul învie și 
iese din sicriu la scenă des
chisă ; ca într-o piesă de 
Pirandello, un actor care 
joacă rolul regizorului, ne 
face cu ochiul și ne lămu
rește că tot ceea ce s-a în- 
tîmplat nu a fost decît un 
soi de teatru în teatru, cu 
procedee de Grand-Guignol; 
situațiile, intriga, nu au fost 
și nu mai sînt posibile. As
cuțișul satirei e tocit astfel 
cu bună voia autorului.

Ca și alte teatre din ța
ră, teatrul timișorean a op
tat și va mai opta pentru 
comediile Iui Baranga. Se 
scontează, întotdeauna, cu 
piesele acestui înzestrat co- 
mediograf, pe succesul de 
public care a însoțit, de 
fiecare dată, piesele sale. 
Așa se va întlmpla, cred, și 

cu Interesul general. Să ob
servăm însă că piesa e u- 
șurică, că situațiile grotești 
și personajele caricaturizate 
nu indică, după părerea 
noastră, un plus al valorii 
artistice a textului come
diei. Dimpotrivă.

Regia spectaco'ului timi
șorean a fost încredințată 
unui tînăr regizor : Sergiu 
Savin. Spectacolul năzuiește 
să fie — și reușește, în bu
nă măsură — un agreabil 
spectacol de comedie. Ac
centul cade pe exploatarea 
replicii, vizîndu-se astfel e

vidențierea aspectelor ila
riante ; personajele sînt bine 
conturate, îngroșate chiar 
așa cum o reclamă farsa ; 
distribuția e onorabilă, aju- 
tind bunei desfășurări a 
spectacolului. Pe alocuri în
să, în pofida ritmului alert, 
reprezentația pare sărăcită; 
dincolo de corecta citire a 
textului i-am fi solicitat re
gizorului, tînăr, la început 
de carieră, un plus de fan
tezie, de inventivitate artis
tică.

In rolul directorului Hris- 
sanide, Radu Avram, unul 
din rutinații actori ai tea
trului din Timișoara, a cre
at cu dezinvoltură imagi- 

r.ea scenică a unui funcțio
nar cînd plin de sine cînd 
slugarnic, dispus să-și pre
cupețească nevasta pentru 
a se pune bine cu proaspă
tul său superior ierarhic. 
Vladimir Jurăscu în rolul lui 
Carapetrache își evidenția
ză înclinația spre rolurile 
de compoziție. Creația sa 
scenică are ipostaze multi
ple, e ingenioasă și credi
bilă, scoțînd la iveală as
pectele variate ale dorin

ței de a parveni, ipostazieri 
ale unei lichele.

Principalul personaj femi
nin Lucia Felicia Popescu 
a fost interpretată de Flo
rina Cercel-Perian. Croită 
din același material ca și 
soțul ei, femeiușcă de duzi
nă care își exploatează far
mecele, nutrind vagi ambi
ții actoricești, personajul 
și-a găsit în actriță o bu
nă interpretă.

Florin Măcelaru, a inter
pretat rolul personajului Bo
cioacă, eroul „pozitiv" al co
mediei. Rolul, ingrat, pen
tru că nu e lipsit de artifi- 
ciozitate, și-a găsit însă o 
bună întruchipare scenică. 
Actorul și-a înzestrat creația 
sa cu personalitate, trăsături 
proprii și o cuceritoare nai
vitate aparentă.

In ce'elalte roluri din dis
tribuție subliniem realizările 
meritorii ale actrițelor Geta 
Iancu, în Tanți, secretara 
dactilografă și Irene Flaman 
(Aurelia Tincoca, radiorepor
ter).

Scenografia spectacolului e 
semnată de Doina Almășan 
Popa. Pictorul scenograf a 
Imaginat un cadru scenic 
neutru, cu un mobilier de 
fantezie, funcțional și esen- 
țializat. Spectacolul se ro
tunjește astfel, e echilibrat, 
însă doar onest, fără stră
lucire, slujind comedia u- 
șoară a lui Baranga. Să spe
răm că. prin premierele vii
toare Naționalul din Timi
șoara va dovedi că vrea și 
poate mai mult.

TRAIAN LIVIU B1RAESCU



BUCURIA DE A Fl OBȚINUT 
O ASEMENEA ÎNGRIJORARE
Regizorul NIC. MOLDOVAN]] despre deschiderea stagiunii Naționalului din lași

— Realizați la Teatrul Național din Iași 
spectacolul cu piesa „Fîntîna Blanduziei", a- 
parținînd chiar celui al cărui nume e înscris 
pe frontispiciul acestui teatru : Vasilc Alecsan- 
dri. Ce sentiment predominant vă încearcă 7

— Referindu-mă strict la întrebarea dv., 
adică la „Fîntîna Blanduziei", cred că pot vor
bi despre două sentimente diametral opuse, 
care-și dispută primordialitatea : o mare bucu
rie de a mă fi întîlnit, în fine, cu teatrul lui 
Vasile Alecsandri, pe care l-am îndrăgit întot
deauna (n-am pus încă în scenă nici o pie
să a bardului de la Mircești) și în același 
timp o tot atît de mare îngrijorare, vis-ă-vis 
de tripla sărbătoare care a prilejuit repre
zentarea piesei „Fîntîna Blanduziei" : 150 de 
ani de la nașterea marelui ctitor, 75 de ani 
de la inaugurarea actualei clădiri a Teatrului 
Național și, în fine, deschiderea stagiunii tea
trale 1971—72. Dar ca să răspund totuși mai 
precis, cred că sentimentul care mă domină 
e la confluența celor două, de care v-am vor
bit : bucuria de a fi obținut această îngrijo
rare.

— Legat direct de prezența dv. în incinta 
Teatrului Național din lași, avînd în vedere 
ponderea grea pe care acest teatre o arc în 
istoria teatrului românesc, vă încearcă, în 

OTTO BRIESE : .Uliță cu copaci*

mod deosebit, un simțămînt, cu ocazia mon
tării acestui spectacol festiv 7

— Aceasta mi se pare a fi o cu totul altă 
problemă. In orice caz, ea nu este legată direct 
de montarea piesei : „Fîntîna Blanduziei". Cum 
să vă explic, în cariera mea am lucrat în 
multe teatre din țară. Am avut față de aceste 
instituții simțăminte diferite, de la stima pro
fesională, pînă la atașament. In Teatrul Na
țional din Iași este a patra oară cînd mă re
întorc și ceea ce m-a dominat în 1948. cînd am 
pus pentru prima oară piciorul în această in
stituție mă domină și astăzi. Este mai mult de
cît un sentiment. Cred că pot vorbi de o stare 
de spirit. Incercînd să traduc în cuvinte a- 
ceastă stare, aș putea-o numi pietate. O pie
tate în care intră, în același timp, teamă, în
frigurare, venerație, frenezie, apăsare. Am 
căutat adeseori să-mi explic această stare. As
tăzi cred că ea se datorează conștiinței că 
mă aflu sub cupola uneia dintre instituțiile 
creatoare de cultură românească, a cărei via
ță se confundă în bună parte cu însăși cultu
ra noastră. Dacă nu m-aș teme că noțiunea 
ar putea părea formală, aș putea numi acel 
ceva care mă copleșește : eternitatea acestei 
instituții. Este aceeași stare de spirit pe care 
aș avea-o, cred, dacă aș cînta sub cupola Ate
neului Român, dacă aș lucra la Teatrul Na

țional din București sau din Cluj, dacă aș 
preda la una din universitățile din București, 
Iași sau Cluj, în fine, dacă aș vorbi în incin
ta Academiei Române ete. Sper să mă fi 
făcut înțeles.

— E limpede și sînt convins că acest lucru 
e concludent pentru toată lumea. Dar să ne 
întoarcem Ia „Fîntîna Blanduziei". In ce sta
diu vă aflați cu repetițiile ?

— Am rezolvat unele dificultăți ale textului, 
dar ceea ce mai avem înainte de făcut, nu-i 
mai puțin decît ceea ce am lăsat în urmă.

— Pe cînd premiera ?
— Nu degeaba, probabil, noțiunea de pre

mieră e de gen feminin. In orice caz noi spe
răm să zică „da" la 14 noiembrie.

— Ce v-ați propus în legătură cu reali
zarea acestui spectacol 7

— încercăm să îmbinăm, Intr-un tot armo
nios, marile tradiții interpretative românești, 
cu ceea ce timpul a adăugat, valabil, sănă
tos, In tehnica mijloacelor de expresie. Ne 
preocupă în aceeași măsură, punerea în va
loare a ideilor avansate, a umanismului lui 
Vasile Alecsandri, cit și reînsuflețirea limbii 
acestui făuritor de limbă românească.

— Trebuie să înțelegem prin aceasta că in
tenționați o desăvîrșită fidelitate, atît în ceea 
ce privește integritatea textului cit și vis-ă- 
vis de expresii, arhaisme 7

— Nu intenționăm un spectacol „documen
tar", ci u~ul viu, atasant, dar bizuit pe va
lențele intime ale textului Urmărim o „fide
litate" lucidă. Dacă nu tăiem nimic din text 
e pentru că nu ni se pare nimic de prisos. 
In ceea ce privește „arhaismele", si ur.ele fo
netisme, le respectăm pe toate acelea în care 
există garanția farmecului limbii noastre ro
mânești In felul acesta sperăm să venim în 
întîmpinarea spectatorului de teatru al zile
lor noastre, dornic să preia bunurile culturii 
românești din trecut, filtrate printr-o înțele
gere si redare nouă și convingătoare.

— Ceva despre interpreți 7
— Nu despre „interpreți", ci despre „echi

pă". Am căutat o echipă, în sensul unei omo
genități, care să înceapă cu dragostea și res
pectul sincer față de omul șl opera care se 
numește Vasile Alecsandri și să termine cu 
o totală dăruire — har, muncă, probitate — 
în slujba realizării acestei fermecătoare pa
gini de teatru românesc : „Fîntîna Blanduzi
ei". Și cred că am găsit-o.

— Cîteva nume 7
— Nu „cîteva". Ori toate, ori nici unul. Am 

vorbit de o „echipă".
— Atunci „toate".
— Respectînd ordinea lui Vasile Alecsandri : 

Ion Schimbischi, Gică Popovici, Marcel Fin- 
chelescu, Ion Lascăr, Saul Taișler, Gheorghe 
Macovei, Ștefan Dănclnescu, Alexandru Ble- 
han, Valeriu Bobu, Valentin Ionescu, Domnița 
Mărculescu, Carmen Barbu, Constantin Oba- 
dă, Constantin Cadeschi, Emil Coșeru șl Ge- 
lu Zaharia.

— Și în cele din urmă, alte colaborări 7
— „Cele din urmă", dar nu cele mai puțin 

prețioase. Ne bucurăm de colaborarea sce
nografului arhitect Traian Nițescu — profe
sor la Institutul de teatru din București, ale 
cărui decoruri și costume se înscriu cu ata
șament ideilor de care am vorbit. Plastica 
spectacolului va fi sprijinită de concursul ma- 
estrei de balet Cristina Atanasiu. de la O- 
pera din Iași, iar ilustrația muzicală va fi 
semnată de Constantin Dediu.

— In fine, cum sperați să primească pu
blicul acest spectacol festiv, la început de 
nouă stagiune 7

- Vreau să cred că-1 va prelua eu ace
leași sentimente pe care le-am încercat și noi 
în cursul lucrului și care ne-au făcut sâ ne 
simțim solidari cu poetul patriot și cu desti
nele „casei" sale : Teatrul Național din Iași.

ARB.

c
crochiu

VRĂBIOIUL
Era o terasă între cer și pămînt, un 

frumos pasaj arhitectural, făcut parcă 
să ușureze apropierea ochilor de cer, 
după un drum lung și istovitor. Jos, la
cul era o înălțime albastră, liniștită și 
rece. De jur împrejur, munții mici în
gălbeneau sub soarele blind, emanînd 
acea statornicie geologică, mereu ega
lă cu ea însăși, la urma urmelor, 
plictisitoare, dar necesară, din cînd în 
cînd, gîndurilor noastre fugare. O pace 
de octombrie cald, aproape severă, cum 
numai în această lună falnică întilnim...

Am chemat băiatul oare servea. Era 
necesară o trezire bruscă, pentru că 
ziua era splendidă și nu trebuia pier
dută în clipoceli, chiar dacă drumul 
fusese istovitor. Am cerut coniac și 
cafea. Băiatul s-a întors la barul co
chet, în piruietări profesionale, fluierînd 
ușor. Pe urma pașilor săi am rămas 
cu ochii înfipți în mozaicul terasei, cău- 
tînd ceva. Nu știam prea bine ce. 
Aveam oare năluciri de oboseală sau 
văzusem furișarea unui șoarece. Șoarece 
nu, pentru că fusese ca o trecere țo
păită a unei păsări mici. Am așteptat 
venirea coniacului, gîndindu-mă, de 
altfel, imediat, la posibilul traseu că
tre coada lacului. Cînd băiatul s-a în
tors, printre picioarele lui a țopăit din 
nou, acum vedeam bine, un vrăbioi, 
aproape negru, fără coadă, un fel de 
pocitanie de pasăre, ieșită parcă 
din horn, iarna. L-a însoțit pe băiat 
pînă la masa mea, l-a așteptat să 
servească și s-a luat din nou după el, 
către bar. Nu zbura. Sălta, dar nu cum 
ar face pasărea în iarbă sau pe tro
tuar, în răstimpurile dintre zboruri ; că
pătase ceva din mersul lent al altei 
specii, mai bine zis, era altceva. Mi-am 
băut coniacul și cafeaua încet, într-o 
savurare mulțumită, cu asimilări recon
fortante de cer voronețean, dar n-am 
încetat să urmăresc strecurările printre pi
cioare ale declasatului vrăbioi. Știa pred 
bine, vedeam, să se păzească de pașii gră
biți ; altfel ar fi fost strivit într-o clipă. 
Cînd nu ieșea după băiat, rămînea la 
bar sau se strecura mai în fund, la 
bucătărie prirtre fete'e ci piciojre
zdravene, neluat în seamă de nimeni, 
omis. La numai doi-trei pași, peste 
balustrada terasei, începea cerul și frun
zișul și zborurile toamnei ; el însă nu 
mai simțea aceasta, se furișa afumat 
printre picioare, bucuros, parcă, de 
noua lui devenire.
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‘așteaptă întoarcerea in patrie, acasă: se pare că nimic 
nu-i mai poate opri, căci pacea a fost decretată și osti
litățile s-au încheiat. Mulți scriu scrisori celor dragi anun- 
țindu-i că au scăpat cu viață și că, în curind, vor fi acasă. 
Bucuria e nemăsurată. Soldații cintă, cei mai tineri iși a- 
mintesc jocuri. Și in această atmosferă de omenească și 
mult așteptată bucurie, vine o veste trăsnet ; pentru com
pania căpitanului Vasilru războiul nu s-a încheiat. Va a- 
vea de îndeplinit, in plină zi de pace, o misiune de luptă. 

■Un general german cu suita sa, baricadat intr-un castel 
bine fortificat, refuză să se predea. Compania primește 
ordin să ocupe castelul, să-i facă inofensivi pe fasciști și 
să elibereze populația civilă. ținută prizonieră in castel.

Dacă acest ordin ar fi venit in timpul războiului, tu
turor li s-ar fi părui firesc. Acum insă, tctul li se pare 
straniu, iar „jocul" cu moartea pa-că pentru prima dată 
capătă un înțeles. SoldcțH lui Vasiliu știu că unii dintre 
ei vor pieri, că bucuria p'di fi a întoarcerii acasă a fost 
doar un vis frumos de cîteva ceasuri, ca o oază de feri
cire in marele pustiu al rfebctului. r ciudat să mort in 
ultima zi, in ultima bătălie, după ce ai scărat in toți anii 
războiului. Aceste ginduri frămintâ chipu’zle aspre ale 
scldaților. Un sentiment tragic adine interiorizat încearcă 
Vasiliu, comandantul companiei. Iți privește oamenii cu 
afecțiune și cu teamă pentru viața fiecăruia; ordinele. Ini 
sînt pe cit de ferme pe atît de încărcate de emoție ți de 
regret. Dar optimismul iși face îndată loc printre soldații 
deprinși cu lupta și cu pericolul morții. Ei trec la acțiune 
cu curaj și fermitate. înfruntă primejdia cu fruntea sus; 
unii cad eroic la datorie, alții reușesc să ducă misiunea 
pînă la cap~t. Pe acest fond general se conturează sumar 
și drame personale; unul din soldați (excelent schițat c'e 
Octavian Cotescu) îl împușcă din greșeală pe sublocote
nentul Pîrvu (acesta îmbrăcase o uniformă germană și 
se strecurase in castel cu o misiune dificilă: distrugerea 
legăturilor radio ale fasciștilor). Secvența în care solda
tul Hodoș îl ține în brațe pe sublocotenentul ucis de el, 
apoi scena înmormântării lui Pîrvu au un ridicat coeficient 
de dramatism, fiind totodată și foarte reușite cinemato
grafic, datorită talentatului autor de imagine Ovidiu Go
logan și interpretului Octavian Cotescu.

De altfel, Ovidiu Gologan i-a fost regizorului Mihai 
lacob un ajutor fără de care filmul ar fi putut rămâne 
plat, redus doar la interesanta lui narațiune .Ovidiu Golo
gan însă a tradus totul în imagini de o aleasă forță ar
tistică. Griurile cețoase — specialitatea, lui, însoțesc, mo
mentele de luptă, pentru ca vestea păcii să vină într-o 
secvență de mare luminozitate. Unghiuri. de , filmare în
drăznețe, plonjeuri spectaculoase și ingeniozități de mon
taj dau filmului dinamism și variații de ritm.

„Castelul condamnaților" rămine printre, filmele noas
tre bune, căci regizorul a știut să evite schematismul ca
racterelor și situațiilor și să valorifice o interesantă și. o- 
•riginală dramaturgie. închinat celor 170.000 de soldați și 

ofițeri români căzuți în lupta împotriva fascismului, filmul 
este totodată un act artistic și un document menit să ne 
mențină mereu vie amintirea lor. Glasul neauzit al acestei 
opere spune mereu: Remember! Să ne amintim ....

Dar cel mai bun film din această categorie rămine, 
fără îndoială, Prea mic pentru un război atît de mare de 
Radu Gabrea.

Anul cinematografic ’70 pășea cu dreptul. După .Re
constituirea" lui Lucian Pintilie, înregistra un alt film 
românesc foarte bun. care întărea încrederea că cinema
tografia noastră a intrat, în sfîrșit. într-o perioadă de a- 
devărată creație; încredere cu atît mai justificată cu cit 
acest al doilea film al anului — „Prea mic pentru un răz
boi atît de mare" se datora unui regizor tinăr. absolvent 
al institutului, Radu Gabrea, care debuta astfel în lung, 
metrajul artistic. Spun debuta numai pentru exactitatea 
informației, fără a încărca verbul cu acele obișnuite reti
cente și concesii pe care le poartă deobicei cu sine și care 
nu sînt decît prejudecăți ale criticii și ale spectatorului. 
Filmul lui Radu Gabrea este departe de semnificația cu
rentă a debutului ; el este un produs artistic rezultat din- 
tr-o gândire cinematografică matură și dintr-o foarte te
meinică stăpînire a meseriei. Gabrea gîndește cinemato
grafic. nu construiește filmul după rețete și formule. Pen
tru el lumea, oamenii, faptele lor, pînă și ideile par a fi, 
toate, ipoteze cinematografice, posibilități de devenire fil- 
mică. Așa se și explică „circulația" lui la fel de sigură în 
planuri concrete și ideale. în lumea reală și în cea ima
ginată. Aceste două planuri se completează reciproc, alte
ori se corectează, planul imaginar venind în ajutorul celui 
real, fie pentru a-i sublinia cruzimea și absurditatea, fie 
pentru a-i sugera posibilitatea devenirii lui ideale.

Jocul acesta intre real și imaginar este purtat de e- 
roul principal al filmului, Mihai, un copil de trupă ajuns 
pe front din intimplare și care judecă toate evenimentele 
prin care trece, cu mintea lui ascuțită și mustind de i- 
maginație. Astfel el iși îngăduie jocul de a-l vedea pe 
antipaticul și brutalul plutonier gonit de un dine gata 
să-l înghită (în timp ce, în plan real, acesta il chinuie cu 
stupidele militărești culcări pe soldatul bărbos, singurul 
prieten al copilului) ;cînd apoi bărbosul, împușcat pe la 
spate de un inamic răzleț, este purtat pe umeri de cama
razi, Mihai il vede în chip de general, intrînd triumfă
tor într-o localitate eliberată; cînd soldatul tînăr (Dan 
Nuțu) este împușcat in fața fetei iubite, copilul și-l ima
ginează ca mire, alegîndu-și mireasa dintre o mulțime de 
mirese. Povestite astfel, secvențele acestea pot părea foar
te obișnuite; în filmul lui Gabrea însă sînt atît de fru
moase și atît de încărcate de semnificații incit nu-ți pul 
nici o clipă întrebarea „ce rost are acest joc pentru 
că jocul e de o mare gravitate. Dificultatea eroului de a 
suporta o realitate crudă intrată în conflictul ireversibil 
cu fondul său de umanitate, impune, ca pe unica salvare 

posibilă, refugiul temporar intr-un plan ideal, dezirabi 
dar, altfel, intangibil.

Filmul lui Gabrea (scenariul D. R. Popescu) este u 
film de război; eroul nostru îi urmează pe soldați i 
cele mai periculoase acțiuni. Dar pe regizor nu-l intd 
resează atât faptele de arme, scenele de bătălie, cit atmos 
fera și starea de spirit generate de realitatea războiului 
el urmărește războiul mai puțin pe timpul de bătaie ] 
mai mult pe chipurile oamenilor, întîrziind îndelung fl 
trenuri încărcate cu țărani și soldați, in piețe publice fl 
care cintă fanfara în cinstea eliberatorilor, intr-un ca] 
tel medieval în care soldații inventează un joc straniu, q 
•un ritual militar dinaintea morții; aparatul se opreșl 
îndelung asupra oamenilor; pe unul nu l-a mai rect] 
noscut logodnica, pe altul îl frămintă obsedant ideea q 
acasă se împarte pămtntul și el e încă pe front, altul cat] 
tă mîngîieri mărunte pentru camarazii săi, împărțindu-l 
produse de patiserie cu inițiala iubitei, Nimeni însă ri 
se poate sustrage jocului tragic al morții. Și Gabrea | 
știut să imprime acest joc tragic pe chipuri, să-l însămitl 
țeze în suflete, să-l răspindească — abur dens — în al 
mosferă. Și să-i pună un judecător: copilul, care e mart! 
tăcut, sensibil și inteligent și judecător fără cuvinte, dq 
cu atît mai grav și mai sever. Ochii lui mari, uimiți, pl 
a spune doar atît: „priviți ce se petrece!“.

Războiul pe care ni-l arată regizorul nu este înclel 
tarea încrincenată dintre adversari, ci o permanentă stal 
tragică, prin care oamenii trec, incercînd să-i supravil 
țuiască, trec purtînd-o pe chipuri, în gînduri (care q 
parcă materialitate), în zimbete, în glume, în cîntecul q 
o simplitate sfîșietoare al trompetei. Felul cum sînt „fl 
cute" cinematografic toate acestea demonstrează valoarl 
regizorului Radu Gabrea; la el nu e vorba de „a ști" ml 
serie, ci de „a o simți", de a o avea in singe, cum q 
poeții cuvintul și pictorii culoarea. I

O spendidă imagine, perfect adecvată gîndului rea 
zor al. semnează Dinu Tănase și el debutant în lung-ml 
trajul artistic. Probabil acest cuplu se va permanentil 
căci există o unitate de gîndire artistică și o capacitcn 
de a „a vedea" cinematografic ce se cer cultivate și da 
voltate. I

„Prea mic pentru un război atît de mare" este un fii 
excelent care, alături de „Reconstituirea", „Răutăciosul I 
dolescent" și „Căldura" (acesta din urmă semnat tot I 
un debutant) marchează poate un moment de cotitură I 
cinematografia noastră, Radu Gabrea este omul oare ti 
bute să lucreze neîncetat; el și cei ale căror filme le-a 
citat mai sus. I

ȘTEFAN OPREAI



C. Ibrăileanu (desen de J. Steriadi) E. Lovinescu G. Călinescu

disocieri

LOVINESCU
După mai bine de două decenii de polemică acer

bă, de contestări nedrepte pornite din ambele tabere, 
ie creare a unei adevărate idiosincrasii între cei doi 
mitici, enunțarea unor posibile relații ar putea să 
rezească nedumeriri, să fie etichetată ca un para- 
iox ori ca o supralicitare determinată de un mo- 
nent festiv. Etalarea tuturor cauzelor care au ge- 
lerat și întreținut conflictul, a etapelor pe care le-a 
parcurs această dispută, încercarea de a stabili de 
jartea cui au fost adevărul, spiritul de obiectivitate, 
suna credință, ni se pare, în cazul de față, inopor- 
ună. E. Lovinescu s-a născut acum 90 de ani la Făl
ticeni, „...unde, în zumzetul albinelor, și-a scris opera 
ăcutul Sadoveanu, pe lîngă bojdeuca ciubotarului 
Petre, în care a stat Creangă, pe cînd învăța la ca
tihet... în care s-a născut celălalt povestitor moldo
cean, Nicu Gane" (I. Negoițescu), a urmat timp de 
rei ani cursurile Liceului Internat din Iași, și-a în- 
®put studiile universitare la Facultatea de’ litere din 
ași, a colaborat la revista „Viața Românească" și a 
jurtat o corespondență cu G. Ibrăileanu iar în struc- 
ura personalității sale se poate descifra o compo- 
îentă a unei tradiții de sensibilitate și adeziune față 
le orașul pe care l-a considerat adevăratul climat 
pi ritual al lui Eminescu.

„Intrucît nu există oraș românesc — scrie cri- 
icul — care, într-un cadru restrîns, să ne prezinte 
> cutie de rezonanță mai sonoră a unor amintiri se- 
sulare, lașul a fost numit, pe drept cuvînt «orașul 
imintirilor". Intre 1896—1899 am fost elev al Liceu- 
ui Internat... Un oraș ca Iașii nu e o simplă aglo- 
nerare urbană de străzi și de oameni cu probleme 
Miilitare, ci un album istoric, un mare muzeu de an- 
ichități naționale, o carte intuitivă de istorie".

Faptul că în analiza și aprecierea fenomenului 
iterar au existat, de la început, deosebiri categorice 
iu a fost considerat de E. Lovinescu o piedică de 
etrecut pentru colaborarea la „Viața Românească" 
i pentru menținerea unor relații de stimă reciprocă. 
In fragment dintr-o scrisoare adresată lui Ibrăileanu, 
nterioară înveninării raporturilor (determinată în- 
r-o măsură apreciabilă de nefericita concurență pen- 
ru aceeași catedră), dar nu fără a avea conștiința 
nor divergențe în planul ideilor, criticul consideră 
losibilă colaborarea și chiar elucidarea unor pro- 
leme de natură literară într-un climat de libertate 

opiniilor. „Socoți că aș fi întrucîtva supărat... N-ai 
Jee ce aș face să te pot convinge de contrariu ! Eu 
ici nu pot concepe supărarea în materie literară... 
.iber e oricine să spuie orice. îi cer numai să aibă 
erul de imparțialitate. Apoi toate criticile d-tale au 
cest aer în gradul cel mai înalt. N-am cuvinte să 
; felicitez pentru acest lucru. $i eu în puterile 
iele mă lupt pentru a scoate partea afectivă din 
riticile ce fac ; nu pot deci decît să mă bucur cînd 
ăd că și d-ta stăruiești pe același drum — pe care 
hiar dacă ne-am întîlni cu idei deosebite, ne întîl- 
im însă și cu un sentiment de probitate, destul de 
rețios — care nu ne-ar putea învrăjbi niciodată ca 
ameni (s.a.).

Am în suflet destulă seninătate pentru a privi 
mpede și în sufletul altora. Și mă bucur că găsesc 

i la d-ta aceeași concepție senină în ceea ce pri
ește chipul de a face critică.

în momentul cînd am cetit nr. 5 din revistă toc- 
lai terminasem un lung articol despre Morală și 
rtă. în acest articol, în vreo zece pagini, polemizez 
umai cu d-ta, sub forma cea mai intuitivă : dialo- 
ul. Sper că-1 vei găsi ca și mine plin de urbani- 
ite, cu atît mai mult că în materie de teorie, depăr- 
îrile nu sînt nici enorme — pe lîngă că sînt și 
îofensive". (vezi Gr. Botez și M. Bordeianu, E. Lo- 
inescu către G. Ibrăileanu, în «lașul literar", anul 
IV, 1963, nr. 9). Cît de departe sîntem de spiritul 
i litera sub care ne apar aceste împrejurări în Me- 
lorii, ori în multitudinea de articole și note din 
ublicațiile la care au colaborat ulterior cei doi co- 
îspondenți, în care aprecierile favorabile, urbanita- 
;a, necesitatea unor dezbateri în limite admise, au 
ist abandonate, iar disputa directă, dar mai cu sea- 
îă cea purtată de prozeliții ambelor tabere, a par- 
ars, după expresia lui Eugen. Simion «toate fazele

IBRĂILEANU
polemicii autohtone". Tentația, chiar a celor mai 
obiectivi dintre cercetători, rămîne comparația și sta
bilirea unei ierarhii, nu numai literare ci și etice, 
între cei doi mari critici din primele decenii ale se
colului. Condeie prestigioase (G. Călinescu și Pom- 
piliu Constantinescu) au acordat credit unuia sau al
tuia. Perspectiva istorică și un procent mai ridicat 
de seninătate ne obligă să constatăm totuși că at
mosfera literară a epocii nu poate fi concepută fără 
prezența acestor două conștiințe critice, ba mai mult, 
confirmă imposibilitatea de a-i concepe într-o ede
nică armonie. Cele aproape trei decenii de polemică 
dintre protagoniștii a două orientări, nu întotdeauna 
structural divergente, au contribuit într-o proporție 
considerabilă la elaborarea unor principii, la preci
zarea unor noțiuni de istorie și critică literară, la 
analiza profundă a fenomenului cultural și literar 
românesc, la menținerea unei atmosfere combative, 
de emulație, la crearea unei pleiade de critici și teo
reticieni literari de prestigiu, la sincronizarea cerce
tărilor românești cu stadiul european al epocii. Ceea 
ce se impune a fi menționat este faptul că în peri
oada colaborării la revista ieșeană campionul de 
mai tîrziu al modernismului, al autonomiei esteticu
lui, al disocierii acestuia de etic și etnic, era în pe
rioada de formare a personalității sale critice, că 
cele două volume din Pași pe nisip, de altfel favora
bil comentate de Ibrăileanu, sînt, după propria-i 
mărturie, o operă „diletantică" și de o „frivolitate 
galică", că primul din termenii subtitlului celei mai 
valoroase monografii despre Lovinescu, acela de „scep
tic rafinat" figurează în cronica semnată de criticul 
«Vieții Românești" în nr. 4 (iunie) din 1906. Rezer
vele atît de incriminate față de curentele moderniste, 
comune și etapei de atunci a criticii lovinesciene, 
n-au împiedicat revista din Iași să promoveze și să 
aprecieze superlativ opera lui Tudor Arghezi, a Hor
tensiei Papadat-Bengescu și a lui Al. A. Philipnide 
și pot fi moderate dacă acceptăm că multe din ideile 
atribuite criticului de la „Sburătorul" aparțineau în 
realitate unui cerc mai restrîns, dar cărora, după 
opinia lui G. Călinescu, autoritatea criticului le-a 
conferit „forma organizată a unui sistem". Fără a 
minimaliza meritele vreunuia și fără a escamota li
mitele din activitatea lor, se impune totuși consta
tarea pertinentă a criticului Eugen Simion privitoare 
la această dispută. «Să nu vedem, deci, intr-o pole
mică întinsă pe un sfert de veac mizeria unei uri 
mediocre. E. Lovinescu și G. Ibrăileanu sînt, în epocă, 
cele două spirite critice de care literatura română 
avea nevoie; prin acțiunea lor se realizează echili
brul de forțe, echilibrul între generații, între stiluri... 
Cele două' destine sînt rodnice în felul lor și dacă, 
prin absurd, unul dintre ele n-ar fi existat, ar fi tre
buit inventat".

Recunoașterea valorii și a rolului pe care publi
cația la care a colaborat, la începuturile activității 
sale, le-au avut în istoria culturii și literaturii româ
nești, onorează pe adversar, mai ales dacă ținem sea
ma că s-au manifestat după consumarea întregului 
arsenal al polemicii : «Publicația ieșeană — scrie 
Lovinescu — a știut să se organizeze și să devină 
cea mai bună revistă a acestui pătrat de veac, men- 
ținîndu-se în seria marilor noastre reviste culturale : 
Dacia literară, Propășirea, România literară, Convor
biri literare, toate moldovenești... revista ieșeană a 
contribuit la dezvoltarea literaturii române și prin 
înmănuncherea multor forțe literare și prin releva
rea cîtorva talente noi". Omagiul este, implicit, și 
poate involuntar, adresat și lui Ibrăileanu, fără stră
dania și sacrificiul căruia nu poate fi concepută nici 
crearea, nici menținerea „Vieții românești" la ni
velul care a impus-o în cultura națională.

AL. TEODORESCU

P. S. Pentru a evita o eventuală confuzie, în ar
ticolul „Contemporanul" (1881) și literatura povulară, 
apărut în „Cronica", anul VI, nr. 39 (294) din 25 sep
tembrie 1971, în paragraful 2, după „ ...care publică 
un bogat material folcloric și folcloristic", se va in
tercala „iar ulterior".

LOVINESCU Șl CĂLINESCU
Ca oameni, erau radical diferiți. Lovinescu, om de cenaclu, amator de 

mondenități (fără a fi frivol) și de amabilități (fără a fi concesiv), clădit 
pe o placiditate meditativă de tip indian și dotat cu o incredibil i răb
dare pentru tot ce e literar, de la boemul zdrențăros și pînă la geniul 
aulic. Un om care primea în fiecare după-amiază, pe oricine i ar fi 
sunat la ușă cu un text în buzunar, un astfel de om avea vocația sacri
ficiului de sine în favoarea literaturii, vocația martirajului critic.

Călinescu era prea orgolios pentru a se asimila unui grup. Ideea 
de cenaclu ii provoca alergie. Pe la „Sburătorul" a fost de puține ori, 
nu s-ar spune că n-a fost bine primit, de vreme ce amfitrionul rostea 
fraze ca :

„ — Dumnealui este domnul George Călinescu, autorul acelui por
tret al meu din Vremea. N-am ce zice, mi-a întrecut genul. (...) Dom
nul Călinescu este mintea cea mai ascuțită a generației de astăzi. Am 
credința că mă va continua in critica literară", (I. Valerian, Cu scri
itorii prin veac, E.P.L., 1967, pp. 67, 70), și totuși, după cele citeva vi
zite, in care de fapt făcea figură de dizident, (Răminea „cu bărbia ridi
cată, cu aerul absent... un gest de retragere in sine, de elaborare inti
mă". I. Valerian, loc. cit., p. 68), n-a mai călcat pe acolo. Din trei mo
tive. Nepotrivire de idei cu Lovinescu, conștiința superiorității (aerul 
tutelar al magistrului din str. Cîmpineanu îl sîciia) și economie de 
timp. In totală opoziție cu Lovinescu, Călinescu nu era de loc o ființă 
de grup, era și ceva mizantropie la mijloc, oricît s-a scuturat el mai 
tîrziu; se retrăgea între cei patru pereți (claustrările sale făceau vogă, 
s-a vorbit mult de bizareriile acestui solitar care, cum spunea cineva, 
se depărta de oameni ca să-i vadă mai bine) și lucra indîrjit: „Ocolesc 
Capșa și trotuarul Victoriei, nu mă intîlnesc cu așa-zișii confrați și 
scriu zilnic întocmai cum brutarul iși face piinea, acasă —, nu în mij
locul străzii. Avantajele sînt incalculabile: întîi nu-mi pierd vremea 
și al doilea nu mă las otrăvit de birfelile anticipate ale rataților care 
și așa îmi pătrund adesea pînă în odaie, prin broasca Yalle și fereas
tra dublă..." (I. Valerian, loc. cit., p. 77).

Pe cît de generos și savant ospețea Lovinescu (în „acel fin, nea- 
tîrnat atelier de poezie, bun-gust, politețe și grație", vizitatorii, spo
radici sau ficși, erau „atrași, in primul rind, de talentul de a primi al 
criticului" — F. Aderca, Mărturia unei generații, E.P.L., 1967, p. 132), 
tot pe atît de închis și nepătruns se arăta Călinescu : nu se ducea nicio
dată în vizită la nimeni și nu răspundea niciodată la telefon (cf. Dinu 
Pillat, Mozaic istorico-literar, E.P.L., 1969, p 179), iar cînd un inoportun 
i-a călcat pragul casei din Iași, Călinescu i-a zvîrlit paltonul și pălăria 
în Rîpa Galbenă (cf. Al. Rosetti, Cartea Albă, E.P.L., 1968, p. 64).

Din punct de vedere social, Călinescu era, fără să vrea și fără să 
știe, un pascalian, glorificind recluziunea, după cum, din același punct 
de vedere, Lovinescu, tot involuntar, era un caragialian, cultivînd șueta 
subțire. Călinescu avea un fecund complex de superioritate și izolarea 
i-l întreținea. Lovinescu a avut toată viața, datorită temperamentului, 
decepțiilor și eșecurilor, complexul invers, și numai înconjurat de ciraci 
de mare talent se simțea el-insuși. Lovinescu se simțea rănit adine de 
trădări; Călinescu nu putea fi trădat, pentru că nu avea prieteni.

Cu etichete simpliste am spune așa: Lovinescu era ceea ce se chea-, 
mă un om dintr-o bucată, previzibil, cu umoare constantă, niciodată 
glacial, niciodată fierbinte, omul despre care știi oricînd cum te va lua 
și de unde să-l iei; Călinescu era ceea ce se cheamă un bizar, fire 
focoasă și trepidantă, curios de toate și de aceea plin de curiozități, 
geniu i-maniabil, egocentrist și autoritar. Uniți prin egală dragoste 
pentru literatură și identic scepticism față de oameni, Lovinescu șl 
Călinescu se despărțeau prin felul de ardere: mocnit, primul, exploziv 
celălalt.

Am spus „scepticism" și poate că e nevoie de o lămurire. Deși 
structură solară, jubilativă, Călinescu era și este înainte de toate un 
moralist, adică un ochi conștient de tarele condiției umane. Ca și Lovt- 
nescu, Călinescu era mult prea lucid ca să vadă numai sublimitățile lui 
homo sapiens. Omul-care-știe este totuși și omul care minte, omul care 
trădează, omul care ucide. Așadar, legați prin fundamentală circum
specție, cei doi erau separați de atitudinile practice. Lovinescu punea 
între el și Lumea ostilă un zid de prieteni, Călinescu un zid de cărți. 
Care din două să fie mai rezistent, nu noi vom răspunde.

Cei doi mari critici repetă, mutatis mutandis, neîmpăcarea dintre 
Goethe și Beethoven.

Muzica lui Călinescu avea tonuri prea acute pentru autorul lui 
Bizu ; autorul lui loanide găsea prea puțini neliniște in Lovinescu, și 
prea adîncă plecăciune la efemer. Greșeau amindoi, dar erau sinceri 
cu ei înșiși. Se stimau și, vorba lui Ibrăileanu, iși acordau onoarea 
intransigenței.

GEORGE PRUTEANU 1



ÎN AȘTEPTAREA

MARELUI NECUNOSCUT
Toată viața lui E. Lovines

cu a fost o călătorie imagi
nară în întîmpinarea marelui 
necunoscut. Criticul aștepta 

cu neliniște un nou Emines- 
cu. Existența și-o sacrifică în 
numele acestei idei de o ex
traordinară semnificație soci
ală. Nici Titu Maiorescu, nici 
G. Ibrăileanu, nici M. Drago- 
mirescu, nici G. Călinescu, 
nici Tudor Vianu nu a des
chis, în permanență, ca E. I.o- 
vinescu, o atît de încăpătoa
re și atît de primitoare casă 
tinerilor absolut necunoscuți. 
Repet: E. Lovinescu este în 
cultura și literatura româ
nească Criticul prin definiție, 
sensibilitatea sa nu a refuzat 
pe nimeni, ci a rămas totdea
una receptivă oricărui text 
venit de oriunde și de la ori- 

^eine. Nu mi-1 pot imagina pe
E. Lovinescu decît oficiind în 
vreme de seară asupra unor 
emoții de început, asupra ma
relui necunoscut. El a simțit 
de timpuriu viața literaturii 
și de aceea, răstignindu-se ca 
un sfînt pentru ea, a renun
țat la tot. Trebuie să spun că 
E. Lovinescu, se confundă cu 
însăși experiența literaturii 

române. Nu l-a interesat de
cît literatura și numai lite
ratura. Cînd destule nulități 
patente se admirau reciproc 
în mediocritatea lor absolută, 
la Universitate sau la Acade
mie unde n-a pătruns nici- 
cînd, criticul, înțelegîndu-și 
rațiunea de a fi și confor- 

mîndu-se exemplar unei mo
rale de ascet, respingînd con
vențiile, onorurile oficiale, stă 
de veghe, rămîne o conștiință 
pură în așteptarea marelui 
necunoscut. Pentru el totul 
era să vadă înaintea altora 
și să recunoască pe un alt E- 
minescu. Așa se explică, sa
crificiul lui și tocmai de a- 
ceea funcția criticului pri
mește prin el o nouă posibi
litate de a învinge efemerul 
și de a nu trăi exclusiv sub 
canoanele lui: aceea de per
sonaj social coborît în mul
țime sau solicitat de mulțime 
ca să-și descopere valoarea de 
excepție. Tot ceea ce în timp 
E. Lovinescu a așteptat (senin 
dar niciodată indiferent) a 
fost un dialog rodnic cu toa
te generațiile. Unicitatea lui 
E. Lovinescu stă în conștiin
ța progresului valorilor este
tice, a sincronismului, în ac
țiunea sa socială de interes 
național pe care puțini au slu- 
jit-o cu atîta devotament. El 
este criticul profesionist. De 
fapt, așa după cum s-a mai 
spus de atîtea ori, cu el în
cepe adevărata critică moder
nă românească. E. Lovinescu 
este criticul total. Cadranele 
existenței sale au arătat pî- 
nă în ultimul timp o preocu
pare de invidiat : literatura 
celor care vin. Și cît de se
rios și cît de eficace realiza 
el programul lui Titu Ma:o- 
rescu 1 Cînd moare mentorul 

Junimii care vedea (ciudată 
idee !) încheiată acțiunea cri
ticii, E. Lovinescu îl conti
nuă pînă la sfîrșitul vieții (cu 
texte despre Titu Maiorescu!), 
convins că existența superioa
ră a literaturii nu justifică 
plenar valorile decît prin cri
tică și prin descoperirea ma
relui necunoscut. înțelegem a- 
cum o astfel de atitudine, 
prin ceea ce E. Lovinescu a 
promovat și consolidat în Is
toria literaturii române. Ce
naclul Sburătorul și mai ales 
casa sa deschisă oricui și în 
orice timp (adevărat specta
col al verificării valorilor) 
vorbesc limpede de funcționa
litatea și utilitatea socială a 
unei asemenea idei. Istoria li
teraturii noastre nu a cunos
cut pînă la E. Lovinescu și 
nici după el o astfel de răs
pundere, liber consimțită pen
tru destinul unei literaturi a- 
flată într-un progres neobiș
nuit. E. Lovinescu în aștep
tarea marelui necunoscut a 
depășit orice egoism, orice in
vidie, orice amăgitoare con
curență și codul său moral e 
al unui desăvîrșit cavaler al 
neindiferenței.

M-am reîntors la cărțile lui 
rămase mereu deschise și am 
înțeles omul, sensul așteptă
rii. Căci nu se poate să le 
închizi așa cum închizi orice 
carte: în ele, ca într-un 
poem al existenței, bate des
lușit, sonor, un ornic al eter
nului neînvins de furia timpu
lui. El retrăiește într-o reali
tate prelungită pînă în me
moria mea și mi-e cu nepu
tință să-1 știu oprit din „lunga 
timpului cărare”. Veghea 
lui abia acum o deslușesc: 
prin ce are mai valoros ope
ra își urmează condiția fără 
să cadă victimă inutilității. E. 
Lovinescu ne învață și astăzi 
că literaturii i se cuvine să 
nu moară în vama lui Cro
nos, ne transmite un respect 
neconvențional și un senti
ment dramatic al existenței. 
Prin așteptarea sa, criticul 
ne oferă o desăvîrșită lecție 
de estetică morală. Contem- 
plînd-o, înțelegînd sensul fe
cund al acestei filozofii, ră- 
mînem uimiți de înălțimea 
unei asemenea conștiințe.

Ceea ce mi se pare esen
țial în această convorb're cu 
cei ce vin este credința ne
strămutată în valori. Toate 
valurile invidiei, atît de pu
ternic rostogolite asupra sa 
toate polemicile de rea credin
ță nu au putut Infringe con
vingerea lui E. Lovinescu că 
este chemat să fie cel ce va 
descoperi și lansa pe marele 
necunoscut. Coborîndu-se la 
cea mai ușoară și neînsem
nată bătaie de aripă a talen
tului, criticul oficia un cult 
al creației. In pragul porții 
sale se ivesc rind pe rînd 
necunoscuții care devin după 

un timp scriitorii de mare 
interes ai literaturii noastre: 
Ion Barbu, Camil Petrescu, 
Hortensia Papadat-Bengescu, 
ca să mă opresc doar la trei 
nume reprezentative. Dar pe 
cine n-a primit și n-a încu
rajat E. Lovinescu în atelie
rul său aflat numai cu por
țile deschise ? E inutil să 
pomenesc acum toate persona
jele Istoriei literaturii româ
ne dintre 1900—1943 care i-au 
trecut fără răgaz pragul. $i 
de aceea mă refer doar la 
doi scriitori care la un mo
ment dat au întrecut strania 
așteptare a criticului printr-o 
impresie de apropiere de ma
rele necunoscut Reconstitui
rea vizitei, lui Dimitrie Ste
larii, a înfățișării neobișnuitu
lui cavaler cu chip de .liliac 
speriat, orbit de lumină", este 
făcută cu cerneala romanelor 
balzaciene : viața derutantă a 
poetului spunea mai mult de- 
cit poezia sa. Dar scepticismul 
criticului reduce numaidecât 
entuziasmul la adevăr, cu 
toa*e că Dimitrie Stelaru e 
declarat de cronicarii grăbiți 
drept .geniu". Marele necu
noscut e încă în călătorie, 
căci .Enigma lui Dimitrie 
Stelaru este însăși enigma ta
lentului, încolțit de nu se știe 
ce categorii sufletești". De
cepția așteptării n-a distrus 
nici de data aceasta ideea de 
suprem sacrificiu.

Tinerilor scriitori E. Lovi
nescu le-a răspuns cu tinere
țea sa, cu o nesfîrșită înțe
legere și dragoste. Anonima
tul, neconsacrarea nu însem
nau pentru el absența. Și în- 
tr-una din seri un tînăr .alt
fel" decît toți îi culege în 
rod o parte din așteptare: 
,Prezentîndu-mi-se acum vreo 
doi ani într-un amurg, înain
te de a ști cum îl cheamă, 
ce-1 aduce, ce preocupări are, 
am avut o impresie ciudată. 
Mi-am zis : Iată un tînăr .alt
fel" decît toți cei pe care 
i-am văzut la mine”.

E. Lovinescu a văzut în I. 
Negoițescu pe unul dintre 
cei mai înzestrați critici ai 
celei de-a patra generații 
postmaioresciene.

Ce a însemnat pentru E. 
Lovinescu această teribilă și 
dramatică așteptare a unui 
nou Eminescu ? O posibilă 
izbîndă pe măsura ideii sau 
o emoție critică veșnic nesa
tisfăcută de realitate, dar 
pe măsura convingerilor ? 
Responsabilitatea, luciditatea, 
înalta cultură ideologică, dem
nitatea unei asemenea aștep
tări este în esență o acțiune 
socială de interes național. 
Rareori un critic a fost în 
mai directă comunicare cu 
societatea, mai util ei.

La porțile literaturii româ
ne, E. Lovinescu n-a luat de
loc înfățișarea unui Sfinx.

ZAHARIA SÂNGEORZAN

EVOCARE
Am avut ocazia să mă apropii oarecum de Lovinescu 

într-o singură zi ieșeană pe care și-o dăruise, așa cum de 
la Ion Minulescu nu mi-a rămas decît o noapte ieșeană. 
Dar cîtă deosebire intre ei ? In timp ce bronzul minules- 
cian te invita parcă să nu te jenezi, emana căldură și 
bonomie ghidușă, de Lovinescu m-am apropiat atît cît se 
îngăduie vizitatorului la Luvru s-o admire pe Mona Lisa.

După cite am înțeles, criticul venise la lași pe drumul 
nostalgic al amintirilor sale ieșene. De aceea, n-a făcut 
vizite, n-a vrut să vadă oameni ci numai locuri : străzi, 
case, grădini... Pentru el păreau a fi singurele rămase ace
leași. Imi dădeam seama de inoportunitatea mea într-un ase
menea periplu sentimentalo-educativ, în care Lovinescu vor
bea despre lași ca de un mare capitol din istoria literaturii, 
căutind parcă totuși ceva — dar speram în obținerea pînă 
la urmă a unui interviu tare, mai ales după eșecul de la 
Academie. Ne aflam în început de septembrie 1937. La 
lași venise de la Fălticeni ca intr-un fel de drum al reîn
toarcerii.

Pășind meditativ în hainele lui rămase cam mici, pro
fesorale prin culoare, corectitudine și chiar un abia ghicit 
luciu, Lovinescu nu atrăgea atenția trecătorilor prin nimic 
aparte. Am zis haine profesorale probabil fiindcă știam cine 
e omul, dar putea fi luat drept avocat, negustor, în orice 
caz nu era prin nimic ostentativ în acest oraș al singula
rizării vestimentare, cînd era vorba de scriitor. Impresia ge
nerală : o nuanță distinsă de gris, dar obosită, ceva de 
salon vechi, rămas arogant în neprețuitele lui podoabe, 
dar... rămas. Doar privirea era uneori dominatoare, trecînd 
dincolo de un nevăzut auditoriu, prin contrast cu țuguirea 
copilărească a buzelor cînd gîndea un anume period 
discursiv. Cu o voce mereu aceiași, cam metalică, în orice 
caz rece, vorbea mai mult pentru el, adresîndu-mi-se doar 
din cînd în cînd :

In gesturi, în vorbire, chiar în modul cum își tampona 
delicat fruntea sub meșa de alb ușor coclit a părului, cu 
o batistă de un alb imaculat, parcă mereu alta, era o dis
tincție supravegheată de om deprins a poza. Totuși, de sub 
această disciplină răzbatea o melancolie aoidă ca otrava 
unei iubiri neîmpărtășite.

Am ajuns, în fine, în grădina Copoului. A luat loc pe 
o bancă din preajma teiului lui Eminescu. Obosise. Ișî privea 
ghetele prăfuite și tăcea. Cerceta apoi cerul ițit printre 
crengile bătrînului copac ; urmăream cum treptat liniile 
obrazului palid, selenar, deși îmbrobonit, se destindeau ca 
într-o liniștire lăuntrică. Semăna cu o plantă crescută la 
umbră.

— Intenționați să continuați seria romanelor din ciclul 
Eminescu ? am îndrăznit Să-l tulbur din reverie.

A tresărit brusc, apoi a zîmbit amar.
— Din cauza lor domnul lorga nu m-a primit anul tre

cut la Academie ; am fost taxat denigrator și ofensator al 
memoriei lui Eminescu. Eu, domnul meu, înțelegi ?

Atunci am început să înțeleg că, de fapt, asistam la o 
întrevedere a scriitorului cu eroul cărților sale. Lovinescu 
nu venise la lași chemat de amintiri adolescentine sau de 
vreun pojar al tinereții, simțise nevoia să stea de vorbă 
între patru ochi cu Eminescu. Mersese pe urmele lui, ale 
lui Maiorescu, ale Veronicăi Micle, acum ajunsese în gră
dina de tihnit dialog. Greșise scriind „Mite" și „Bălăuca" ? 
Posteritatea va decide. Dar pînă atunci ?

Fiind de prisos m-am retras cît mai discret posibil, pro
fesorul a înclinat capul în salut, bucuros că rămîne singur. 
Apoi deodată și-a adus aminte de etichetă : s-a ridicat 
repede și mi-a întins mina sa feminină, cu pielea subțiată 
de filele întoarse ale cărților.

★
Seara tîrziu, un confrate m-a informat binevoitor:
- Știi că a fost Eugen Lovinescu la lași ? S-a fotogra

fiat la Copou pe banca de lingă bustul Veronicăi Micle.
Deci, dincolo de supărarea domnului lorga și de ati

tudinea jignitoare a Academiei, Eugen Lovinescu deși ne
prețuit la adevărata-i valoare în tot decursul vieții lui, con
siderase necesar să facă o asemenea vizită cavalerească 
tocmai pentru ca — la rîndul lui — să nu fie nedrept și bru
tal.

Acum eram sigur că survenise împăcarea.

AUREL LEON

XPOȘTA LITERARĂ
Constantin Glăvan: Transpare in ver

surile dv. ceva din poezia sadoveniană 
a „locurilor unde nu s-a intimplat ni
mic". Cîteva „lungimi", citeva stridențe 
împiedică realizarea integrală a poe
melor. Pentru ambele constatări trans
criu aceste două strofe din Fumegă 
timpul: „Fumegă timpul prin pilnii 
de nisip / Sufletele se sinucid in ștrean
guri de cuvinte (? !) Și nu mai știu răs- 
pusul bătrînului Oedip / Și-o pajură 

' de ceață ne cumpără, ne vinde. / / Ne 
\ tulburăm prin ape curgînd peste ti- 
\ pare ! Și peste regăsirea în sine fu- 

; murie / înverșunați s-ajungem un ano- 
\timp pe care / L-așteaptă un soroc de 
bnoarte timpurie". Mai trimiteți, îm
preună cu cîteva date biografice pen
tru un eventual debut.

Andreea Serbac: După lectura pri
mei poezii mi-im aprins o țigară, bîn- 
tuit de presimțirea descoperirii unui 
poet. Următoarele poeme, rostogolin- 
tu-și ca o avalanșă cuvintele, m-au fă
cut să uit de țigară. înfrigurarea, pa
tosul și frachețea acestor confesiuni, 
stnt cuceritoare și de bună „tăietură" 
modernă. In plină desfășurare a „dis
cursului" liric se pun, însă, niște ac
cente în plus, se face exces de expli- 
eztare, ceea ce atenuează șocul artis
tic (poezia, spunea H. Michaux, tre- 
tr-âe să scurtcircuiteze conștiințele). 
Aceasta nu mă împiedică să cred că 
ts dv. trăiește un poet care, adăugind 
kx-ului autoexigență, se va realiza 
dexirn. Deocamdată rețin Presimțiri (II) 
p. Trezirea din noapte.

Gheorghe Ungur: Poezie de album, 
cb -e—.iniseențe pillatiene netopite în- 

expresie proprie (Am nostalgia 

nucilor din vie / Cînd toamna e plo
ioasă și tîrzie ! și-aruncă glabeni ne- 
luați in seamă / în soarele ce purpu- 
ra-și destramă). Nedepășind acest sta
diu descriptiv, de o lucie banalitate, 
nu veți reuși să vă realizați ambițiile.

Doina Trifan: Sinteți o concurentă 
serioasă a bravilor noștri textieri (fru
moasă meserie!) de muzică ușoară: 
„Tăcută-i marea albatsră / Tăcut e și 
cerul senin". Nu mai citez, că vă fură 
vreunul ideea poetică.

Dumitru Păpușoiu : „Sabia lui Da
mocles" stă atîrnată deasupra-vă, că 
sinteți profesor, că scrieți poezii și nu 
stați deloc bine cu acordul genitival : 
„Sînt ochii lui Doja / Ochii lui Cloș
ca / Ochii însîngerați / a crudului nouă- 
sute șapte /.../ Mă-nfioară !" Și pe mine.

Lica Sîmbotineanu : Citez din Bru
mele : „Mi-a fost somnul agitat, / Cu 
urmăriri păroase și sluțenii ! Murise’n 
zare o pas're minzat / Avînd și coar- 
ne’n gît și ciudățenii". Greu somn ați 
avut și lung, incit n-ați putut observa 
că de vreo 15 ani s-a mai schimbat 
pe ici pe colo, prin punctele esențiale, 
ortografia...

Lupu Vasile — (de ce nu invers ?): 
Răvașul dv. în care am recunoscut sti
lul și caligrafia unor poezii semnate 
„Jorj din Tărărași". îl vom publica 
într-o plăcintă, de Anul Nou. Pînă a- 
tunci, trimiteți-ne cîtevn date care să 
lumineze anumite zone obscure din 
biografia dv. : de cînd scrieți scrisori ? 
Mai jucați șah în timpul serviciului ? 
Cînd vă radeți barba ?

N. D.: Deocamdată nu publicăm epi
grame șt. oricum ale dv. sînt foarte 
slabe. Epigrama e totuși o vorbă de 
duh. ea trebuie să ironizeze nu să jig
nească. Scriind spre exemplu: „Sub 

semnul întrebării" / apare de-o vre- 
me-n coace / nu se știe in cit timp / 
mintea i s-o_ coace.." este clar că 
n-ați înțeles nimic din excepționala 
carte a lui A. P. Și, ca să-l ajungă 
pe autor ironia presupusei epigrame, 
ar fi trebuit să fie scrisă în limba ro
mână literară, ceea ce nu e cazul cu 
textul de mai sus și cu celelalte, pe 
care nu le mai citez, dar nu din lipsă 
de spațiu. In plus această morală în 
pilule presupune o haină impecabil', 
or, catrenele pe care le semnați sînt 
precare și sub acest aspect. Așa incit, 
pînă una alta, ca să vă citez, „tăieți 
frunză dinilor"

N. T.

ANTOLOGIA POȘTE! LITERARE
COBOARA TOAMNA

Coboară toamna pe-o gură de rai 
peste anotimpul încins de flăcări 
ca un dor stîrnit de cocori -. 
încrezător din malul meu 
voi curge liniștit 
spre albia mamă 
șerpuind ca un vis
printre păduri cu creste de brazi 
pe acolo pe unde coboară toamna 
ca o baladă
ca un fluviu străvechi românesc.

IN AȘTEPTARE

r
Struguri de sare

Ne-nțe!ese turniruri
au căzut peste toamna tăcerii 
indepărtind fără noimă 
spații neprihănite...
In așteptare de țărmuri albastre 
trec în stol de cocori 
clipele
sau bănuitul plînset al stelelor.

ION BORODA

Struguri de sare pe umerii Planetei,
Marș in jurul lucrurilor, ușor atingindu-le, 
Zidarii bat cuie in creștetul Cerului, 
Tu mereu te dai peste cap, Pămintule.

Toacă noaptea sub pietre minerii
Cuarț cu priviri paralele
Și rădăcini năbușite-n ecouri,
Dar, mai ales, cărbunii, balans amețitor cu stele.

Struguri de sare pe umerii Planetei, 
Scormonind petro! sub cuvinte, 
Cuvinte asudate sub buzele cretei 
Sufletul odunat ca un fluviu pentru ’Nainte.

★
Incovoiați de dragoste, păunii 
Piouă-n grădini, precum odinioară zeii, 
Dimineața, frunzele se-aruncă în apele lunii, 
Păunii adorm sugrumați de mireasma femeii.

Fintinile urcă la Soare pe fringhii. 
Văzduhul incendiat se rotește-amețitor, 
lnvidiindu-mi fuga, mă-ngropi in nisip și mă mingii 
Și apele, nu știu ce fac pentru acea tăcere desăvirșită 

a lor.

Dar cei care taie pădurea se iluminează
Pe creștetul ierbii curg la amiază
Și scormonesc fluiere pînă-n amurg, 
Cind pe coastele Pcmintului curg.

DANIELA CAUREA

<________ J
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varlea

LIMBAJUL POETIC EMINESCIAN
In Istoria limbii române literare 

moderne, limbajul poetic eminescian 
constituie sinteza cea mai strălucită 
între tradiție și inovație. Constata
rea este mai veche și justețea ei a 
fost confirmată îndeosebi de lectura 
variantelor poetice eminesciene, ti
părite, prima dată, integral, de Per- 
pessicius. Bazat pe studiul limbii tu
turor operelor eminesciene, Gh. Bul
găr îi dă. în studiile grupate în vo
lumul Momentul Eminescu în e- 
voluția limbii române literare, edi
tura Minerva. 1971, o fundamentare 
riguroasă, atît sub aspect teoretic, 
cit și practic. Autorul lor este cu
noscut prin lucrările sale mai vechi 
cu tematică si metode similare celor 
cuprinse în acest volum. Colabora
rea sa la Dicționarul limbii poetice 
a Iui Eminescu, apărut în 1968, i-a 
favorizat cunoașterea detaliată a 
limbajului eminescian.

Premisa teoretică fundamentală a 
tuturor studiilor cuprinse aici con
stă în concepția că limba română 
literară contemporană, ca și limba 
franceză modernă. își datoreste. în
tr-o foarte mare măsură, calitățile 
(precizia, plasticitatea etc.) preocu
părilor de estetică a limbajului si 
mai ales potrivitei lor transpuneri 
în practica scrisului literar din se
colul trecut. „Dominarea limbii" de 
către marii creatori literari români 
din secolul trecut. între care Emi
nescu este cel mai important, a avut 
rezultate deosebit de favorabile per
fecționării. sub toate raporturile, a 
expresiei literare. Pe această bază, 
Gh. Bulgăr, continuînd cercetările 
lui G. Ihrăileanu, G. Călinescu Ov 
Densușianu, D. Caracostea și mai 
ales pe acelea ale lui Tudor Vianu. 
readuce în actualitate importanța 
contribuției eminesciene la evoluția 
limbii române literare și demons
trează, adeseori cu subtilitate, saltul 
estetic pe care ea l-a provocat.

Procedura lui Gh. Bulgăr este me
todică : prima parte a cărții cuprin
de studii cu caracter preponderent 
teoretic, care au menirea să explice 
cauzalitatea externă si internă a o- 
riginalității lingvistice eminesciene și 
necesitatea obiectivă a apariției a- 
cesteia, deci previzibilitatea ei (Iz
voarele modernizării limbii literare. 
Inițiativele Școlii Ardelene, Tradiție 
și inovație între 1848—1870). A doua 
parte inserează studii cu caracter 
preponderent practic, al căror scop 
este surprinderea unor caractere o- 
riginale ale limbajului poetic emi
nescian, așa cum pot fi deduse a- 
cestea din studiul gramatical), lexi
cal și mai ales stilistic al unităților 
folosite de Eminescu la construcția 
figurilor de stil din poezia sa (Com

parația Ia Eminescu. Antiteza emi
nesciană, Evoluția expresiei poetice 
in variantele „Luceafărului"). Remar
cabilă este mai ales relevarea valo
rilor stilistice ale antonimelor care 
alcătuiesc antitezele eminesciene și 
ale termenilor dominanți din struc
tura comparațiilor folosite de poet.

Lucrările cu caracter preponderent 
teoretic sînt necesare nu numai pen
tru că oferă explicații ale origina
lității limbajului poetic eminescian, 
ci și pentru că se surprinde aici 
mentalitatea lingvistică a epocii (ilu
minismul și raționalismul Școlii ar
delene și latiniste, consecvența re
prezentanților curentului popular 
estetic, procesul dificil de unificare 
a normelor limbii române scrise). 
Concomitent, sînt discutate, prin ra
portare la aceasta, și opiniile lui E- 
minescu despre limbă (unele rele- 
vîndu-se surprinzător de moderne), 
aplicate consecvent în practica scri
sului său (începuturile literare și 
filologice ale Iui M. Eminescu, Des
pre fondul istoric al limbii literare, 
Sursele populare ale limbajului po
etic, Despre elementele de structu
ră ale limbii literare). Aceluiași 
scop îi sînt închinate și capitolele 
Eminescu despre limbajul scriito

rilor și Cîteva principii de cultivare 
a limbii literare în care se urmăreș
te măsura în care marele poet își 
recunoștea concepțiile sale desDre 
limbă, la înaintași și contemporani. 
Sînt reconstituite astfel aspecte sem
nificative din atmosfera spirituală 
a celei de a doua jumătăți a seco
lului trecut, în care s-a integrat 
Eminescu, pe care a depășit-o și a 
corectat-o în unele privințe, dar pe 
care o reprezintă el în modul cel 
mai strălucit. Alt merit al acestor 
studii e și acela de a fi identificat 
cu claritate și aproape exhaustiv 
sursele teoretice ale neologismului, e- 
lementului popular și arhaismului 
din opera lui Eminescu, demonstrîn- 
du-se astfel folosirea lor conștientă 
în îmbinări care poartă pecetea ge
niului eminescian sau care au avut 
numai inițial această calitate, ele 
servind ulterior ca model. Deoarece 
limba literară, sancționînd contribu
țiile individuale deosebite prin va
loare, încorporîndu-le și dîndu-le 
chiar calitatea de tipare, (astfel e- 
voluează în direcții anumite), capito
lul care relevă acest aspect, Ten
dințe estetice posteminesciene în 
limbajul literar, este cu deosebire 
important în economia lucrării lui 
Gh. Bulgăr. Trebuie spus totuși că 
tendințele estetice posteminesciene nu 
au fost determinate totdeauna direct 
de limbajul poetic eminescian, ci 
de ambianța lingvistică și esteti

că la formarea căreia o contribuție 
importantă a avut și Eminescu. Stu
diile ulterioare vor confirma, cre
dem, și vor amplifica concluziile cu
prinse aici.

Din studiile lui Gh. Bulgăr se des
prinde ideea că arta literară a lui 
Eminescu se caracterizează prin res
pectarea și utilizarea eficientă și, con
comitent, a trei principii fundamenta
le : 1) asocierea cuvintelor în sintag
me originale de mare sugestivitate 
metaforică ; 2) modernizarea echili
brată a expresiei, în așa fel îneît în 
opera literară în întregime să se îm
bine armonios neologismele cu arhais
mele și elementele populare ; 3) dez
voltarea extraordinară a sinonimiei 
contextuale, în așa fel îneît expresia 
să fie plină de culoare, relief și vi
goare. Aceste principii caracterizează 
și sinteza lingvistică realizată de E- 
minescu, dar și o parte însemnată a 
stilului beletristic al limbii române li
terare moderne. Inovînd, „dominînd" 
limba, Eminescu a îmbogățit, nuanțat 
și chiar îndrumat sensibilitatea litera
ră a contemporanilor și a urmașilor 
săi.

Aparțin studiile lui Gh. Bulgăr sti
listicii lingvistice ori stilisticii literare? 
(avem în vedere o cunoscută clasi
ficare a lui Tudor Vianu) ? Răspunsul 
este greu de dat și interesează mai 
puțin atunci cînd rezultate'e sînt im
portante, așa cum se întîmplă de a- 
ceastă dată. Cert este că metodele 
diverse folosite de Gh. Bulgăr (in
terpretări ale sinonimiei contextuale 
eminesciene, gramatică narativă — ex
plicația structurilor sintactice prin 
conținutul operelor literare încorpo
rate în ele, — metoda statistică, stu
diul lingvistic al figurilor de stil) se 
interferează și se completează reci
proc, ducînd la rezultate originale, 
convergente și care reușesc să facă 
accesibile unele taine ale vrajei prin 
care Eminescu robește orice sensibili
tate. Regretăm că studiul comparativ 
al limbajului poetic eminescian — cu 
limba literară din timpul său, nu se 
oprește suficient și asupra „muzicii" 
versului, domeniu în care Eminescu 
a depășit armoniile imitative clasice. 
Acest aspect al limbajului său este 
remarcat — fapt grăitor, — la lectura 
cu glas tare a operei lui, și de cei 
care nu cunosc limba română. Metoda 
comparativă nu domină întotdeauna, 
cum ar fi fost normal, lăsînd uneori 
locul celei descriptive, mai ales în 
capitolele finale. Bibliografia externă 
poate fi îmbogățită, cu profit. De a- 
semenea, se întîmplă ca formulările 
pregnante și nuanțate, reflex al unei 
gîndiri avînd aceleași calități, să co
existe cu fraze mai puțin cizelate (p. 
112, aliniatul al 2-lea). Deși nu tot
deauna se raportează și se completea
ză reciproc, pentru a oferi o imagine 
armonioasă, studiile lui Gh. Bulgăr cu
prinse în acest volum se înscriu pe 
linia majoră a stilisticii românești a- 
plicate.

PETRU ZUGUN

E. LOVINESCU IN RETROSPECTIVA
(continuare din pag. 1)

saeculum" (p. 19). Perspectivă dinamică, apropiată de înțelegerea știin
țifică a fenomenului.

De numeroase ori, criticul se declară împotriva confuziei etnicului 
și eticului, cu esteticul. Ce înțelege el prin aceasta ? La cine se referă î 
Cu toată stima arătată lui Maiorescu, al cărui admirator rămîne, Lovi
nescu sesizează la teoreticianul junimist limite, prejudecăți, nerecepti- 

vitate la fenomenul literar de la începutul veacului. Acestea explicin- 
du-se prin împrejurări complexe : în esență „formația lui Maiorescu 
era deplin închegată, la 1870 și acțiunea lui literară sfîrșită pe la 
1890", deci după 1900 el își supraviețuia anacronic. 1st. lit. române contem. 
porane, i, p. 155). Că Maiorescu, spirit clasic, e refractar poeziei nouă 
este adevărat, însă față de comprehensiunea acestuia, arătată, de pildă, 
folclorului, modernul Lovinescu rămîne însuși în urmă. Frumosul rapor
tat la folclor, crede criticul de la Sburătorul, reprezintă un stadiu pe 
care alte literaturi l-au depășit de mult, de unde teza sa privind „rela

tivitatea valorilor estetice pe bază de mistioism popular" (op. cit., p. 
36). Să se observe că aici, termenul de misticism are adresă polemică 
antisămănătorîstă, deci anticonservatoare. Totuși, a subestima potențialul 
folcloric în general, pe motiv că sămănătorismul a fost expresia estetică 
a unui „suflet reacționar", este o eroare. Sadoveanu e anexat ad-hoc 
sămănătorismului pentru a ni se demonstra insuficiențele unei litera
turi cu problematică țărănească. Se omite, desigur, caracterul antifeu
dal, protestatar, al acestei literaturi care evocă trecutul din perspectivă 
actuală. Se ignoră, de asemenea, faptul că nici un mare poet modern 
n-a disprețuit sugestiile de sorginte populară.

Pe N. lorga, ca teoretician al tradiționalismului, îl combate cu 
un argument maiorescian : prin „confuzia eticului cu esteticul”, istori
cul „n-a dat decît un rol funcțional esteticului, pe care Maiorescu îl 
disociase cu îngrijire ca pe o valoare autonomă" (op. cit., p. 44).

Ideea de exclusivism național în artă, susținută de A. C. Cuza 
(„agitatorul antisemit"), e respinsă într-o demonstrație logică, — extinsă 
din nou asupra sămănătorismului. Pe de altă parte din adversitate față 
de Ibrăileanu, ulterior față de M. Ralea, criticul contestă accepțiunea 
„limitativă" ce se dădea la Viața românească formulei de „specific 
național", folosită, zice el, „ca o armă împotriva poeziei noi". Pentru 
E. lovinescu, specificitatea e o caracteristică globală, sintetizatoare, „vala
bilă numai în generalitatea ei" și a o corela cu sufletul popular ar fi 
un nonsens. „Din totalitatea unei literaturi se pot, negreșit, desprinde 
unele trăsături generale, carateristice, specifice : posibilitatea se men
ține încă în sfera afirmațiilor, dar care, chiar de se vor dovedi științifi- 
cește, nu vor servi decît la cunoașterea psihologiei raselor și nu la 
determinarea capacității estetice (...) ; cît timp specificul nu e un 
principiu de valorificare estetică, el nu rămîne decît în funcția sa psiho-
logică" (pp. 94, 118). Discuția 
nul psihologiei, al sufletului 
și cum, între cele două

se deplasează, cum se vede, de pe tere- 
național, pe acela al esteticului, ca 
realități n-ar fi foarte evidente le

gături. Cînd la mijloc nu mai sînt considerente polemice, cînd (în Cri
tice IX) problema e dezbătută în cadru mai larg, concluziile denotă o 
altă comprehensiune. Contradicția e în firea oamenilor, I De aici o no
țiune ca aceea de „suflet", privită în două moduri. Căci în Critic (vol. IX) 
citim altceva : ...... între cei patru pilaștri (Eminescu, Creangă, Ccșbuc.
Caragiale) ai expresiei artistice a sufletului românesc se întinde rețeaua 
unei întregi literaturi reprezentative", (p. 11).

Seria Introducere în ope
ra lui... ne propune, odată 
cu cel de-al treilea volum 
al colecției, o dezbatere a- 
spura poeziei argheziene. 
De fapt avem de a face 
cu reeditarea volumului 
publioat de Șerban Ciocu
lescu în 1945, cu un capi
tol nou După Eliberare) 
luînd în discuție produc
țiile ultimei etape a crea
ției lui Tudor Arghezi. Re
citită din perspectiva unui 
sfert de veac de la apari
ție, cartea lui Șerban Cio- 
culescu își relevă mai preg- 

jnant locul său istoric dar 
astăzi o contribuție fundamen-și meritul de a fi rămas pînă 

tală în exegeza argheziană.
Intențiile cărții reies cu limpezime din amplele capi

tole introductive Este Arghezi un poet obscur ? și Alte pie
dici în receptarea poeziei argheziene. Surprinzător pentru 
cititorul actual, de poezie, deprins, prin forța împrejură
rilor.. cu cele mai îndrăznețe inovații, Arghezi a putut 
primi acuza de obscuritate, în special din partea criticii 
tradiționaliste. De unde se vede că mentalitatea unei epoci 
e practic imposibil de refăcut, că ea poate fi doar aproxi
mată pe baza documentelor și a mărturiilor de tot felul. 
E greu să mai înțelegem astăzi, cînd s-a ajuns la atîtea 
experimente cu și fără sorți de izbîndă in plastică, de ce 
nu au fost acceptați impresionișții la finele veacului tre
cut, prin ce au șocat opinia publică pînă a se impune prin
tre valorile autorizate. Ripostind detractorilor operei arghe
ziene. Șerban Cioculescu se oprește îndeosebi la M. Drago
mirescu, critic raționalist care privea poezia din punctul 
de vedere al respectării logicii formale. Autorul Introdu
cerii. el însuși spirit raționalist, reia argumentele contesta- 
torilor, judecîndu-le atît în valoarea lor intrinsecă, dar mai 
cu seamă raportîndu-le la textele argheziene care se cer 
citite conform intențiilor și structurii comunicării poetice. 
Dintr-o asemenea perspectivă, acuzațiile se dovedesc fără 
obiect, mai ales că Șerban Cioculescu, cu o exemplară pre
gătire filologică, desface resorturile fiecărei poezii recom- 
punînd-o apoi intr-un tot coherent, răspunzînd și cerin
țelor logicii formale. Cînd există obscuritate, mai exact im
presie de obscuritate din partea cititorului neavizat, atunci 
intervin explicațiile de ordinul istoriei literare, ca în cazul 
poeziei Intre două nopți privită sub semnul simbolului do
minant, sau explicațiile care țin de dificultățile expresiei 
eliptice, cum se întîmplă cu Inscripție pe an portret. Ce
lălalt capitol referitor la dificultăți (Alte piedici în recep
tarea poeziei argheziene) își depășește cu mult intențiile, 
transformîndu-se într-o privire de ansamblu a procedeelor și 
licențelor lexicale și sintactice atît de specifice pentru autorul 
Cuvintelor potrivite. Șerban Cioculescu este un critic pen
tru care textul rămîne permanent în atenție, refuzînd jocul

ȘERBAN CIOCULESCU: INTRODUCERE IN POEZIA LUI T. ARGHEZI
speculațiilor desprinse de sursa vie a operei. Așa cum în 
Viața lui Caragiale documentele erau împinse în prim plan, 
epuizate din toate unghiurile posibile, evitîndu-se orice con
strucție fără acoperire în izvoare, tot astfel în interpreta
rea lui Arghezi suverană este analiza, uneori infinitezimală 
a poeziei. Privirea sintetică este, cum vom vedea, prezentă, 
asociațiile nu " 
mult nuanțări 
țește lărgirea 
Hugo, pe un 
Hugo, poetul 
de la noi, cu 
la care autorul Luceafărului ajungea însă pe calea cul
turii filozofice. Arghezi, ca un genial intuitiv, se aseamănă 
mai mult cu Hugo, cînd își descoperă îngrădirea, în con
diționarea determinată de timp și spațiu, și cînd își pleacă 
smerit, cugetul, în fața puterii de sus, care-i umilește or-

lipsesc, deși sînt făcute cu parcimonie, mai 
subtile ale unor analogii : „Arghezi îndreptă- 
comparației ce s-a făcut între el și Victor 

alt temei: al bogăției verbale. Ca și Victor 
român mai izbutește, ca nici un alt scriitor 
excepția lui Eminescu, în intuiția metafizică,

cronica literară
' ■ - - ■

goliul și-i potolește răzvrătirea" (p. 167). Șerban Cioculescu 
excelează în critica stilistică, așa cum rezultă din capitolul 
deja amintit, Alte piedici în receptarea poeziei argheziene. 
unde întîlnim, plecînd de la îndrăznelile lexicale și sintac
tice, o adevărată definiție a artei poetului. Criticul leagă 
expresia de conținut, realizînd una din cele mai conclu
dente imagini ale virtuților de care dispune interpretarea 
stilistică

tn capitolele următoare accentul cade pe problematica 
poeziei argheziene, deși interpretarea artistică este mereu 
prezentă, studiul procedeelor nu e nicieînd pierdut din ve
dere. Întîlnim, astfel, în ceea ce criticul numește „simbo
lurile vieții interioare" o aprofundată analiză a problemei 
omului și a destinului în poezia argheziană. Multe din ca
racterizări au dobîndit de atunci un loc necontestat în exe
geza operei. Disocierile privind atitudinea etică și satanis
mul orgolios, cele referitoare la dualismul personalității 
poetului, privirea istorică a poeziei conduc către o imagine 
complexă a operei din care nu lipsește nici una din notele 
dominante. Șerban Cioculescu demonstrează prin opoziție, 
negînd exagerările acelor comentatori care au văzut numai 
infernul arghezian, intenționind a dovedi așa-numitul ca
racter „pornografic" și absența valorilor morale. Întreprin
dere salutară de restabilire a adevărului, admirație pentru 
obiectul studiului, dar și rezerve care privesc modalitățile 
excesiv insolite de expresie. Deși trece în revistă puternicul 
filon tradiționalist al poeziei, criticul îl integrează pe Ar
ghezi modernismului, așa cum procedează de altfel și alți 

comentatori. O contribuție esențială este adusă în capito
lul între credință și tăgadă, cu trimiteri biografice explica-- 
tive, cu insistență asupra crizelor morale care au declanșat 
acea căutare nicieînd istovită, avînd una din cele mai tul
burătoare expresii în Psalmi. Dacă se poate exprima un 
deziderat în legătură cu Introducerea semnată de Șerban 
Cioculescu, ea nu privește comentariul ca atare asupra poe
ziei lui Arghezi așa cum se înfățișa ea pînă în anul 1945, 
cît posibilitatea de a-i integra și producțiile ulterior apă
rute. E drept, capitolul final (După Eliberare) dezbate ciclu
rile 1907 și Cîntare omului, dar omite suita de volume de 
la Frunze la Noaptea, unde sînt reluate temele majore ale 
liricii, privite atît din unghiul noii și cuprinzătoarei expe
riențe de viață a poetului, cît și din perspectiva morții 
care se face simțită ca o prezență aproape materială.

Contribuția lui Șerban Cioculescu este totdeauna de 
domeniul esențialului, fie că e vorba de lirica erotică unde 
subliniază evoluția de la individualismul demonic la pro
cesul de umanizare, fie că e vorba de poezia etică sau de 
notele de gingășie și umor distribuite în ansamblul produc
ției. Îndeosebi umorul, neglijat de majoritatea comentato
rilor, prilejuiește o investigație nuanțată de la formele cele 
mai agreabile, pînă la sarcasmul amar și umorul sinistru 
din Flori de mucigai. După disecarea analitică a universu
lui poeziei, urmează reconsiderarea globală, efectuată în 
capitolul Artistul, paralel cu discutarea manifestelor de ade
ziune teoretică a lui Arghezi. Tot ceea ce pînă acum fusese 
observație de amănunt se adună într-un tablou unitar, în 
care sînt puse in relief contrastele personalității poetului 
dar și rezolvarea lor pe planul artei, gîndirea lui Arghezi, 
în corelație strînsă cu modalitatea de expres'e, totdeauna 
surprinzătoare prin imprevizibil. Formulările sintetice finalei 
propun un Arghezi traversat de pasiune și energie, anirry^ 
de afecte violente, capabil de candoare în receptarea pufa. 
tații lumii, mare artist al cuvîntului: /

„Poezia lui Arghezi ne apare ca o erupție vulcafaică, 
cu lavele la mari diferențe de temperatură, nocive sauj bi
nefăcătoare, prin terapeutica lor morală, asupra propriului 
ei subiect. Individualistă în principiul ei, frămîntatk de 
mari neliniști interioare, nestatornică în echilibru, eafc'rti 
totuși primatul forțelor afective : în dragostea de cop z. t 
plante și de animale, în paradisul regăsit, al cuplului —■- 
mitiv, in căutarea lui Dumnezeu, în afirmarea parK---.:i 
a forțelor naturale, în discreditul inteligenței discursive și 
preconizarea intuiției, se manifestă una și aceeași nevoie 
organică de risipire și de recuperare afectivă. Singulară 
este numai viziunea enormă, a ochiului de ciclop, cum își 
numește poetul într-un loc intensitatea vizuală; viziune 
genuină, prin prospețimea perceptării, prin candoarea sim
țirii, prin simțul miracolelor ambiante; iar consecutiv sin
gulară este și expresia, prin altoiurile artificiale, prin me
zalianțele verbale și prin transmutația materiei, din ini
țiativa artistului grădinar și alchimist".

Introducere în poezia lui T. Arghezi ne prilejuiește în- 
tîlnirea cu o lucrare clasică a istoriei noastre literare.

LIVIU LEONTE



lirică bulgară

DUBA UB[ (n. HB5)

Dialog
— In ce muțenie se scurse viața, 
ca în odaia asta râvâșitâ
să stai pe ginduri, singură, bolnavă ?
— De ce întrebi tu, inimă, in taină ?
Cind tot ce-a fost nu mi-a trecut prin tine ?
— Aminte-aduceri, 
amintiri : himere.
— Himere ? Nu I Mereu crescind o rană 
schimbată azi într-o durere blîndă _
e tot ce mi-a rămas din viața toată.
— Atunci, sub mușoroi ți-ascunde capul, 
cum face cirtița cu bezna soră.
— De mine însămi nu mă pot ascunde, 
să fug nu pot, de lume sint legată.
— Dar eu ?
— Și tu cu mine, inimă, mereu I

ATANAS OALCEV (n. 1904)
Curțile

In fața mea, deschisa carte 
noapte și zi, mereu, în șir; 
de oameni singur și departe 
și lumea n-o cunosc de-a fir.

Și păsări vin și trec febrile, 
răsare ziua, moare iar, 
eu obosit întorc la zile 
ca filele din tomul rar.

Să tot citești amar de vreme 
de viața unui neștiut, 
cind viața ta nu lasă semne 
și surdâ-i in deșertul mut.

La mine n-ai ajuns o viața, 
tu, com al dragostei sunind ; 
din vina cărților, în ceață-s 
și lumi și viața mea, pe rind...

MIHAIL BERBEBOV (o. 1934)

Culoarea mea neagră
Culoarea mea cea neagră o cunosc.
In singe-o port

Un cîntec mort, 
o pasăre-asfințind, 
un fulger scurs: culoarea mea de preț.

De ce răpusâ-i pasărea, și stins 
e cintecul, 
și fulgerul e orb ?

Iar voi tăceți, voi pentru care ah 
nu-i cintecu-mi de vlaga sfintâ stors 
și pasărea mai scaldă stele-n glas 
și fulgerul mai fantazează foc.

De ce î
Vorbiți-mi, să-mi vorbiți 
acum,
ci nu cind umbra-mi va pluti sub nori...

4vTIM EVTIMOV (n. 1932)

*

Reproșuri vechi în vorbe-amare, 
răceala lor mă arde-n piept ;
jigniri, ca gloanțe nemiloase, 
mă mai rănesc și-acum in somn.

Și singuri stăm în zodii triste ; 
și-n clevetiri, în greul ceas 
o, izbâvindu-ne de toate, 
doar poezia ne-a rămas.

ULIANA STEFANOVA (n. 1928)

Iu veni

Ci nu-mi mai umbla pe meninge. Ai milă.
Ci nu mă fixa cu priviri de otravă.
Cind gura mea pală in somn te mai strigă, 

să taci ca mormintul 
și chinu-mi ingheață-l.

Nici cind disperată te chem, în tăgadă, 
tu pragul nu-mi trece. N-aș vrea să răminâ 
din tine culoare, nici sunet, nici boare.

Nu fie lumină, 
nici beznă nu fie.

Ai milă și nu-mi mai umbla pe meninge,
(Să juri iar țarinii un nour de ploaie ?)
Cind căile toate scot flori de ispită,

să ducă, să-ntoarcă, 
nu-s punți către tine.

In românește de
HOR1A ZILIERU Șl GHERGANA STRATIEVA

N
uvela lui B. P. Hasdeu
Duduca Mamuca (1862

—1863), din cauza căre
ia prozatorul cunoaște 
vicisitudinea unui in

fam proces, e o proză savu
roasă încă puțin luată în con
siderație, și aceasta din pri
cina tăriei unor prejudecăți 
de manual școlar despre așa- 
zisa ei .imoralitate”. Proba
bil că asprimea cu care auto
rul a fost tratat în 1863, prin 
acuzația Curții criminale (epi 
sodul incriminat, de la pag. 
43 din revista Lumina, se 
spune că .este tot ce poate fi 
mai scandalos, mai impudic 
și, prin urmare, vătămător 
moralei publice’ !) mai are 
și astăzi puterea de a substi
tui criteriile de valoare cu 
judecăți strict subiective, da
că nu de-a dreptul dogmati
ce. Nu puțin, desigur, a con
tribuit la proliferarea acestei 
optici dezarmante broșura lui 
V. A. Urechia. O vorbă, des
pre literatura desfrinată ce se 
încearcă a se introduce in so
cietatea română (Iași. 1863), 
în care se critică, dintr-un 
unghi puritan, atit nuvela în 
discuție, cit și piesa într-un 
.apt” Răposatul postelnic. Mai 
tirziu. chiar un critic c» 
gust ca Pompiliu Constanti- 
nescu va spune că Micuța e 
o .poveste în stil convențio
nal și cu perimate condimen
te licențioase*. Și mai dras
tic va fi un critic istorist ca 
D. Murărașu căruia Duduca 
Mamuca (Micuța) i se pare 
,o lucrare slabă", plină de 
.spirite de gust îndoielnic, a- 
lunecări spre vulgarități și 
trivial, întîmplări dezlinate 
și fără legătură logică, o co
mică dacă nu chiar ridicolă 
infatuare a eroului".

Ideea că această nuvelă 
s-ar afla in afara literaturii 
este spulberată mai întîi prin 
republicarea ei în 1937 (în 
ed. Scrieri literare, morale și 
politice, vol. 1), apoi de G. 
Călinescu. în Istoria literaturii 
române, care vede, în Duduca 
Mamuca, .cea mai bună pro
ză’ a lui Hasdeu, iar în vre
mea noastră, incidental, de 
Perspessicius, apoi de G. 
Munteanu (B. P. Hasdeu, Mi
ca bibliotecă critică, 1963) și 
Sorin Alexandru (Analize li
terare și stilistice, 1967).

Duduca Mamuca, revizuită 
parțial în Micuța (publicată 
în revista Aghiuță, 1864) re
prezintă cea dintîi afirmare 
matură a scriitorului Hasdeu, 
după ce în adolescență și 
în prima tinerețe făcuse des
tule încercări în domeniul 
poeziei, dramei și al prozei, 
scriind, între altele, cîteva ex
celente pagini de Jurnal in
tim. din ramificațiile căruia 
crește chiar această nuvelă, 
în fapt, narațiunea pune la 
contribuție unele e'emente 
autobiografice din vremea stu
denției, dar trecute cu abili
tate într-o ficțiune bogată și 
derutantă prin suprapunerea 
rapidă a scenelor și aglome
rarea perfect de’așată a nou
tăților. țJu interesează ir.tri- 
ga. destul ce comună (sedu
cerea unei fete ș: abandona
rea ei fără comphcaț::); și 
hicî~evoluția 'eptrăT'ușor pre
vizibilă, ci capacitatea inven
tivă a eroului, studentul To- 
deriță, spirit byronian, natură 
.rece", misterioasă, satanică 
mefistofelică.

Hasdeu nu-și face, cum se 
crede, un autoportret, ci din- 
tr-o plăcere enormă de-a se 
amuza proiectează într-un 
plan imaginar veleități de 
Don Juan absolut, apetituri 
de experiență umană totală, 
dispoziții machiavelice, aluzii 
erotice, țesînd cu ingeniozitate 
o succesiune de momente pal
pitante, complicate sau lim
pezite în clipe de aparentă 
relaxare de spiritul viclean 
și sarcastic al naratorului. 
Concepția nuvelei nu este 
epică ci regizorală, observă 
pe bună dreptate Sorin Ale- 
xandrescu, Hasdeu dovedindu- 
se, prin abilitatea cu care com
bină planurile acțiunii, „un 
neașteptat precursor al teatru
lui modern". Prozatorul este 
un modern și prin superioara 
distanțare de întîmplări, cele 
mai multe de factură roman
tică, dar tratate uneori rea
list, prin îngroșarea liniilor 
ce merg chiar pînă la natu
ralism și grotesc.

Interesul artistic al nuvelei 
stă în ușurința sprințară a 
narațiunii, în inteligența de
rutantă a realizării încurcă
turilor intrigii, în dialo
gul ce trece cu ușurință de 
la relatarea serioasă sau gla
cială, la comicul savuros și 

sarcasmul necruțător. Prozato
rul e mai puțin un parodist, 
și mai mult un critic lucid 
al vieții burgheze.

Simulînd dezinteresul și su
perficialitatea, chiar .imorali
tatea" (e «norocos cu grize- 
tele*), studentul Toderiță 
(Ghiță Tăciune în versiunea 
Micuța) trece prin diferite me
dii conformiste și viciate, re
gizează intrigi, păcălește și 
sancționează cu vervă ceea 
ce acceptă în aparență. Eroul 
este un neadaptat romantic, 
din familia lui Oneghin și 
Peciorin, un .geniu pustiu* 
ce-și ascunde sensibilitatea, 
din cauza prea marii lucidi
tăți, prin expansiunea unei 
inteligențe demonice, pusă, 
uneori cu cinism, în slujba 
criticii și a nihilismului.

Trecut prin a'itea experien
țe căutate cu voluptate, eroul 
hasdeian nu rămîne prizonie

0 NUVELĂ DE EXCEPȚIE

rul .gratuității" actelor săvîr- 
șite, „Peste spiritul libertin 
se aruncă un văl romantic", 
scrie G. Călinescu. în struc
tura lui intimă, Toderiță este 
un „neînțeles", o natură pro
blematică, un neconformist 
superb ce se salvează din 
păienjenișul frivolității sau 
al melancoliei prin luciditate, 
ironie, zeflemea sau autoiro
nie. Uneori ajunge la dezabu- 
zare : „țin prea puțin la via
ță", mărturisește el cu o fran
chețe deconcertantă. Eroul, 
ca orice romantic damnat, as
cunde însă și un „mister”. A- 
cesta este o tristețe difuză, 
datorită marii lui superiori
tăți intelectuale, geniului său, 
în comparație cu mediocrită
țile din jur. Așa se explică 
poate sinuciderea lui în 

noaptea nunții, deși lucidita
tea diabolică •• gesturile sale 
libertine de pînă atunci nu 
lăsau să se întrevadă însingu
rarea morală și sfîrșitul tra
gic.

Experiențele romantice ale 
lui Toderiță sint, într-o mă
sură, înseși experiențele tînă- 
rului Hasdeu. parte consem
nate cu fidelitate în Jurnalul 
intim. Nuvela depășește insă 
cadrul biografic prin puterea 
de a conferi fap*e’or un ca
racter de generalitate. Spiri
tul creator infringe tentația 
copiei naturaliste, imprimând 
narațiunii un ritm modern, 
senzațional uneori, ca in pa
ginile în care asistăm la ex
periențele lui Tucia, .docto
rul favorit al damelor", tipul 
infernal, cartofor și meschin, 
sau atunci cînd se povestește, 
in viziune hoffmann-iană. un 
vis al lui Toderiță. Bogata 
fantezie a scriitorului se desfă
șoară cu frenez e in registre, o- 
riginale, de mare vioiciune.

Surpriza e să cons’atăm că 
acest lucru se întîmplă și in 
portretele satirice care au ca 
model contemporani găunoși 
sau infatuați, dușmani ai lui 
Hasdeu. Sub aparența unei 
detașări politicoase, a unei 
răceli perfide, prozatorul a- 
glomerează amănunte, se în
trece în aluzii de tot felul la 
joasa intelectualitate a celui 
căzut sub reflectorul criticii. 
Astfel este realizat portretul 
moral al lui Vladimir Aieș- 
chin-Uho, profesor de litera
tură, latinist amuzant, teoreti
cian inflexibil (adversar al 
romantismului, ziarist incoe
rent, de factura gindirii eroi
lor caragelieni de mai tirziu 
(modelul este V. Alexandres- 
cu-Urechia; .Uho", în ruseș
te, înseamnă .ureche"). To
nul, de satiră nimicitoare, e- 
voluează într-un crescendo ce 
amintește de tehnica lui La 
Bruyere. Portretul e magistral 
și-1 singularizează deodată pe 
Hasdeu în epica vremii care 
avea, în acest sens, ca tradi
ție recunoscută, proza pam
fletară a lui Eliade : „Căutînd 
un locșor mai retras, zării în- 

tr-un colț al odăii pe celebrul 
licențiat in litere de Ia uni
versitatea de Marocco, profe
sorul de literatură la facul
tatea filozofică ; o personali
tate a cărei singură vedere, 
ba chiar numele, aveau privi
legiul de a face să rîdă pînă 
și studentul cel mai posomo
rit din oricare facultate. Vla
dimir Aleșchin-Uho, — așa 
se numea individual, — se-n- 
torsese atunci de curînd din 
străinătate, unde a fost tri
mis să studieze literele spre 
a se urca pe vreo una din 
cele multe catedre vacante. 
După o călătorie de doi ani 
el reveni plin de știință ? ba 
de colb ! Universitatea, în 
care ar fi studiat, și gradul 
lui academic, erau pentru toți 
o chestie tot atît de obscură 
ca și patria și opera lui Ho
mer. Se știe numai, că-n a- 
cea misterioasă universitate 

licențiații în litere sînt scutiți 
de a ști grecește și lătinește, 
de unde studenții au dedus 
cum că nu se află în Europa, 
ci doară undeva în Africa 

bunăoară la Marocco. Se știe. — 
zicea un burș calamburist, 
— că la Marocco oamenii se 
îngrijesc mai mult de picioa
re decît de capete ; de aceea 
ne vin de acolo marochinuri 
bune și licențiați nici de o 
treabă. La discursul de des
chidere toți ascultătorii au 
dormit. La a doua lecție erau 
prezenți numai patru auzitori. 
Studinții mei știu mai mult 
decît mine, — a gîndit Vla
dimir în gîndul său; dar 
ce-mi pasă; nu vie măcar 
nici unul ; salarul merge 
înainte ! Totuși, licențiatul 
nostru avea ambiția de a se 
face cunoscut lumii cu orice 
preț. După mai multe răzgîn- 
diri, el a găsit o cale sigură 
pentru a ajunge la nemurire 
și ca literat, și ca patriot. în
tr-o foaie patriotică a început 
a apărea un șir de foiletoa
ne și de scrisori, în care 
Vladimir vorbea despre tot 
ce știa: adică vorbea despre 
nemica. După aceea, el scoa
se la lumină o cîtime nemăr
ginită de cărți elementare 
mici, prescurtate de pe căr
țile elementare mari, fă
cute de alții. In fine, el 
a cutezat a deschide 
chiar un jurnal literar, în 
care traducea, ca scrieri ori
ginale articolele Enciclopediei 
moderne sau ceva asemenea, 
presărind ici-colo cite un cu- 
vînt propriu. în așa chip, toți 
acei, ce știau și mai puțin de
cât Vladimir, îl slăveau ca pe 
un spirit superior. Pe de altă 
parte, eroul nostru s-a decla
rat sprijinitor aprins al neno- 
rociților. Din dată ce un ță
ran beat își strica degetul, 
sau o actriță fără talent se 
pretindea strimbătățită, — 
Vladimir făcea o loterie, aler
ga prin tîrg cu bilete, striga, 
țipa, ridica țara în picioare. 
Ce mare patriot! ziceau acei 
ce-1 vedeu cutreierind orașul 
pe ploaie, pe jos, fără cortel 
și fără galoși (...).

— Despre ce o să vorbiți 
la lecția de mîine, domnule 
profesor ?

— Voi continua, domnule 
N.N., developementul nerecu- 
sabilei argumentațiuni contra 
pernicioasei doptrine a sofiș
tilor realiști de a insinua în 
literatură primaminte natura 
ca principiu de fond și secun- 
daminte spiritual ca principiu 
de formă.

— Prin urmare, o să cereți 
ca autorii să scrie nenatural 

și fără spirit ? înțelesu-v-am 
oare, domnule profesor ?

— Perfeptamente ! Un lite- 
rartor, care se respeptă pe 
sine însuși, debuie necesar- 
minte a fi ideale, iar nu na
turale, grav, iar nu spirituale.

Cuvîntul grav nu este el 
oare, în teoria d-voastră, tot 
una cu greu ?

— Completaminte ; gravita
tea fiind naturalminte oposi- 
tul levității".

Cînd află că Toderiță se 
va bate în duel cu baronul 
von Rosen, Aleșchin-Uho, duș
man al „devergondajului ro
manticilor", devine patetic: 
,Tuați-l, domnule ! Anihilați-1 
de pe suprafacia pavimentu
lui! Un romantic! Un realist!

Ca și la Odobescu parodie- 
ra jargonului latinist cunoaș
te momente de un comic rar, 
precum ideea lui Aleșchin U- 
ho cu .biletul de loterie în 

favoarea unui nefelice saca
giu, voliu să zic apeductor, la 
care a murit unicul său cal în 
acomplisementul funcțiunilor 
sale, atît de utili umanității".

înainte de Caragiale, Has
deu scoate efecte admirabile 
din folosirea repetiției meca
nice (ironizarea prostiei in 
dialogul spumos dintre To- 
deriță-Feodor):
. — Tu, prostule, du-te la 
ulița Lopuhin, cau’ă casa cu 
nr. 86, întreabă pe doamna 
Victoria Przikszewska, dă-i 
în mînă, auzi : în mînă, a- 
ceastă scrisoare, ș-așteaptă 
răspunsul. Ce ți-am spus ?

— Că-s prost.
— Adevărat; ș-apoi ?
— Ca să mă duc în ulița 

Lopuhin.
— Minunat ! mai departe ?
— Să caut casa cu nr. 68.
— 86, gogomanule.
— 86, cuconașule.
— Și ce să mai faci ?
— Să-ntreb pe doamna 

Chiftoria Șicșicșicska.
— Victoria Przikszewska, 

măgarule.
— Chiftoria Șicșicșicska, cu

conașule.
— întreabă dar numai pe 

o doamnă văduvă leașcă... ; 
crez că doar n-or fi două vă
duve sub același acoperă- 
mînt I

— O văduvă leașcă, nr 86.
— Casa, iar nu văduva, nr 

86, mă-nțelegi acum ?"
în același spirit caragelesc 

este demascată lipsa de logi
că, ce vizează absurdul, a 
publicistului ignorant : „Ro
mantismul și, principalmente, 
acea frapțiune a lui, ce se 
denominează realism, e plaga 
societății noastre. Ea pretin
de a fi echo al naturii, ui- 
tînd că omul e microcosmul 
macrocosmului, după cum zi
ce Spinoza, și, prin consecin
ță, natura e absurdă".

Cu asemenea dispoziții pen
tru comic și ironie (se mai fac 
aluzii la Maiorescu, Timotei 
Cipariu, care în loc de „sex" 
spune „seps”) este normal ca 
Hasdeu să pună în derută spi
ritele frivole sau conservatoa
re și să-și facă noi adversari. 
Pe lîngă faima de învățat, îi 
crește, prin această nuvelă, 
și aceea de om de spirit, caus
tic și intolerant cu inamicii, 
ceea ce-1 însingurează și mai 
mult. Procesul de presă pen
tru Duduca Mamuca îi veri
fică posibilitățile de luptă po
litică și literară și-l încrînce- 
nează și mai mult în contra 
societății lașului de la 1863. 
Hasdeu se simte acum un pa
ria social din familia marilor 
romantici ai secolului.

MIHAI DRAGAN
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N
umeroase sînt unghiurile 
din care este abordată și 
cercetată știința contempo
rană. Majoritatea pun în 
evidență „explozia științi

fică", actuală, subliniind progre
sul uluitor al cunoștințelor. Ști
ința este cercetată din punctul 
de vedere al raporturilor sale 
cu omul, cu societatea și cu sta
tul, din punctul de vedere al or
ganizării ei ca atare, ceea ce con
stituie obiectul unei noi științe 
despre ștință —, scientica.

In cele ce urmează, delimi- 
tînd, vom căuta, pe cît posibil, 

ȘTIINȚA, OBIECT DE CERCETARE
să abordăm știința sub aspectul 
conceptului de știință, să dez
văluim structura sa în condițiile 
actuale, dinamica, tendințele 
precum și implicațiile pe care 
le generează noua situație a ști
inței.

Natura, structura științei se 
dezvăluie, credem, în esența și 
totalitatea articulațiilor ei, din- 
tr-o perspectivă funcționalistă.

Ne referim atît la știința de
ja constituită, cît și la procesul 
continuu de cunoaștere pe care-1 
presupune, cu toate urmările ce 
derivă de aici.

Prima funcție, funcția „de de
but" a științei care se manifestă 
la nivelul cunoașterii empirice, 
se caracterizează prin acumula
rea și cercetarea cît mai exactă 
a materialului faptic, material 
rezultat din observație și expe
riment. Tot acum, odată cu des
crierea și clasificarea, odată cu 
sinteza inductivă se naște una 
din trăsăturile esențiale, distinc
tive ale științei : caracterul ei 
sistematic. Kant, sesizînd nece
sitatea acestei trăsături în ști
ință, o definea ca un ansamblu 
sistematizat de cunoștințe ce 
presupune o organizare după a- 
numite principii.

La nivelul cunoașterii abstract- 
teoretice, se instituie a doua 
funcție a științei, ca rezultat al 
generalizării materialului faptic 
și anume funcția cu caracter 
triadic de explicare, interpretare 
și prognoză. La acest nivel se e- 
limină singularul, individualul, 
irepetabilul, în favoarea desco
peririi generalului, necesarului, 
invariatului funcțional legic. A- 
cum caracterul sistematic al ști
inței se manifestă pe deplin. A- 
cest caracter implică o structu
ră internă determinată, presupu
ne legătura reciprocă a elemen
telor constitutive, precum și a 
diferitelor domenii ale științei. 
Ansamblul cunoștințelor formea
ză un sistem cu o structură de
finită în virtutea unor principii 
teoretice riguroase. Legătura lo
gică între elemente în cadrul sis
temului de cunoștințe științifice 
are un caracter necesar, care de
rivă fie din fapte fie din alte 
adevăruri stabilite anterior. Ști
ința contemporană este domina
tă de conceptele de organizare, 
sistem, structură, definite ca u- 
nitate în multiplicitate, ca ten
dință de continuitate în discon
tinuitate. Toate acestea asigură 
capacitatea de previziune a ști
inței, creează posibilitatea con
trolului și conducerii. Dar posi
bilitatea previziunii aduce pe 
primul plan problema acțiunii 
practice, ca punct de plecare al 
științei, scopul ei cel mai înalt 
și, evident, criteriu al veridici
tății tezelor sale. Viziunea care 
poate pune în evidență structu
ra și funcționalitatea științei 
pretinde, după cum arată Sir Ju
lien Huxley, , ...fecundarea ști
inței (în sensul larg de cunoaș
tere obiectivă, structurată și sus
ceptibilă de o aplicare eficace) 
cu sinteza (în sensul larg de ten
tativă de integrare a faptelor 
răzlețe și a ideilor contradicto
rii într-un ansamblu semnifica
tiv)" (Știință și sinteză — Buc., 
1969, p. 83). La nivelul de ma
nifestare a oricăreia din funcții
le științei, trebuiesc întrunite și 
respectate așadar anumite con
diții. Printre acestea se înscriu, 
ca indispensabile, sistematizarea, 
rigoarea și obiectivitatea. Se ce
re, de asemenea, ca informația 
în planul empiricului, dar mai 
ales al teoreticului, să fie cît mai 
completă, ceea ce constituie o 
altă condiție ce facilitează atin
gerea finalității în știință — 
dezvăluirea esenței obiectului 
cercetat. Făcînd un prim popas 
concluziv, vom fi de acord cu 
afirmațiile lui Goblot: „Intr-un 
cuvînt, știința pornește de la 
real și tinde constant spre in
teligibil. Și acest caracter al ști
inței ar putea să-i fie definiție" 
(E. Goblot — Le systeme de 
sciences — Paris, 1930, p. 92— 
93). Știința reprezintă, așadar, 
un ansamblu de cunoștințe ce 

derivă din relația rațională a o- 
mului față de univers, presupu- 
nînd înaintarea de la real la in
teligibil, cu scopul descoperirii 
universalului, necesarului, cauza
lului, invariantului funcțional, în 
condițiile obiectivității, rigurozi
tății, sistematizării, completitu
dinii și structurării cunoașterii.

Ca orice formă de cunoaștere, 
cunoașterea științifică se înscrie 
vertiginos pe o linie ascenden
tă. De altfel cea mai pregnantă 
particularitate a dezvoltării ști
inței contemporane ce caracteri

zează această etapă ca o revolu
ție științifică și tehnică, o con
stituie ritmul deosebit de rapid.

Dinamica progresului cuprin- 
zînd aproape toate științele fun
damentale, a determinat o dez
membrare intradisciplinară, o 
tendință centrifugală. Din aceas
tă subîmpărțire a domeniului 
fundamental au apărut noi gene
rații de discipline științifice din 
ce în ce mai specializate, unele 
dobîndind, prin importanța des
coperirilor făcute, o valoare a- 
propiată, dacă nu superioară, de 
cea a disciplinei fundamentale 
în care au apărut. Aceste apa
riții noi sînt și rezultatul «ieși
rii din sine" a unor științe, com
pletată cu tendința inversă, — 
spre sinteză. Granițele, cîndva 
rigide, dintre științe încep să se 
șteargă, devenind astăzi foarte 
greu de precizat unde se termi
nă o știință și unde începe alta. 
Greutățile au crescut odată cu 
apariția științelor intermediare, 
de contact sau de graniță. As- 
tro-fizica, biochimia, chimia ma
tematică. biologia fizico-chimică 
etc., sînt științe rezultate din 
interferența altor științe. Știin
țele contemporane nu pot fi deo
sebite după un obiect strict pe 
care-1 studiază, deoarece pen
tru două sau mai multe științe, 
drept obiect de cercetare poate 
servi același grup de fenomene. 
Diferențele încep să se șteargă 
și în planul metodei. O metodă 
care, cu ani în urmă, era spe
cifică unei anumite științe, de
vine comună unei grupe de dis
cipline.

Intre analiză, specializare, pe 
deoparte, și sinteză, integrare, 
pe de altă parte, știința contem
porană se dezvoltă dialectic, 
profund contradictoriu. Teza dia
lectică a presupunerii contrari
ilor își găsește în acest proces 
o minunată reflectare. Diferen
țierea științelor, care din anti
chitate avea sensul diviziunii, 
desprinderii din corpul științei, 
și-a schimbat astăzi complet 
sensul și mai ales funcția. Dife

GHEORGHE COMAN : .Zbor*

rențierea în secolul nostru este 
calea cea mai sigură pe drumul 
sintezei, integrării. Se poate 
spune, cu toată aparența de pa
radox, că științele se apropie, 
depărtîndu-se, se unifică prin 
fărâmițare. Înaintarea analitică 
a cunoașterii în profunzime a 
generat reversul ei, făcînd impe
rios necesară nevoia teoriilor ex
plicative de sinteză, reflectate în 
științe corespunzătoare.

în afara științelor de legătură, 
contigue, de care aminteam, în 
dinamica profund dialectică a 
dezvoltării științei contemporane 

apar științe care, prin poziția și 
conținutul lor, se instituie ca 
științe sintetizatoare. în această 
categorie, alături de matematică, 
se înscrie cibernetica, teoria sis
temelor, teoria jocurilor, scien
tica, sociologia științei etc. G. N. 
Volkov atrage atenția și asupra 
apariției unui alt tip de științe, 
așanumitele științe de .proble
matică".

Problema sintezei în științele 
contemporane, înțeleasă nu ca o 
simplă însumare, ci ca o inte
grare organică, este deosebit de 
necesară în planul cunoașterii. 
Sinteza impune, pe linia insti
tuirii ei, aceeași energie ce a fă
cut posibilă diversificarea. Căile 
realizării ei sînt căutate cu asi
duitate. Una din aceste căi de
rivă. după cum am observat, 
din dialectica dezvoltării științei 
contemporane, — înaintare prin 
diferențierea spre sinteză. Exis
tă, însă, în științele de astăzi și 
alte realități ale dezvoltării lor 
care fac posibilă sinteza, înglo
barea cunoștințelor într-un sis
tem ce presupune o structură și 
o dinamică funcțională. Printre 
acestea se evidențiază, în pri
mul rînd, tendința de matemati
zare. Instrumentele operative ale 
științei moderne devin, în mă
sură tot mai mare, matematica 
și logica, aplicate materialului 
acumulat prin intermediul ob
servației și experimentului.

Sesizată de multă vreme, ten
dința spre rigoare, spre precizie, 
ca ideal al „științei perfecte" 
(cum spunea E. Goblot), capătă as
tăzi șanse mari de realizare. Re- 
flectînd asupra dinamicii științe
lor contemporane, putem sesiza 
o înscriere a lor pe calea unei 
continue abstractizări. întreaga 
cunoaștere poate fi comparată cu 
o desfășurare a structurilor ab
stracte.

Fizica contemporană privește, 
de pe culmile unei înalte ab
stractizări, la sistemul, într-un 
anumit fel axiomatic, al lui 
Newton, ce avea drept parametri 
noțiunile de masă, viteză, mări- 

me, mișcare etc. Fizica este dis
pusă, și face acest lucru din 
plin, să „inhaleze" cît mai multă 
matematică, simțind că numai 
așa se va putea fundamenta și 
progresa. Chimia a pornit pe a- 
celași drum al abstractizării, in
teresată să explice, spre exem- 
(plu, afinitățile diferitelor ele
mente chimice în cadrul reacției. 
Pe această linie se înscriu și ști
ințe care ar părea să fie legate 
în gradul cel mai înalt de con
cretul senzorial și deci foarte 
puțin receptive la procesul ab
stractizării. Este vorba de biolo
gie. Biologia contemporană ex
plică tot mai mult structurile 
biologice prin intermediul lim
bajului abstract al matematicii, 
prin intermediul structurilor fi
zice și chimice. Seria exemplelor 
ar putea fi continuată.

Ridicarea tuturor științelor pe 
culmile tot mai înalte ale ab
stractizării în procesul cunoaș
terii presupune depășirea stadiu
lui observării ordinii fenomene
lor, în favoarea explicării aces
teia, în favoarea descoperirii ge
neralului, a inteligibilității. Ști
ințele naturii contemporane, prin 
acest proces de abstractizare, se 
apropie tot mai mult de semni
ficația noțiunilor de sistem, 
structură și funcționalitate. în 
aceste condiții, structura științei 
trebuie privită nu numai din 
punct de vedere a prezenței mai 
multor ramuri, ci și din acel al 
prezenței diferitelor nivele de 
abstractizare.

Noua situație facilitează res
pectarea cerințelor definitorii cu
prinse în conținutul noțiunii de 
știință. în primul rînd, a condi
ției obiectivității. Tocmai în ca
drul abstractizării, matematizării 
are loc un continuu proces de 
desubiectivizare a procesului cu
noașterii. Matematizarea științe
lor contemporane echivalează cu 
înaintarea cunoașterii spre stra
turile cele mai adînci ale obiec
tului cercetat, cu înscrierea ei 
în sfera inteligibilității. Matema
tizarea, ca element integrator, 
este strîns legată de axiomati- 
zare. Axiomatizarea participă la 
respectarea rigurozității științei. 
Ca metodă, ea cuprinde astăzi 
tot mai multe științe, manifes- 
tîndu-se, din acest punct de ve
dere, ca element unificator. A- 
xiomatizarea impune analiza no
țiunilor primitive ale unei teorii, 
precum și a relațiilor dintre ele, 
a rolului lor. Ea ridică posibili
tatea de sinteză la cote foarte 
înalte.

Axiomatizarea ce domină ști
ința contemporană presupune, 
deși nu o monopolizează, deducția. 
Orice știință începe prin a fi in
ductivă, însă pentru desăvîrșirea 
ei, pentru atingerea stadiului de 
.știință perfectă", ea trebuie să 
devină deductivă. Inducția, cu 
tot ansamblul ei de procedee 
(conjectură, inducție amplifiantă, 
analogiile, inferențele probabile 
etc.), ne oferă un material prea
labil, cu caracter de provizorat, 
în așteptarea momentului deduc
tiv. Indisolubilă procesului de
monstrației, deducția ca instru
ment inerent conceptualizării, 
înglobată axiomaticii, asigură 
conținutului științei contempora
ne „completitudine, certitudine, 
obiectivitate, standardizare și 
mecanizare". Deducția, interve
nind oriunde avem de a face cu 
procesele gîndirii, permite înlăn
țuirea riguroasă, descoperirea u- 
nor fenomene noi. Ea își mani
festă în știința contemporană a- 
celași rol unificator de care a- 
minteam în cazul celorlalți fac
tori ce contribuie la acest pro
ces. Odată cu deducția, științele 
se maturizează, se „găsesc" unele 
pe altele, intreferează și se uni
fică.

Evidențiind acțiunea „legii de 
dezvoltare a științelor", ce deter
mină direcția ireversibilă a evo
luției acestora, prof. Petre Bote- 
zatu conchide : .Științele progre
sează parcurgînd patru etape 
succesive : descriptivă, inductivă, 
deductivă, axiomatică. într-ade- 
văr, inducția presupune o fază 
prealabilă de colectare a obser
vațiilor, iar deducția se organi
zează eminent în forma ulteri
oară a axiomatizării" (v. .Cro
nica", 25.VII.1970).

Concluzionînd, vom spune că 
științele contemporane, intrate, 
în majoritatea lor, în etapa de
ductivă și axiomatică, urmăresc 
degajarea structurilor pe baza 
cărora iau naștere altele. Se 
poate vorbi în acest sens de o 
unificare structurală a științelor. 
Observăm că, pornind de la ten
dințe de dezmembrare intradis
ciplinară, am ajuns, prin inter
mediu] procesului dezvoltării ști
ințelor și a factorilor presupuși 
de această dezvoltare (abstracti
zarea, matematizarea, deducția 
și axiomatizarea — ce pot fi reu
niți sub semnul unei metodolo
gii). la o sinteză.

ȘTEFAN PAPAGHIUC

înaintași ai științei românești

Dr. D. BRÂNDZĂ*
Născut la 22 octombrie 1846 în satul 

Bivol din ținutul Dorohoi, D. Brindză, a 
avut norocul să fie instruit, în casa pă
rinților săi, de un învățat polon refugiat, 
cu idei foarte liberale, Vladimir Hansky, 
care l-a inițiat în numirile științifice lati
nești ale plantelor adunate în micile ex
cursii ce le făceau împreună. La Univer
sitate, savantul Grigore Cobâlcescu a in
tuit calitățile excepționale ale tînărului 
student, care urma cu mare zel cursurile 
și lucrările practice de științe naturale, 
aducînd el însuși plante și insecte. Întors 
în țară de la Paris, unde-și luase licența 
în științe naturale, a candidat la catedra 
vacantă de Zoologie și Botanică de la U- 
niversitatea din Iași, fiind admis cu elogii 
și numit profesor. După un an a plecat 
din nou la Paris, unde în 1869 a trecut 
doctoratul în medicină, conferindu-i-se tit
lul de laureat al facultății franceze de me
dicină.

Cercetările întreprinse i-au atras lauda 
profesorului său H. Bailion, care a de
numit una din plantele exotice descope
rite de el Brandzeia. Revenind în țară a 
fost numit medic secundar la Spitalul Sf. 
Spiridon, precum și profesor de științe 
naturale la diferite școli. Activitatea sa 
multilaterală care l-a făcut cunoscut, a 
constat în elaborarea a numeroase lucrări 
științifice, conferințe și manuale de isto
rie naturală. Tot în acest timp a adunat 
material pentru o operă capitală asupra 
Florei României. In cadrul catedrei de la 
Universitate, D. Brândză a amenajat o 
mică grădină botanică, pe locul in care 
astăzi se află Rîpa Galbenă. Paralel, a 
fost numit și conservator al Muzeului So
cietății de medici și naturaliști. In 1874, 
Titu Maiorescu, pe atunci ministru al In
strucțiunii Publice, cunoscîndu-i calitățile, 
l-a transferat la București la catedra de 
zoologie și botanică, unde D. Brândză a 
început o perioadă nouă în activitatea sa 
științifică. Dorind a realiza o mare gră
dină botanică, a stăruit mult pe lingă ofi
cialitățile timpului de a se amenaja una 
chiar în fața Universității; neavînd însă 
spațiu suficient, a instalat Grădina bota
nică la Cotroceni, beneficiind în acest sens 
de sprijinul lui P. S. Aurelian. A fost 
legat cu toată ființa sa de această nouă 
instituție de știință, pentru care a colec
tat plante din diverse regiuni ale țării, 
aducînd numeroase exemplare și din stră
inătate. In 1876 a fost ales membru al 
Societății române de geografie, iar în 1879 
a devenit membru al Academiei române, 
în Analele căreia a publicat numeroase 
lucrări. In 1882 i se scindează cate
dra, rămînînd astfel doar profesor de 
botanică, lnființînd la universitate o sec- 
ție-muzeu de istorie naturală, D. Brândză 
i-a dăruit colecția sa de plante, biblio
teca și instrumentele de studiu. In 1884, 
un foc năpraznic a distrus întreaga colec
ție a Muzeului, dar D. Brândză, cu o ener
gie și stăruință deosebită, cu sprijinul 
numeroșilor săi prieteni din țară și stră
inătate, a reușit să reconstituie și să îm
bogățească muzeul. După contopirea Gră
dinii cu Institutul botanic, D. Brândză cu 
soția și studenții au așezat colecțiile în 
sălile Muzeului și, la 22 februarie 1892, 
își ține lecția inaugurală în amfiteatrul 
noului Institut, văzîndu-și astfel împlinit 
idealul vieții.

Munca și oboseala i-au șubrezit sănă
tatea și o boală de inimă i-a scurtat viața. 
Plecat la Paris în 1895, medicii i-au re
comandat deplină liniște. Întors în țară, 
se va stabili la Slănic Moldova, unde la 
3 august 1895 își sfîrși viața, in acest 
colț retras de lume, în vîrstă de 49 de 
ani. înhumat la cimitirul Bellu din Capi
tală, soția și discipolii săi au amenajat 
acolo o mică plantație, o grădină bota
nică în miniatură, din plante pe care le 
iubise cel mai mult în scurta lui existentă.

La 125 de ani de la naștere, rememorăm 
figura acestui mare savant care-și are nu
mele adînc întipărit atît in istoria cul
turii române, cît și a celei universale.

EMIL DIACONESCU



Cartea științifică

CREAȚIE Șl IDEATIE
Fiecare timp istoric implică, 

tn cadrul devenirii general-so- 
ciale, o experiență proprie a 
fiecărui domeniu de activitate, 
după cum orice astfel de expe
riență presupune un moment 
organic al sintezei. Iar sinte
za este, concomitent, realitate a 
unui domeniu, precum și con
știință de sine a acelei realități. 
Conștiință de sine — adică dia
log viu între o anume realitate 
ca rezultat și ca drum care a 
tmplinit rezultatul. Un asemene- 
nea dialog și-a propus să ofere 
cartea Creație și ideație (coor
donator Gh. Stroia), apărută 
recent la editura „Minerva", 
realitatea care dimensionează 
acest dialog fiind fenomenul 
culturii, fenomen înțeles în u- 
nitatea sa de general-uman și 
uman concret-istoric ca deveni
re în contextul realităților 
noastre socialiste, cu particula
ritățile sale specifice, proprii.

Volumul ordonează, pe linia 
unui tot unitar, perspective de 
dialog dintre cele mai diverse, 
de elemente de filozofia 
cul'vnii pînă la aspecte parti
culare ale criticii literare, pro
zei etc. Fundamental pentru 
definirea culturii, ca de altfel 
pentru aprecierea activității u- 
mane în general, este concep
tul de valoare. In acest sens, în 
Cîtcva considerații despre cul
tură și valoare, D. Ghișe este 
preocupat de abordarea teore
tică și practică a unor aspecte 
legate de problema valorii. Au
torul urmărește definirea, la 
nivel de concept, a culturii și 
a valorii, pentru a examina în 
continuare, în planul realității 
valorilor culturii, unele aspec
te privind aprecierea valorică, 
opțiunea în cîmpul valorilor, 
raportul dintre valorile culturii 
și dezvoltarea vieții sociale în 
general, raportul tradlție-inova- 
ție în lumea valorilor, spiritul 
critic în cultură, precum și u- 
nele elemente ale culturii în 
socialism — corespunzătoare 
noii tabele de valori ființînd 
din perspectiva noilor determi
nări de esență ale societății so

cialiste. Particularizat la dome
niul esteticului, la valorile ar
tei, articolul Repere în univer
sul artei socialiste de Gh. Stroia 
se circumscrie aceleiași pers
pective de filozofia culturii 
Autorul, ridicînd dezbaterea — 
pe linia raportului dintre este
tic și filozofic — în plan con
ceptual, întreprinde o amplă a- 
naliză asupra dialecticii rela
țiilor dintre artă și realitate, 
artă și ideologie, artă și public, 
artă și umanism, cercetează 
problema diversității de stiluri 
și a unității de concepție, ur
mărind astfel realizarea unei 
sinteze în care arta să se de
finească, în ordinea unui discurs 
integrator, ca fapt social total. 
Principiile dialectice în esteti
ca marxistă de Ion Ianoși, pe 
baza raportărilor estetice din
tre gnoseologie și ideologie, o- 
biectiv și subiectiv, real și 
ideal, reflectare și creație, cu
noașterea artistică și cunoaș
terea științifică, artă și politică, 
tradiție culturală și artă socialis
tă etc., concretizează o dezbate
re antrenantă asupra problemei 
unității contrariilor. In același 
context tematic se înscriu, de 
asemenea, Fenomenologia socia
lului în artă de Gh. Achițel și 
Arta — obiectivare estetică a 
umanismului de Radu Negru. 
Conceput într-o perspectivă ge- 
neral-filozofică de vizare a fap
tului estetic este și articolul lui 
Al. Ivasiuc, Tînărul Marx — con
temporanul nostru, în care, sin- 
tetizîndu-se liniile directoare ale 
dezbaterii, se ajunge la pro
blema relației dintre estetic și 
social, dintre social, estetic și 
uman, dintre artă și umanism. 
Cu Procesul creației de Adrian 
Marino, volumul intră în pro
blematica specificului creației 
artistice, a creației ca proces, a 
mecanismelor intime ale actu
lui creator. Creația și sensul 
artistic de Ion Pascadi urmăreș
te, în interiorul faptului de 
creație, o serie de aspecte cu 
implicații fi’ozofice : determi
nismul în creație, sensul crea
ției în ordinea valorii, sensul 

artistic ca expresie sensibilă, o- 
pera de artă ca sinteză și in
dividualitate. Un grup de arti
cole au ca temă raportul dintre 
estetic și diferite laturi ale so
cialului, precum și implicațiile 
ideologice, politice, sociale ale 
faptului artistic, In acest sens, 
reținem Scriitorul și societatea 
de Zanaria Stancu, articol cu 
valoare de sinteză asupra rea
lizărilor literaturii noastre con
temporane, Obsedantul deceniu 
de Marin Preda, în care este 
abordat raportul dintre ideolo
gie și literatură, Realismul și te
ma muncii în literatură de Eu
gen Barbu, Reflecții despre par
tinitate de Mihai Beniuc, Proza 
și politica de Titus Popovici. La
tura criticii, de la aspecte ge
nerale ale esteticului pînă la 
elemente concrete ale exegezei 
critice propriu-zise, este repre
zentată de Critică și estetică de 
N. Tertulian, Critica creatoare 
înseamnă judecată de valoare 
de Gălfalvi Zsolt, Dialectica 
procesului literar (Momente. 
Semnificații) de George Ivaș-. 
cu. O altă problemă cu nume
roase implicații în contempora
neitate este aceea privind moș
tenirea culturală, valorificarea 
operelor valide ale trecutului, 
raportul dintre tradiție și ino
vație, notele definitorii ale noii 
tabele de valori specifice cultu
rii socialiste. Cartea își inte
grează această perspectivă de 
dezbatere prin Unele probleme 
ale moștenirii culturale de Ion 
Dodu Bălan și Lenin și proble
mele revoluției culturale de Ov. 
S. Crohmălniceanu. In vecină
tatea aceleiași probleme, dar 
urmărind un aspect concret, cu 
caracter practic, al valorificării 
în cultură, respectiv actul edi
torial, se situează articolul lui 
Mircea Martin, Creația literară 
și probleme ale editării. Inova
ție și perturbare în procesul co
municației de Victor Mașek dis
cută, abordînd esteticul din un
ghiul teoriei comunicației, di
ferite aspecte ale actului crea
tor, ale originalității în artă și 
literatură, relația dintre artist 

și public. Educația europeană de 
Mihnea Gheorghiu, în care sînt 
conturate cîteva aspecte esen
țiale privind raportul creație- 
cultură-educație, cu surprinde
rea unor semnificații în ordinea 
raportului dintre național și u- 
niversal, întregește imaginea 
cărții. O imagine, cum s-a pu
tut vedea, unitară, de participa
re a diversității la unitate, în 
care excelează analiticul, dar nu 
lipsește nici efortul sintezei.

Am făcut această secțiune 
prin tematica volumului, fapt 
care de obicei nu este neapărat 
necesar, pentru a puncta, în 
concret, specificul aparte al 
cărții. O carte cu acest pro
fil era necesară, iar apariția 
ei ar trebui considerată saluta
ră chiar numai ca simplu fapt 
editorial Aceasta. întrucît dacă 
avem antologii de poezie, de 
proză etc., nu același lucru se 

poate spune și în ce privește 
fenomenul culturii — înțeles în 
generalitatea sa, — sub aspec
tul unor dezbateri principiale, 
în ordine teoretică și practică, 
începînd de la chestiuni de 
concept și mergînd, particular- 
faptic, la elemente concrete, 
specifice diferitelor laturi ale 
culturii.

Utilitatea unor asemenea 
lucrări de antologie pe tema 
faptului de cultură — de la 
unghiul filozofic al reflexiei pî
nă la concretul autodezvăluirii 
elementului poetic sau al pro
zei — este de o evidență în a- 
fara oricărei demonstrații. Vo
lumul Creație și ideație, răs- 
punzind unei atari utilități, are 
darul să întemeieze acest fapt 
la un mod care- conferă utili
tății însemnele certe ale actului 
de valoare. Acest lucru se im

pune a fi subliniat cu atît mai 
mult cu cît în realizarea unei 
asemenea antologii se ridică o 
serie de dificultăți inevitabile. 
Unele — în ce privește chestiu
nea punctelor de referință pe 
linie de sistem, altele — vizînd, 
operație nu mai puțin proble
matică decît prima, criteriul se
lectiv al elementelor de dialog 
din relația lucrări-autori, iar 
structura rezultată — ca dia
log al părților în sistem impli- 
cînd necesitatea unui cîmp de 
întîlnire a temelor și, respec
tiv, a autorilor. In raport cu 
aceste premise de lucru, volu
mul Creație și ideație reușește 
să se structureze într-o imagine 
unitară, unitate dinamică ce-i 
este asigurată de Spiritul unei 
coordonări bine desfășurate.

VASILE CONSTANTINESCU

PACEA - COROLAR AL
Nu numai că păcii i-au fost închinate splendide imnuri, 

ci în numele și sub aripa ei ocrotitoare a fost edificat în
tregul valorilor umanității, al popoarelor și națiunilor, de-a 
lungul existenței speciei umane. Popoarele au dorit dintot- 
deauna pacea. Dar ele n-au dorit-o și nici nu o doresc din 
considerente ideologice, morale sau de altă natură. Popoa
rele doresc și luptă pentru realizarea păcii pentru că în
suși modul lor de existență se confundă în chip absolut cu 
existența păcii, cu această stare normală de civilizație pro
prie speciei umane. Prin activitatea lor productivă, crea
toare, complexă și diversificată, popoarele sînt creatoare de 
pace în chip nelimitat. Ele resping tot ceea ce contravine 
ființei păcii, pentru că ființa și existența acesteia nu-i alt
ceva decît ființa și existența popoarelor. Din nefericire, isto
ria societăților a fost deseori zdruncinată de războaie care 
au pustiit statele și au ucis oameni nevinovați. Vor fi fiind 
„teoreticieni", „ideologi" și „oameni politici" care au crezut 
sau mai cred că războiul are tradiția sa și, prin acest fapt, 
explicația și motivația sa „obiectivă". La o atare „con
cepție" replicăm ca și D. Guști că pacea, oricum o vom 
dAii, are tradiții și încă tradiții dintre cele mai strălu
cite. Dar, mai mult, în domeniul acestei probleme funda
mentale pentru existența umană, argumentele nu sînt nici 
chiar de domeniul tradiției ; problema nu este dacă pacea 
are sau nu tradiție și cît de bogată îi este acea tradiție, 
pentru ca în acest fel să se justifice. Așa cum popoarele nu 
trebuie să se justifice în ce privește existența lor socială 
și politică, nici pacea nu are nevoie să-și justifice ființa 
în felul valabilității și greutății „argumentelor". Dacă ar 
fi altfel, s-ar părea că se lasă totuși loc vis-ă-vis unor po
sibile argumente. Or, numai ceea ce îi este opus păcii are 
nevoie de „argumente", „considerații", „justificări" etc. etc. 
Pacea nu se justifică, ca în fața unei instanțe. Pacea în
seamnă, așadar, existența și coexistența popoarelor, a tutu
ror națiunilor. Raporturile care se stabilesc în mod obiectiv 
între state l-au determinat, de exemplu, pe Seneca să 
afirme că statele se găsesc în aceleași relații în care sînt 
casele dintr-un oraș. Afirmația sa are, evident, mai mult 
un caracter metaforic decît de explicație substanțială. Dar 
și sub această formă, ea conține un adevăr minim și ele
mentar.

Spiritualitatea modernă cercetează viața societății din 
diferite momente ale evoluției ei nu numai pentru cunoaș
terea trecutului într-un fel cît mai exact, ci din conside
rente ce stau în descifrarea modului în care are loc evo
luția însăși în cadrul relațiilor sociale și politice, naționale 
și internaționale. Cu alte cuvinte, o cunoaștere reală cu pri
vire la trecut înseamnă și a surprinde ceea ce s-a transmis, 
fie și modificat și, mai ales, modificat, în forma actuală în 
care se află societatea umană. în această ordine de idei, 
sîntem îndreptățiți să ne arătăm surprinderea noastră cu 
privire la ușurința cu care în opera unui Tucidide, de exem
plu, se trece peste existența claselor sociale antagonice din 
societatea vremii sale. Marele istoric relatează însă cît mai 
obiectiv ca putință despre tendința de înavuțire a atenie- 
nilor, despre faptul că avuția se concentra în mîinile unor 
pături restrînse de atenieni și că, în ultimă instanță, a- 
ceastă goană după avere prin deposedarea altora, inclusiv 
a altor cetăți-state, chiar dacă ele erau aliate, trebuia să 
ducă la conflictul îndelungat care a avut loc. Dar anali
zele sale, de altfel magistrale, nu se opresc nici pe departe 
la contradicția fundamentală a lumii elene din veacurile 
V—IV î.e.n., pe firul căreia mulțimea tuturor celorlalte 
contradicții s-ar fi putut grupa și ar fi căpătat o semnifi
cație într-adevăr de anvergură. Această contradicție funda
mentală este dublă și ea rezidă în însăși structura socie
tății elene, bazată esențialmente pe sclavie, pe lipsa de 
egalitate dintre locuitorii cetăților, lipsă de egalitate care 
a generat și inegalitatea pe plan extern. Lumea cetăților
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grecești a dezvoltat la maximum această dublă contradic
ție (internă și externă), a desfășurat o gamă complexă de 
conflicte interne și internaționale, toate coalizîndu-se, ca 
rezultat al existenței și înfloririi proprietății private, asu
pra forțelor de producție și asupra „uneltelor vorbitoare". 
Democrația de care vedem că face deseori caz Pericle în 
discursurile sale era, evident, o formă avansată pentru lu
mea elenă, deosebită de organizarea de stat tiranică ori 
aristocratică, dar era esențialmente o democrație sclavagistă. 
Analiza magistrală pe care a făcut-o Lenin democratismului 
atenian a surprins tocmai acest caracter specific de scla
vagism al formei ateniene de guvernare. în acest sens pro
fund științific, putem interpreta materialist și punctul de 
vedere hegelian cu privire la civilizația și cultura polisu
rilor lumii elene. Hegel afirmase, după cum se știe, că 
spiritul lumii antice grecești dezvoltase la maximum pro- 
pria-i descoperire : subiectivitatea umană, — dar că nu a 
reușit să suporte această subiectivitate și contradicțiile ei. 
Dar contradicția fundamentală pe care societatea greacă 
n-a suportat-o (n-a rezolvat-o) nu a fost propriu-zis de or
din spiritual, pentru că ea provine din aceea că statul ate
nian, și nu numai acesta, cultiva, cu tot democratismul lui, 
sclavia imensei majorități a oamenilor, ca lege primordială : 
„Pe vremea celei mai mari înfloriri a Atenei, numărul total 
al cetățenilor liberi, inclusiv femeile și copiii, era de vreo 
90.000 ; pe lingă aceștia mai erau 365.000 de sclavi de am
bele sexe și 45.000 de locuitori fără drepturi depline, care 
se bucurau numai de protecția statului — străini și sclavi 
eliberați. De fiecare cetățean adult de sex masculin erau 
deci cel puțin 18 sclavi și mai mult decît 2 locuitori fără 
drepturi depline". (Fr. Engels: Originea familiei, a pro
prietății private și a statului).

Ampla dezvoltare pe care au cunoscut-o polisurile elene 
a generat cu necesitate și unele din primele idei de drept 
internațional. Ceea ce rămîne important din acest punct 
de vedere este că din lectura operei lui Tucidide surprindem 
că și în „dreptul internațional", mai precis în relațiile in
ternaționale în care se aflau statele, atît cele grecești, cît 
și Persia, Macedonia, Tracia etc. etc., găsim prezent același 
caracter sclavagist de subjugare și de nerespectare a drep
tului celuilalt stat, o tendință de transferare a dreptului 
sclavagist intern asupra relațiilor externe, o desconsiderare 
valorică, socială și umană, conform modelului în care se 
raporta stăpînul la sclavul său. Aceste principii de drept 
internațional erau considerate de guvernanții statelor scla
vagiste din bazinul mării Mediterane ca principii firești, 
naturale ! Expresia cea mai concludentă a acestei concepții 
o găsim în următorul pasaj din Tucidide, în care atenienii 
declară lacedemonienilor: „N-am mers noi cei dintîi pe 
drumul acesta, ci de cînd e lumea cel mai slab a fost stă- 
pînit de cel mai tare. Ne-am socotit vrednici de această 
hegemonie și tot așa ați crezut și voi pînă ce, mînați de 
interesele voastre, puneți acum înainte aceste principii de 
drept, de care nimeni n-a ținut vreodată seama cînd i s-a 
oferit prilejul de a cîștiga ceva, nici s-a abținut de a-și 
mări puterea. Vrednici sînt de laudă aceia care, ascultînd 
de îndemnul firii omenești de a stăpîni pe alții, sînt mai 
drepți decît ar fi nevoie față de puterea lor".

Exercitarea acestor principii în relațiile cu alte state 
a determinat, după cum se știe, creșterea inegalității dintre 
ele, subjugarea de către puterile mai mari a statelor mici, 
transformarea lumii într-un sistem politic internațional ba
zat pe inegalitate și pe dominare prin violență. Dar chiar 
și într-o atare stare politică, locuitorii cetăților elene au 
putut fi greu și, total niciodată, constrânși să renunțe la 
starea lor firească de existență și coexistență pașnică.

Sclavia, această etapă cu care a debutat organizarea de 
stat a vechii Elade — și nu numai a ei — a constituit în
ceputul unei lungi perioade din istoria popoarelor și a sta

telor, în care contradicția fundamentală, existența proprie
tății private și lipsa de proprietate, existența dreptului și 
a libertății și lipsa de drept și libertate a majorității exploa
tate, au continuat să existe, deși totdeauna în fel modificat, 
în forme sociale corespunzătoare momentului istoric mereu 
nou și gradului crescînd de conștientizare a maselor exploa
tate cu privire la rolul lor în istorie.

Omul a trebuit să redevină om, spărgînd prin luptă lan
țul sclaviei, prima mare victorie revoluționară prin care 
popoarele reintră în istorie cu dreptul de a se impune și 
de a-și făuri ele însele viața socială și de stait conform nă
zuințelor lor de muncă și pace. Emanciparea personalității 
umane este strîns legată de emanciparea popoarelor, a na
țiunilor.

în spiritul marxism-lenisimului, putem arăta că dru
mul către realizarea unei societăți bazată pe egalitate și 
către consolidarea păcii în lume îl constituie însuși modul 
de existență al proletariatului național, în contextul solida
rității internaționale, această clasă reprezintă majoritatea 
societății fiecărui stat, căreia istoria i-a încredințat rolul 
de a desființa exploatarea omului de către om și a întrona 
pacea pe care o voiesc toate popoarele.

Clasa muncitoare din fiecare țară a adus în arena mon
dială concepția ei profund revoluționară și profund demo
cratică despre necesitatea obiectivă a emancipării tuturor 
popoarelor nu numai în interiorul statelor, ci și în politica 
internațională. Proletariatul este creatorul civilizației mo
derne, al revoluției tehnico-științifice contemporane, și tot 
el are misiunea istorică de a fi nu numai promotorul păcii, 
ci și organizatorul ei ferm.

Judecată global, epoca contemporană reprezintă un re
zultat al propriei sale istorii, chiar dacă istoria ei veche se 
recunoaște cu greu sau nu se mai recunoaște în formele 
ei actuale. Faptul că Societatea umană s-a dezvoltat inegal, 
în funcție de anumite condiții istorice obiective în care 
s-au dezvoltat și au trăit popoarele, nu infirmă cursul evo
lutiv general al acesteia, tendință reală de egalizare a dez
voltării la nivelul fiecărui stat. Pe de altă parte, princi
piul leninist al coexistenței pașnice, adevărată chartă a 
diplomației statelor socialiste în primul rînd, s-a constituit, 
— de fapt — în singură modalitate de apărare a păcii și 
securității popoarelor. Coexistența pașnică, respectarea su
veranității fiecărei națiuni, cultivarea egalității depline în, 
drepturi, a neamestecului în treburile interne, avantajului 
reciproc, al excluderii forței și amenințării cu forța, toate 
acestea sînt o necesitate obiectivă. Aceste principii consti
tuie esența politicii pe care o promovează, în numele popo
rului român, statul și partidul nostru în relațiile interna
ționale ; ele au fost reafirmate cu tărie și în cadrul dezba
terilor Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite- 
la cea de-a XXVI-a sesiune.

Numai prin universalitatea acestor principii de coexis
tență pașnică epoca contemporană poate oferi condițiile' 
optime pentru promovarea potențelor creatoare ale națiu
nilor și numai în acest fel popoarele pot fi beneficiari 
absoluți ai civilizației. '

Promovarea progresului și a dezvoltării tuturor națiu
nilor lumii, indiferent de orînduirea lor politică, poate avea; 
loc numai într-un climat de pace și securitate, adică în 
condițiile în care pacea și securitatea devin realitate îr> 
orice punct al globului. Universalitatea principiului coexis
tenței pașnice corespunde universalității civilizației umane- 
și această împrejurare favorizează ascendența rolului Or
ganizației Națiunilor Unite, ca for mondial al tuturor sta
telor și care, așa cum sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu,. 
„trebuie să vegheze cu cea mai mare strășnicie pentru a nu 
se mai recurge nicăieri, în relațiile dintre state, la folosi
rea forței sau la amenințarea cu forța; ea trebuie să mili
teze energic pentru ca declarațiile de principiu ale statelor 
să nu rămînă literă moartă, ci să fie consecvent urmate de' 
fapte".

I. D. ZAMFIRESCU



Ora; plutitor, alcătuit din „intrapolis”-uri cu viață independentă, in concepția 
arhitectului elvețian Walter Jonas.

URBANISM
«Viitorul omului depinde de 
felul în care va ști să exploa
teze Marea".

J. Y. COUSTEAU

TMf SUBACVATICE

izvor de spaime mitice și de poezie, 
cale de transport și de cuceriri mili
tare. marea a înceout să fie studiată 
științific abia în secolul al XX-lea.

La sfîrșitul deceniului oceanografie mon
dial omul va demonstra că marea constituie 
o forță uriașă și că de ea depinde exis
tența noastră. Se apreciază că la înce
putul anului 2000, în adîncurile oceane
lor se vor legăna adevărate orașe.

Rezultatele cunoscute ne permit de
ja să afirmăm că explorarea mării va 
aduce imense resurse nutritive, minera
le și energetice. Cultura oceanelor va 
asigura mai mult de o cincime din calo
riile necesare alimentației întregii ome
niri. Marea conține cele 300 corpuri 
simple cunoscute astăzi. Dacă toate mi
neralele antrepozitate în ocean s-ar 
putea reuni si răspîndl pe suprafața 
pămîntului. ele ar forma un strat de
pășind 200 m. grosime. Pentru ener
gia nucleară, resursele de uraniu se 
estimează la 4 miliarde tone. Aur. fier, 
carbon, diamant, platină sînt deja ex
trase din platourile continentale, iar 20 
la sută din producția mondială de pe
trol e de proveniență submarină

Toate țările lumii își îndreaptă aten
ția și eforturile înspre cunoașterea si 
exploatarea intensivă a resurselor mă
rii. In acest domeniu, U.R.S.S., S.U.A. și 
Franța au înregistrat deja succese no
tabile.

PROIECTE MARINE
i

Dacă, la început, oceanele nu erau 
considerate decît căi de transport, as
tăzi si, în special. în viitor, ele vor da 
naștere la moduri noi de viată.

Există deja 800 platforme marine, si
tuate în diferite părți ale lumii. Nume
roase platforme, destinate extragerii de 
hidrocarburi, se sprijină pe fundații 
subterane. In curînd. cu ajutorul oferit 
de tehnică, puțurile subacvatice vor fi 
forate pînă la o adîncime de 600 m. Tn 
locurile cu adîncimi mari, japonezii au 
realizat platforme plutitoare. Baza de

— V-am ruga să ne împărtă
șiți opinia dv. despre tradițio
nalele legături româno-france- 
zc și, eventual, despre interesul 
Pe care-1 prezintă astăzi schim
burile culturale și științifice 
dintre aceste două țări.

— Relațiile de prietenie din
tre România și Franța durează 
de atît de mult timp, îneît 
mi-ar fi imposibil să le preci
zez vechimea. In ce mă priveș
te, dintotdeauna am considerat 
România ca o adevărată priete
nă a Franței. Cînd eram tînăr, 
am auzit vorbindu-se cu entu
ziasm, în Franța, de desăvîrsi- 
rea unității de stat a României. 
După tratatul din 1919, am vă
zut plecînd universitari în Ro
mânia, iar de atunci, relațiile 
dintre țările noastre au fost în
totdeauna cordiale și schimbu
rile științifice tot mai susținu-

MARIN
susținere o constituie un număr varia
bil de picioare, construite din grinzi sau 
tuburi cilindrice. Platformele, avînd a- 
desea o suprafață de 3 000 m2, cîntăresc 
mai mult de 10 000 tone.

O experiență interesantă va fi încer
cată în Golful Persic, unde se va con
strui o uzină pe mare, transportul oa
menilor fiind asigurat de un submarin.

Aproape de Jacksonville, în Florida, 
a fost realizată din chesoane mixte o 
platformă avînd o suprafață de 1 000 m2. 
Ea suportă un restaurant și camere 
pentru velieri.

Pentru observarea permanentă a a- 
dîncurilor submarine, bogate în alge 
și pești, japonezii au creat o serie de 
puncte de observație. Partea submarină 
a acestora se prelungește, la suprafață, 
cu o turelă-restauranl. Întreg ansam
blul este fixat pe »ol. Douăzeci și cinci 
de hublouri permit observarea faunei 
și a florei subacvatice.

De menționat, intre construcțiile cu 
caracter tehnic, uzinele de coastă, des
tinate, majoritatea, extragerii minera
lelor și metalelor. Țări ca : Japonia și 
Canada extrag fier și cărbune. Indone
zia — etan, S.U.A. — aur, platină, titan. 
Africa de sud — diamante.

In următorii zece ani, munca pe și în 
ocean va deveni extrem de obișnuită. 
Arhitecții francezi Daniel Audrerie. 
Jean-Michel Cousteau și Francois Ma- 
roti consideră că, urmînd exemplul pă
mîntului, apa va servi „fie dre. t fun
dație. fie ca mediu ambiant, dar întot 
deauna ca suport de viață".

ORAȘE ACVATICE

Eduard Albert este unul dintre pri
mii arhitecți care au conceput o insulă 
plutitoare. A desenat planurile unei 
insule de 13 000 tone, de forma unui 
inel pentagonal, rezervată unui număr 
de 3 000 persoane. Scheletul e bazat pe 
combinația formelor naturale a corpuri
lor cristaline. Struriura scufundată este 
ocupată, parțial, de laboratoare. Un 
turn elicoidal — hotelul — atinge înăl
țimea de 100 m. Respectînd exigențele, 
gusturile ..pămîntesti" ale oamenilor, a- 
ceastă insulă de odihnă oferă posibili
tăți de relaxare variate, fiind prevăzu
tă cu muzeu marin, studio de înregis
trare. stradă comercială, snații verzi.

Trebuie amintiți Kenzo Tangâ cu pro

Interviu cu prof. dr. GEORGES CHABOT director de onoare
al Institutului de geografie al Universității Sorbona

te, mai ales în domeniul geo
grafiei. Profesorul Em. de Mar- 
tonne, care mi-a fost maestru, 
ne-a vorbit deseori despre Ro
mânia, unde el venea să țină 
cursuri, însoțit fiind și de gru
puri de studenți. Așa se face 
că România era, în mod frec
vent, obiect de discuție și obiect 
al admirației noastre. Putem 
spune că tradiția nu s-a pier
dut, ci dimpotrivă I Eu însumi 
am fost și sînt deosebit de fe
ricit de a continua această tra
diție, întîlnindu-mă cu colegii 
români si venind să țin confe
rințe la București și la Iași. Mai 
mult decît atît, am foarte buni 
prieteni printre colegii români. 
Să adaug faptul foarte impor
tant că aceste relații franco-ro- 
mâne au fost instituționalizate. 
organizîndu-se schimburi regu
late în domeniul culturii și al 
științei, prin colocvii care — In 
domeniul geografiei — se țin 
în fiecare an, alternativ, In 
România și în Franța. Ultimul 
a avut loc săptămlna trecură 
și s-a ținut la București și la 
Cluj. Următorul se va ține în 
Franța, unde sperăm lntr-o am
plă participare a geografilor 
români.

Dacă mi se permite, aș adău
ga, drept notă personală, două 
lucruri : mai Intli că titlul de 
Doctor Honoris Causa, care 
mi-a fost conferit, ieri, de că
tre Universitatea „Al. I. Cuza" 
din Iași, constituie unul din 
punctele culminante ale carie
rei mele. In al doilea rînd, cu 
titlu intim, că sînt foarte e-

moționat de gentilețea șl ama
bilitatea colegilor români care 
m-au primit.

— Care este, după dv., rolul 
științei î-> fundamentarea de
ciziilor privind pacea și progre
sul omenirii ?

— Mi-am consacrat întreaga 
viață științei și am considerat 
că știința trebuie să fie cel mal 
minunat instrument de apro
piere Intre oameni. E bine cînd 
evenimentele politice nu afec
tează relațiile dintre oamenii 
de știință.

— Se pune însă problema unei 
contribuții active a oamenilor 
de știință la cauza păcii și pri
eteniei popoarelor.

— Cred In mod fundamental 
că pacea este marele obiectiv 
al umanității șl, în același timp, 
numai pacea poate să permită 
o dezvoltare științifică comple
tă. Cred, pe de altă parte, că 
înseși aceste eforturi științifice 
sînt cel mai bun demers pen
tru pace.

— Care sînt impresiile dv. — 
impresiile unui eminent geo
graf — despre România ?

- România a prezentat în
totdeauna pentru geografi un 
veritabil interes, prin formele 
ei fizice de relief, prin peisa
jele ei antropice atît de origi
nale și variate, și este astăzi 
un obiect de admirație pentru 
dezvoltarea ei continuă, multi
laterală, în favoarea căreia gă
sesc, cu prilejul fiecărei noi 
călătorii, noi și noi argumente. 
Nu se poate să nu fii impresio
nat de dinamismul care se ma

iectul său de oraș subacvatic pentru 
golful din Tokyo, și Buckminster Fuller, 
cu studiul de insulă plutitoare pentru 
același oraș menționat mai sus. Avînd 12 
etaje, „orașul" adăpostește 15 000—35 000 
locuitori. Insula comunică, printr-un 
pod, cu pămîntul și suportă în chesoa- 
nele plutitoare toate locurile de parcare 
și căile de acces necesare deplasării

Un grup de arhitecți englezi au pro
iectat un oraș lacustru de 30 000 locui
tori. Un imens inel de 16 etaje este 
fundat pe piloni de beton înfipți în al
bia mării. Izolată în ocean, construcția 
se deschide in interior pe 1 km.2 de apă 
liniștită, adăpostind porturi, piscine 
grădini, școli etc

In anul 1970, arhitecții Charles Galli- 
chio și Jan Dabronski au conceput un 
aeroport plutitor pentru New-York. Ni
velele inferioare sînt rezervate circu
lației mașinilor. Deasupra se află sălile 
de așteptare, iar în terase — parcurile 
și pistele pentru avioane.

După cum se vede, arhitecți și ingi
neri de notorietate se orientează prefe
rențial spre mare, proiectînd bazele u- 
nor noi și spectaculoase edificii ce vor 
fi construite în simbioză cu natura.

URBANISM MAIIIN
in zilele noastre, se pun bazele unui 

urbanism constituit dintr-un ansamblu 
de măsuri sociale, tehnice și estetice 
permițînd o dezvoltare rațională, armo
nioasă. umană a construcțiilor marine. 
Cele mai curajoase programe aparțin u- 
nor oameni dispunînd de o remarcabilă 
capacitate imaginativă, care vor con
strui dintr-o singură rațiune : aceea a 
respectului față de valorile umane. Pro
gresul civilizației va fi rezultatul unei 
competiții universale.

Din necesități civice sau demografice, 
va trebui să ne așteptăm, în următorii 
zece ani. la o dezvoltare simțitoare a 
construcțiilor în zonele riverane. Ame
najarea coastelor este deja, în toată lu
mea, în fază de realizare. Acestei ame
najări îi va succeda prelungirea supor
tului terestru.

Problema construirii de suprafețe sta
bile plutitoare revine tot mai des în ur
banismul modern. Mișcarea valurilor 
superficia'e n-are nici un efect asupra 
masei edificiului plutitor. Amenajarea 
interioară e aceeași cu a edificiilor cla
sice. Materialul folosit este betonul, ca
re asigură longevitatea. Pentru a crea 
un volum fără greutate, se preconizea
ză folosirea materialelor plastice de ul
timă oră, cunoscute pentru rezistența 
manifestată față de apa marină.

In aceste orașe plutitoare, arborii, de 
specii diverse, vor fi mai puțin nume
roși, ne vom obișnui cu promenadele 
plantate, zgomotele vor fi altele decît 
cele cu care ne-am deprins. Factorul cel 
mai important al acestui mediu va fi 
vîntul. Creînd orașe paralele cu coas
ta și separate de ea printr-o fîșie de 
mare, nu se va schimba nimic din at
mosfera și echilibrul orașelor de coas
tă, dimpotrivă, ele se vor potența. Ia
tă ce spune arhitectul Jean-Michel 
Cousteau despre aceste orașe ale viito
rului : -In loc să extindem periferii 
fără altă rațiune decît aceea a sporirii 
potențialului de locuințe, să construim 
orașe care se vor impune prin stilul lor 
particular. O estetică nouă, adaptată 
spiritului marin și celui al timpurilor 
noastre, trebuie să se afirme și să jus
tifice aceste noi centre ale viitorului".

DOINA FLOREA

nifestă în toate domeniile, măr
turie fiind, în această privin
ță, înflorirea vieții culturale, in
dustria care se ridică în toate 
regiunile țării, localitățile care 
se transformă și se înfrumuse
țează necontenit.

— Știm că v-ați ocupat foar
te mult, în ultimii ani. de geo
grafia turismului ...

— Da. Și cred că România, 
ca și Franța, ofe-ă multiple, 
minunate posibilități pentru 
dezvoltarea turismului. Aceste 
posibilități sînt și mai nume
roase decît se crede în mod 
obișnuit. Eu am admirat, de 
pildă, foarte mult realizările de 
pe Litoral, care sînt astăzi foar
te cunoscute în Franța, dar 
cred că și alte foarte multe re
giuni ale României sînt demne 
de a fi vizitate de către turiști : 
în România, ca și tn Franța, 
zonele turistice nu trebuie li
mitate doar la cîteva locuri, ci 
trebuie să cuprindă întreg te
ritoriul țării. De altfel, și geo
grafii trebuie să sprijine lărgi
rea arealului de cunoaștere și 
frecventare turistică, contri
buind astfel la o mai bună cu
noaștere reciprocă între po
poare.

— Cîteva cuvinte pentru citi
torii revistei „Cronica".

— Nu pot să nu le adresez 
salutul unui francez, sincer și 
constant prieten al României, și 
să le urez ca aceste relații prie
tenești dintre țările noastre să 
devină din ce în ce mai strlnse 
ți mai cordiale.

S. T.

C» m e n t ar

ROMÂNIA LA 
SLSIUNLAO.N.U.

De cîteva săptămini urmărim activitatea ce se desfă
șoară la Ncu-York în cadrul Adunării Generale a O.N.U. 
Prin problematica complexă aflată pe ordinea de zi. 
avem un tablou asupra întregii evoluții internaționale, a- 
supra obiectivelor importante aflate în fața omenirii pen
tru asigurarea păcii ți cooperării între state.

In acest efort general se găsesc și valențele participăm 
României, pe trasee ascendente, la multilaterala activitate 
a Organizației. Ideile nobile de pace și cooperare între 
popoare au făcut întotdeauna parte din patrimoniul moral 
al țării noastre, care s-a străduit să le dea valoarea con
sacrării in viața internațională, atît pe calea dezvoltăm 
relațiilor bilaterale, cit și prin aportul său la diverse orga
nisme internaționale. O îndelungată experiență rodnică a 
confirmat că în aceste organisme pot fi create condiții 
favorabile unor proiecte și activități comune, se instau
rează ticptat spiritul cooperării, se descoperă mai ușor 
trăsături de apropiere a intereselor pe plan internațional 
și. în acest fel, se deschid posibilități r.oi de lărgire a 
raporturilor bilaterale. Rațiuni temeinice ne fac, așadar, 
să vedem în O.N.U. un cadru organizat de natură a în
lesni conjugarea eforturilor pentru a asigura interesele 
fundamentale ale comunității națiunilor, în primul rînd 
securitatea și pacea.

„Noi apreciem că în soluționarea problemelor pe care 
le ridică viața internațională contemporană. în promjjta^'ea 
colaborării între state — arată tovarășul NICOLAE CÎt^U- 
ȘESCU — un important rol pozitiv îl poate avea Organiza
ția Națiunilor Unite. România militează pentru sporirea 
eficienței acestei organizații și a altor organisme inter
naționale chemate să contribuie la dezvoltarea înțelegerii 
ți colaborării internaționale, la asigurarea Păcii, conlu
crează fructuos cu alte state pentru sprijinirea unor 
inițiative și acțiuni menite să stimuleze cooperarea între 
toate statele europene, să îmbunătățească atmosfera in
ternațională".

Argumente ale acestei conduite sînt prezente în de
clarațiile de politică externă ale reprezentanților Româ
niei. printre care și expunerea ministrului afacerilor exter
ne. Corncliu Mănescu, la cea de-a XXVI-a sesiune a Adu
nării Generale a O.N.U. Această expunere constituie o 
mărturie grăitoare a măsurii în care politica externă a 
României este pătrunsă de comandamentele majore ale 
lumii contemporane, purtînd amprenta identității dintre 
principiile afirmate și propria-i conduită de fapt, demon- 
strind prin actele sa'e consecvență în slujirea eficientă a 
cooperării și colaborării internaționale.

Reafirmarea principiilor de conduită internațională are 
o însemnătate deosebită în actuala etapă, cînd. realitățile 
dominante sînt ilustrate prin afirmarea irezistibilă a vo
inței popoarelor de a-și hotărî singure soarta, de a fi stă- 
pîne în țara lor. Popoarele se ridică cu hotărîre pentru 
apărarea existenței lor libere și demne, a dreptului de a 
decide de sine stătător, fără nici un amestec din afară, 
viitorul lor. de a se dezvolta nestingherite pe calea păcii, 
bunăstării și civilizației, împotriva politicii _ imperialiste 
de forță ți dictat, a oricăror forme de asuprire și domi
nație. Ele revendică țot mai viguros dreptul de a dispune 
libere de bogățiile lor, de a le folosi în scopul dezvoltării 
proprii — a subliniat de Ia înalta tribună a forului inter
național, Corncliu Mănescu. In realizarea acestor dezide
rate, pentru eliminarea surselor de tensiune și conflicte în 
viața internațională, pentru garantarea securității fiecărui 
popor este imperios necesar, și acest fapt a fost reafirmat 
ți la actuala sesiune a Adunării Generale, ca toate statele 
să-și întemeieze relațiile dintre ele pe baza principiilor 
suveranității și independenței naționale, egalității depline 
în drepturi și avantajului reciproc, neamestecului în tre
burile interne, excluderii forței și amenințării cu forța. A- 
ceste principii cu valoare universală, afirmate și respec
tate cu strictețe de țara noastră în întreaga sa conduită, 
au avut darul să genereze o deplină confirmare a justeței 
politicii noastre, externe, să amplifice simpatia, stima și 
aprecierea de care se bucură astăzi România pe plan 
mondial. Se impune a fi subliniat, totodată, faptul că ase
menea principii trebuie să fie respectate de toți și față de 
toți.

După cum se știe, ca țară europeană, România este 
vital interesată și desfășoară o activitate susținută pentru 
statornicirea în Europa a unor relații care sa garanteze 
securitatea fiecărui popor, să-i asigure dreptul de a se 
dezvolta liber, să ducă la intensificarea contactelor și le
găturilor pe multiple planuri. Țara noastră — se arată 
în intervenția română — acționează totodată pentru rea
lizarea unor măsuri eficiente de reducere a efectivelor 
militare și dezarmare în Europa, pentru depășirea divizării 
continentului nostru in grupări militare opuse. . V

Una din problemele majore căreia actuala sesiune t“st 
chemată să-i dea o soluționare pozitivă. în spiritul univer
salității Organizației Națiunilor Unite, a fost problema res
tabilirii drepturilor legitime ale Republicii Populare Chi
neze la O.N.U. Reafirmînd poziția țării noastre în această 
direcție, în intervenția delegației roastre se ară*a „Re
publica Socialistă România, coautoare, ca și în anii țre- 
cuți. Ia punctul privind restabilirea drepturilor legitime 
ale R. P. Chineze la O.N.U., se pronunță cu toată fermi
tatea pentru soluționarea neîntîrziată a acestei probleme. 
Calea justă și conformă cu Carta pentru repunerea R. P. 
Chineze în toate drepturile sale la O.N.U. este consa
crarea de către Adunarea Generală a realității de netăgă
duit că există o singură Chină, iar Taivanul aparține R. P. 
Chineze, că R. P. Chineză este sirgurul reprezentant le
gal al poporului chinez". Acest deziderat firesc s-a realizat.

In concepția țării noastre, universalitatea O.N.U. pre
supune, de asemenea, primirea celor două state germane, 
precum și a celorlalte țări menținute în mod arbitrar in 
afara Organizației. O pondere însemnată în discursul mi
nistrului de externe român o ocupă problema dezar
mării — dezarmarea generală Și in primul rînd dezar
marea nucleară.

România va face tot cc-1 stă în putință ca sesiunea 
actuală să se încheie cu un bilanț pozitiv, ca ea să con
tribuie Ia transpunerea în viață a idealurilor de cooperare, 
pace și independență ale tuturor popoarelor lumii.

RADU SIMIONESCU
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