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ser ii torul-o in politic

FGSTA ÎNTREBARE

r

A fost o vreme cînd, 
înainte de cel de al 
doilea război mondial, 
lumea intelectualității e- 
uropene și cu deose
bire categoria scri
itorilor era tulburată 
de întrebarea: a fi 
sau a nu fi om poli
tic ? Pentru unii, pre
cum Malraux sau Lor
ca, Thomas Mann, 
Hemingway sau Eh
renburg, Sadoveanu,
Miron Radu Paraschivescu, Z. Stancu, sau Geo 
Bogza, ideea angajării de partea umanis
mului, atît de grav amenințat, așa cum se 
vedea (dar nu îndeajuns) atunci, era o înda
torire urgentă. Pentru alții (și am în vedere 
personalități reale și ostile organic obscuran
tismului sau nazismului) coborîrea artistului 
în istorie și participarea la eveniment echi
vala cu o abandonare a misiunii spirituale : 
cartea faimoasă a lui Julien Benda La tra- 
hlson des eleres exprima în fapt acest punct 
de vedere.

Războiul mondial a dat un răspuns dc-o 
tragică limpezime dilemei intelectuale, iar 
anii post-belici, atît de bogați in revoluții 
sociale, în momente capitale de afirmare a 
națiunilor și în propulsarea maselor pe sce
na istoriei au influzat planetei o cantitate de 
politică inimaginabilă în alte epoci. Fiecare 
,piață“ a orașelor contemporane este pe 
planul dezbaterilor rostite sau nerostite des
pre societate — o agoră.

în aceste condiții întrebarea clasică a 
scriitorului se pune cu aceeași acuitate și 
tensiune ca în 1935 dar altfel : este cu pu
tință, mai este cu putință oare să te abstrag! 
fenomenului politic ? Este posibil, adică, 
vorbind simplu „să nu faci politică?"

Cînd ziarul se află în toate mîinile, cînd 
radioul devenit la fel de accesibil și comun 
precum becul electric, furnizează cotidian 
mai multe informații decît receptau străbu
nicii noștri într-un an de zile, cînd televi
ziunea a transformat, după observația lui 
Mc Luhan „lumea într-un mare sat", pu- 
nîndu-ne în contact firesc cu Vietnamul și 
cu aselenizarea lui Apollo, cu evenimentele 
din Orientul Apropiat și cu demonstrațiile 
studențești de la Sorbona, cu alegerile din 
Anglia și cu masacrul din Biafra, cu pro
blemele rasiale, cu grevele, cu dezbaterile 
de la ONU, cu ravagiile stupefiantelor. cu 
mișcările feminine sau cu lupta împotriva 
poluării, cînd viața concretă, foarte concretă 
a fiecăruia dintre noi este direct condițio
nată de realitățile politice interne și inter
naționale, cînd, într-un cuvînt, respirăm po
litică, — eu nu mă mai întreb dacă scriito
rul trebuie sau nu să fie o ființă politică, ci 
pur și simplu dacă această întrebare mai e 
plauzibilă sau dacă, asemeni lui „pămîntul 
e rotund11 ? — ea și-a primit răspunsul, dis- 
părînd din conștiință ca interogație și in- 
trînd, în schimb, ca afirmație definitivă.

Al. MIRODAN

in pag. Ill-a

CE ESTE Șl CE TREBUIE SA FIE 
BACALAUREATUL?

Care este rolul bacalaureatului în actualul 
sistem de învățămînt, care sînt funcțiile lui 
(de atestare, selectare, orientare etc.), în ra
port cu exigentele societății contemporane, 
solicitările economiei naționale în plin avînt, 
multilaterala dezvoltare a științei, tehnicii și, 
în general, cu cerințele cărora urmează să le 
facă față viitorul absolvent al acestui tradi
țional examen ? în ce măsură bacalaureatul 
este oportun, util, în ce măsură corespunde 
misiunii sale, prin felul în care este organi

zat ? — iată întrebările adresate în cadrul an
chetei organizate de revista CRONICA și la 
care răspund:

Prof. dr. docent CONST. CIOPRAGA, prof, 
dr.' CONST. CORDUNEANU, conf. dr. ing. NI- 
COLAE GAVRILAS, conf. dr. ing. HUGO 
ROSMAN, conf. dr. ing. NICOLAE REUS, conf. 
AUREL POPOVICI, dr. VALENTINA LICIU, 
lector I.I.P.C.D., prof. CONST. MUNTEANU, 
directorul Liceului „Octav Băncilă“, prof. 
P. TAnASUCĂ, directorul Liceului „Costache 
Negruzzi“ din Iași.

Clasica
Vint legănam pe brațe și adormeam în slâvî. 
Neștiutoare cute de aer din hlamida 
Pămintului visindu-și elenice dumbrăvi
Și teritoriul sfint, din Atlantida

Ingenuncheam in fața altarului barbar 
Murmur de hexametri in graiuri carpatine. 
Curgind, scădea lumina dintr-un cadran solar 
Prelinsă din legende, tăcută, pin-la tine.

O Sarmisegetuză, mai pură, ridicam
Pentru inchipuirea-ți. Cuvintele - nisipul 
Și piatra suprapusă într-un epitalam 
Pe care îmi sculptasem ca în efigii chipul

Era o necesară întoarcere - napoi
Pentru ca-n suflet veșnic și-aicea să rămină 
Doar puritatea umbrei căzînd din amîndoî 
Pe nestatornicia apei din fintînă.

Corneliu STURZU
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Al. ANDRiESCU
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fraginentarium

Const. CIOPRAGA

română contemporană

titlul confesiu- 
_ _____ , __ . . _ . feminitatea, in 

sensul cel mai pozitiv, constituie o modalitate- caracteris
tică. Ne-am referit, de multe ori, la psihologia feminină în 
literatură ; nu agreăm nici versurile poeteselor care, 'voind 
să-și afirme temperamentul, Cod în trivial, " nici sentimen
talismul desuet, sfioasele elegii rostite cu voce mică. Ade- 

. vărqta feminițate, e, în cele din urmă, o problemă de ar
monie, de proporție, un complex de trăsături spirituale și 
etice, care, asemenea unui, templu grec sau unei sîrhfoniî, 
sugerează, sentimentul perfectelor ritmuri. Feminitate iri sens 
larg, sau, dacă ne raportăm la creatori bărbați, viziune băr
bătească, — nu ondroginism ! Aura Mușat comunica, spi
ritual, o anumită elevație, o continuă nevoie de puritate și 
lumină ; revelațiile sale lirice păstrează o discreție' con, 

... stantă, respirind un fel de teamă de a nu se expune, prea 
insistent.

' Erotica e aproape în totul tăcută, înaparență. Pe mar
ginea unei lecturi din Sadoveanu. erosul se insinuează, de 
pildă, intr-un colț de tapiserie feudală (Intilnire cu lonuț), 
de un decorativ grațios : „N-am să tulbur apa din fîirtînă / 
Dulce ca Ozana cea din vale... Am să-l iau pe lonuț de 
mină, / Să ne-nfățișăm Măriei Sale . . Sentimentele sint, 
prin urmare, cenzurate ; reflecțiile, la rîndul lor, sînț subor
donate. ascunse parcă, puse sub pavăza emoției. Nevoie 
de concret, pe de o parte, de unde apelul frecvent la ele
mente din natură (ploaia, zăpada, soarele), — de altă parte, 
sete de' reverie și meditație, de unde nevoia de a tronscen- 
de în legendă, în istorie. Continuă pendulare intre albul 
zăpezii („a nins pe pămînt") și fumuriul depărtării, care, ca 
la Sadoveanu (scriitor iubit de poetă), nu' exclude lumina, 
bănuită „dincolo de negură..." ■ •

Că așa numitul „geniu al locului" își spune, decisiv, 
cuvintul, o demonstrează, într-o privință, un viu sentiment 
ăl istoriei, nimbul de legendă, rezonanțele românelor, sado- 
veniene ; in alta; specificul moldovenesc, anumite reminis
cențe folclorice...un limbaj narativ cu arome, frecvența ter
menilor ce traduc amenitatea : „Să sfîșii nisipul de liniște, 

. vin /.Iar către-opa Moldovei visind" (Din nou). Lumina și 
blîndețea sint, cum se vede, coordonate etică. Cite o strofă 
pare a introduce un ton mai energic sau expansiv fl'Și-mi 
vine să cînt.:/), dar; țingra poetă nu are nimic comut» 
cu Magda Isonos : „Și ochiul îpoată Cu sodrele-h aburi / 
Blind legănat ca pe-un știlp de la cosă..." Transparențele 
de acuarelă din Primăvară dulce, într-o lumină de basm, 

•amintesc, în mod vag, de Otilia Cazimir : „Primăvară' dul
ce, rosturile lumii / Au tăiat ca sabia cărări. / Sub nămeți 
mai bintuie alunii / Pilpîiri subțiri de luminări", Frinîndu-și, 
nu o dată, tentoțiile romantice, poeia își coțn,pune un por
tret măi degrabă de tip clasic, echilibrat, solar. Sonetele, 
din a doua parte a volumului, nu fac decit să (confirme 
grija pentru desăvîrșirea formei.

In concluzie : un remarcabil debut. Implicit o promisiune.

1969, cu volumul Noaptoi Pandorei, Ion 
dintre poeții ieșeni în căutarea unui stil 
înclinat spre introspecție și gravitate, ab- 
noul volum, Ornicul trecerii (Ed. Junimea, 
este ideea de timp, ca fenomen existen-

Pină la asfințit (Ed. Junimea, 1972) este 
njlor unei, debulpnte, Aura Mușot, la care
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de lite- tetiec. tehnica lucrărilor de. acest 
este , fel, preferind, termenul „manual", 

într-o. astfel, de, luc.rarc — ceea ce 
vizează autorii acestui manual,:—,șe , 

poate .- încerca depășirea cadrului 
strict informativ pentru comenta
rea și interpretarea .operelor lite
rare așa fel îneîț „să se realizeze 
o ordine spirituală" și să se poată 
oferi cercetătorului și cititorului 
sugestii stimulatoare.

Marian Popa credem că s-a a- 
șezat, cu, dicționarul său, la mij
loc, între cele două căi, deși ține 
să dea în „avertismentul" către 
cititori cîteva asigurări mistifica
toare, care ar elimina cea de a 
doua calc: „Un principiu de ba
ză care ne-a condus în redactare 
a fost să lăsăm să vorbească 
faptele și opiniile unanime, inter- 
zicîndp-ne simpatiile, punctele de 
vedere hazardate ale fanteziei și 
originalității, impresiile egaliza
toare ale înfloririlor și culorilor 
expresiei".. Autorul pune multă. ' 
stăruință, poate prea multă ca să 
nu. trezească bănuieli, în încerca
rea de a ne convinge 
nu l-a tulburat de la 
cirile

șerie rin dicționar 
ratură Contemporană 
fără îndoială un âct de te
meritate, ea'fe poate eontu- 
i a, de lă început, chiar mu-i 

mai prin aceasta, adăugind și vo
lumul de muncă investit, un mare 
merit. Dificultățile care pot des
curaja o astfel de întreprindere, •

1 •" lăsată, 'de regulă'generală, în sea
ma unor colective largi de cer
cetători mdticuloși, sint de mai 
multe feluri, unele fatale și altele 
de conjunctură. Mai îritîi, mate
rialul cu care se lucrează este 
neașezat, netriat și. nesancționat 
de timp, bîntuit de toate crizele 
de creștere care pot falsifica ima
ginea de ansamblu și favoriza 
judecăți de valoare pripite sau 
chiar greșite. în al doilea rînd, 
un astfel' de dicționar presupune 
existența operelor similare, care 
tratează epocile anterioare, dar, 
din nefericire, noi nu. avem ast
fel de lucrări nici pentru valorile 
de mult consacrate și ne luptam 
încă cu incertitudinile unei istorii.li
terare aduse la zi. în față cu aceste 

' greutăți, și în funcție de ele, Ma
rian Popa avea de ales între două 
căi. Prima dintre acestea, cea mai ., țător 
dreaptă și mai comodă, îl 
cea la un dicționar în 
strict al cuvîntului, adică 
conștiincios ghid biografic 
bliografic, pe cit se poate com
plet, al scriitorilor din ultimii 
douăzecișicinci de ani, ceea ce 
se pare că a dorit să realizeze 
autorul dacă ne-am orienta după 
acest „avertisment": „materialul 
literar al acestei epoci este prin 
excelență de dicționar". A doua 
cale, mai plină de obstacole, își 
putea fijta un scop mai ambițios : 
un dicționar în care să. se încru
cișeze mereu liniile unei dezvol
tări literare văzută că unitate spi
rituală, ca structură cu particu
larități specifice deja conturate, 
care urmau să fie puse în evi
dență în interpretarea operei ce
lor mai de seamă scriitori con
temporani. Așadar, Marian Popa . 
putea să facă,- în primul caz, un 
dicționar de tipul celui elaborat 
de Franz Lennartz, Deutsche Di- 
clțter und Șchriftstell.cr unserer 
Zeit, ca să cităm unul dintre cele 
mai populare instrumente de a- 
cest gen (ed. I,' 1938, cd. a IX-a, 
ultima consultată . de' noi,.. Stutt
gart, 1963), fără a încerca să an
ticipeze, cum declară, de altfel, 
autorul german, „aprecierile pe 
care le va aduce istoria literară" 
scriitorilor de care.se ocupă. Da
că își propunea un obiectiv mai 
pretențios, Marian Popa se putea 
gîndi, în 
în genul 
ducerea 
Kunisch,
Gegenwartsliteratur,
1965, pe care autorii (vai, extrem 
de numeroși 1) refuză s-o mai nu
mească dicționar, deși respectă, 
cu excepția citorva capitole sin-

condu- 
sensul 
la un 
și bi-

că nimic 
îndeletnl- 
de cerce- 
ordinează 

de dicțio-

tihnite și blajine
rutinat, care-și

niște neutre fișe 
„Un autor de dicționar tre
să fie înainte de orice o

1
i

al doilea caz, la o operă 
celei elaborate sub con-.
profesorului Hermann

Ifandbuch der deutschcn
Munchen,

.cronica 9 2

lui Ion Barbu din acest dicționar, 
cind .poetul s-a- stins din viața 
în 1961? S-au luat de bune de
clarațiile șale orgolioase mai vechi 
cu privire. la retragerea sa din 
literatură și s-a considerat că a-’ 
pariția volumului Joc secund, din 
1930, este ultima sa manifestare 
literară ? Chiar dacă Ion Barbu 
n-ar mai fi scris nimic după a- 
ceastă dată, el trebuia să figu
reze în paginile acestui dicționar 
pentru că este prezent în conșți- 

ca parte 
și pentru 
ale liricii

calm 
nar : 
buie 
absență atentă". Dacă așa trebuie 
să fie autorul unui dicționar de 
istorie literară, atunci, în mod e- 
vident, Marian Popa nu face par
te dintre aceștia, lucrarea sa a- 
firmînd mai curînd o prezență 
zgomotoasă decît „o absență aten
tă". De altfel acel care l-a carac
terizat cel mai bine pe Marian 
Popa este tot Marian Popa, chiar 
în acest dicționar, cînd serie: „a 
sancționat producția literară con
temporană cu o ferocitate atin- 
gînd nihilismul", N-a fost Marian 
Popa niciodată chiar un mîncă- 
tor de scriitori, cum se recomandă 
în această poză teribilă, dar nu 
este nici un blind mînuitor de 
fișe. De altfel, farmecul și vicii
le acestui dicționar • pornesc toc; 
mai de la faptul că autorul- n-a 
respectat decît aparențele tehnice 
ale unei astfel de lucrări, care 
cuprinde, alături de articole .tipice 
de dicționar, cu rezumări și.para- 

obligatorii, savuroase ... ju- setti, 
subiective pîriă la prevo-

ința contemporaneității 
integrantă a acesteia 
că una din marile căi 
noastre actuale trece prin poezia 
sa. Putem, însă, să uităm că poe
tul a scris poezii ca Protocol al 
unui club Matei Caragiale (1947), 
„cea mai înălțată poezie a mea", 
cum o califica, Bălcescu trăind 
(1948, „Viața Românească", oct. 
1956), sau o traducere din .Sha
kespeare ca Viața și moartea re
gelui Richard al Ulrica. Ia' care 
lucra către sfîrșitul vieții gîndind 
că „este singurul lucru inspirat" 
pe care l-a scris? Nici Mihai • 
Codreanu, a ciȘrui activitate de* 
după Eliberare este menționată 
de autor în paginile unor reviste 
actuale, n-a fost contemporanul 
nostru și nu sîntem contemporani 
nici cu Al. Rosetți, editor strălu
cit și autor de memorii literare, 
considerat probabil numai lingvist, 
în timp ce în dicționar apar frec
vent folcloriști, etnografi, editori, ' 
istorici, traducători și, mai ales, 
gazetari. Să ne mai coborîm la 
absențele mai puțin surprinzătoa
re ? Convinși că nu are rost s-o 
facem, nu ne rămîne decît să ne 
considerăm mîndri că sîntem con
temporanii lui Jean Grossu (p. 280) 
și în loc să citim conferințclc- 
eseu ale lui Ion Barbu despre 
Rimbaud și Mordas, din 1947, in 
locul pocziiloi* inedite sau mai 
puțin cunoscute, adunate abia în 
ultimul deceniu în .volum (nu re- , 
prezintă Ion Barbu, într-o anu- . 
mită măsură, același caz: ca Ion. 
Vinea ?) în locul „echivalențelor" 
poetului din Shakespeare, în Jo
cul versurilor riguroase, .ale lui 
Mihai Codreanu . și suculentelor 
amintiri literare ale lui Al. Ro

șă citim unele substanțiale 
contribuții literare menționate în 
dicționar : Crucile de piatră de • 
pe Valea Cărașului de Virgil Bi
rou, Albumul sanitar al micului 
școlar de Baruțu Arghezi, repor- 

zile printre leproși 
Brunea-Fox, Colivia cu stig- 
de Silviu Georgescu, versurile 
Grișa Gherghei, „poet cu dic- 
spontană și chiar cu oarecare 

.reportajele de servi- 
ale Iui Cornel Bozbici sau

îndoială că prima proble- 
care o pune o astfel de 
este aceea a selecției au- 
și pornim de la început tajul Cinci 

de
Icți

. lui
Ue 
limbuție", 
ciu"
Conspectul arhivelor din Banat 
de Grigore Popiți. Nu avem cruzi
mea și nu ne permite nici spațiul 
să continuăm această listă, dar 
promitem că vom revent, cu alte 
aspecte, în numărul viitor.

frazări 
decăți 
care.

Fără 
mă pe 
lucrare 
lorilor
cu ideea că omisiunile sini ine
vitabile, altele fortuite, „omenești", 
cum le numește autorul. în Aver
tisment. Nu punem în discuție 
astfel de omisiuni, după cum nu 
ne ocupăm nici de criteriile care, 
eventual, le-ar fi putut favoriza, 
pentru a le semnala numai pe 
cele care decurg dintr-o viziune 
eronată asupra configurației lite
raturii române contemporane. Cum 
poate fi, altfel, explicată absența

Debutant în 
Hurjui este unul 
propriu. Reflexiv, 
street adesea, in 
1971), dominantă
țial de prim plan. Temă permanentă în fond, căreia, în 
lirica românească, de la Eminescu la Blaga și în continuare, 
îi descoperim un destin spectaculos. Precum ia Blaga, ta 
poetul ieșean timpul izvorăște misterios din valuri de întu
neric : „Bat cocoșii spre dimineață / Cîntecul lor neuitat, / 
Starea lor de adevărat război / împotriva întunericului". 
Poezia Cocoși spre ziuă, care, de altminteri, putea să se 
oprească la jumătate, exprimă împreună cu o alta (Cetatea) 
starea de tensiune, de așteptare grea în fața scurgerii 
vremii. In luptă cu secundele, oamenii se solidarizează, dar 
nu se pot sustrage unui obsedant sentiment de singurătate. 
Acesta e, pe scurt, sensul confesiunilor din volum : „Amindoi, 
de-a lungul muntelui l Ne apărăm de noi / Și de ceilalți, 
vrăjmașii. I Era o luptă l O, cit de grea, / Toți știam că 
va bate un ceas - Z Ornicul trecerii".

De remarcat, la acest poet de tip intelectual, o anumită 
ceremonialitate de sorginte folclorică ; un singur exemplu : 
sub cerul'„care-a fost' sublim", / .- .douăzeci de fete / 
plîng in cring” (Semne). Firește, din folclor se păstrează 
numai sugestia', latura halucinatorie. Timpul devenit istorie 
sau cristalizat întt-un "„efeers de ’datini'1" are o altă vibrație, 
tonică, abătînd atenția de la întrebările chinuitoare. Din 
șirul de poezii cu fond patriotic, poemul intitulat Țară este 
cel mai concludent pentru modul in care metafora sugerează 
un timp solar : „Uite șe-nvîrte în munți / Horă veche / 
Ciuleandra și sirba, / Și totu-i pereche". Discret, se re
marcă nu atît un sentiipent al naturii, cit o integrare in con
tinua geneză. Limbajul metaforic traduce, in acest caz, un 
echilibru care este acela al împăcării cu destinul : „Se to
pesc arse durerile....  / Vorbesc ramurilor ce se nasc / Sin
gure... singure" (Miine).. Erotica, la rindu-i, se menține în 
același cadru, de calm și meditație, intre amintirea unui cîn- 
tec din frunză și filozofare.

Ca poet de nuanță reflexiv-interogativă, autorul acestui 
ornic al trecerii zăbovește prea mult în abstract, incit mun
tele, apa sau crîngul devin niște simboluri vagi iar fraza 
rămîne nu o dată, rece. Pe de altă parte, versul frînt, pă
răsit capricios, își refuză privilegiul muzicii, de unde rezis
tența la lectură. Se întilnesc frecvent, fie strofe de prisos, 
fie asociații neadecvate contextului, corpi străini ce barează 
desfășurarea fluentă. Atunci cind renunță la interpolări li
vrești, ca în versurile patriotice, rezultatele sint evident di
ferite. înainte de a da la tipar un nou volum, poetul, căruia 
nu-i lipsește talentul, trebuie să mediteze asupra unui mod 
de expresie adecvat.

care.se


Prof. dr. docent Const. Cio- 
praga : In forma actuală, baca
laureatul nu este altceva decît 
un examen de cunoștințe, de 
date. Are un caracter „mate- 
-rialist", în sens plat. Se face 
apel la memoria elevilor (a 
eandidaților), element îngreu
iat și datorită formulei ma
nualelor, supraaglomerate de 
date.

Conf. Aurel Popovici : Aceas
ta, pentru că în învățămîntul 
mediu se pune, încă, accentul 
pe dopaj, și nu pe cultivarea in
teligenței, a capacităților intelec
tuale ale elevului. De altfel, ro
lul bacalaureatului ar trebui să

■ fie tocmai unul de omogenizare 
a exigențelor și de echitabilă 
selecție, ierarhizare și orientare.

Conf. dr. N. Keus : Nu exis
tă redactate unele instrucțiuni, 
privind desfășurarea în amă
nunt a examenului de bacalau
reat. Ele ar putea fi foarte ușor 
deduse din generalizarea expe-

• rienței acumulate pînă în pre
zent.

Prof. dr. Const. Cordimea- 
nu : Mai mult decît atît, 
întrucît subiectele de teză sint 
unice, s-ar putea valorifica, re
zultatele tezelor printr-o analiză 
pe țară. Aceasta ar presupune 
ca, la matematică (și, la liceele 
de specialitate, la obiectul de 
specialitate), ministerul să indi
ce și punctajul de notare a di
feritelor părți ale problemei 

' (cum se obișnuiește la Olimpia
de) și să se ' centralizeze rezul
tatele, pe părți, ale problemei. 
Un asemenea test, efectuat la 
masa de candidați de ba
calaureat, poate constitui o bu- 

- nă orientare pentru Minis
ter, ca și pentru inspectoratele 
județene, in vederea cunoașterii 
situației reale.

‘ Conf. dr. ing N. Keus ; In 
general,’ aș remarca, în ceea ce 
privește nivelul eandidaților, sla
ba pregătire a unora la limba 
română (ortografia acestora este 
cel puțin fantezistă !). Apoi, spre 

' surprinderea • mea, . chiar și , la 
. disciplinele cu. caracțer.. umanis

tic, cei mai buni sînt tot cei de 
ta reală’. Fapt care nu poate ră-

‘ mine fără'consecințe.
Prof. Const. Munteanu : După 

părerea ■ mea, bacalaureatul este 
n« examen de verificare a ma
turității de gîndire și interpre- 

' tare a cunoștințelor căpătate. El
• nu trebuie să dea o . calificare, 
. ci posibilitatea ca, de pe baza

platformei solide a culturii sale 
generale, absolventul să-și poată 
alege specializarea. Desigur, în-

■ ceputul de specializare se face 
încă din cursul liceului. Tocmai 
de aceea, examenul de bacalau
reat trebuie să fie astfel orga
nizat, îneît să fructifice acest 
început de specializare. Drept 
urmare, s-ar cuveni ca numă
rul disciplinelor la alegere să fie 
absolut la dispoziția elevilor, in
diferent de secția pe care au ur
mat-» — reală sau umanistică. 
Prin aceasta, s-ar împlini și 
funcția de orientare, nu numai 
de selecție.

ancheta Cronicii

Ce este si ce trebuie să fie 
bacalaureatul?

Prof. P. Tănăsucă : In ce mă 
privește, aș începe direct cu în
trebarea :. este bacalaureatul o 
necesitate ? In condițiile actuale, 
cu programe școlare supraîn
cărcate și instabile, cu manuale 
care nu sînt întotdeauna în 
concordanță cu programele ; cu 
unele obiecte de învățămînt în- 
ti-o continuă transformare, .atît 
în ceea ce privește conținu
tul programelor, cit și metodele 
și procedeele folosite în predarea 
cunoștințelor și a deprinderilor; 
cu pretenții sporite pentru con
diționarea admiterii în invăță- 
mîntul superior ; cu orientarea 
învățămîntului spre o pregătire 
multilaterală a elevului etc., — 
s-ar părea, la prima vedere, că 
bacalaureatul nu este decît un 
nou prilej de supraîncărcare, o 
obligație inutilă, de care absol
ventul de liceu trebuie să se 
achite înainte de a da proba ho
tărâtoare a admiterii în învăță
mîntul superior (deaoarece. în 
prezent, diploma de bacalaureat 
se cere tot mai puțin în alte 
părți).

De altfel, așa cum a fost or
ganizat și susținut, în ultimii 
ani, examenul de bacalaureat 
(la 2—3 obiecte), într-adevăr mi 
se pare și mic că nu-i nece
sar. El nu oglindește pregătirea 
multilaterală a elevului. nu-i 
certifică maturitatea și orizontul 
do cultură generală. Știind că 
vor da examen de bacalaureat 
numai la cele trei obiecte, unii 
elevi nu mai învață în mod sis
tematic, la toate obiectele ; la 
unele — numai pentru a obține 
nota de promovare, iar la ce
lelalte — însușindu-și, în mod 
mecanic, «numiți algoritmi, a- 
numite scheme, fără să-și dea 
silința de a-și asigura un ori
zont mai larg. S-a ajuns pînă 
acolo îneît unii candidați „aleg" 
obiectul Ia alegere în raport cu 
grosimea manualului.

Conf. Aurel Popovici : Con
statăm, de multe ori, că absol
venții de liceu pun, în universi
tate, pedala, cît mai apăsat, pe 
memorizare. Ceea ce ridică mari 
greutăți învățămîntului superior. 
Pentru că atunci cînd studentul 
nu este ajutat, în acumularea 
cunoștințelor, de un proces de 
gîndire, sc uzează prematur și 
capătă, practic, un fel de indi
gestie mintală.

Prof. Const, Munteanu : Fapt 
este că unii examinatori mai 
uită de scopul esențial al exa
minării elevului și recurg la 
amănunte. Nu e mai puțin ade
vărat că problema aceasta este 
determinată de caracterul lipsit 
de sinteză și al examenului <1« 
admitere în învățămîntul supe
rior. Se știe că un absolvent 
care vrea să meargă la medici
nă, trebuie să cunoască materia 
din cursul anilor I și II de fa
cultate, materie pe care nu o 
poate asimila, ci o memorează 
mecanic ; pentru ca apoi să o 
uite, luînd-o de la început. In 
ce mod ? N-aș putea să mă 
pronunț, deoarece nu cunosc 
problema în amănunt !.

Lector dr. Valentina Liciu : 
Oricum, procedîndu-se astfel, nu 
rareori se ajunge la fetișizarea 
biletului tras și a puterii „ulti
mului euvînt" ce revine, de 
drept, președintelui comisiei.

Prof. dr. Const. Cordunrami ; 
Formele examinării sînt arhaice, 
e drept. Totuși în ultimă instan
ță, examinarea trebuie să se 
desfășoare ca un dialog între 
examinator și examinat. Nu 
sînt de neglijat nici procedeele 
indirecte, unele realizări mai 
recente ale tehnicii, teste tipi
zate care permit o eficență spo
rită în aprecierea nivelului de 
pregătire și a însușirilor absol
ventului. Dar orice eleniente 
am interpune la bază, trebuie 
să stea tot respectivul dialog, în 
care sîntem, în egală măsură, 
interesați de valoarea ambelor 
părți.

Conf. dr. ine. N. Keus : Un 
candidat a fost considerat ca 
fiind foarte bun, iar răspun
sul său — excelent (bineînțeles, 
pe bază de examen de memo
rie). O examinare mai atentă, 
pe bază de dialog, a dovedit că 
aprecierea era exagerată. Or, 
asemenea erori nu sînt puține, 
atîta vreme cît se cere volum 
de informație și nu judecată, 
raționament. Fapt este că sînt 
elevi care absolvă bacalaureatul 
cu nota 10 și cad la examenul 
de admitere în facultate. O cau
ză : problemele de matematică 
și de fizică sînt considerate, în 
liceu, sub semnul cantității. Ele
vul să rezolve cît mai multe 
probleme. Șansa la examen este 
de a-ți cădea o problemă ase

mănătoare. Pus în fața unei alt
fel de problcihe, candidatul nu 
mai face față, și aceasta, pur 
și simplu, pentru că profesorul 
de liceu nu l-a introdus în me
todologia rezolvării problemelor, 
nu l-a ghidat după legi genera
le, ci după unele foarte parti
culare, aplicabile de la caz la 
caz. *

Prof. dr. Const. Corduneanu : 
Practic, se întîmplă lucrul ur
mător : candidatul știe, de pil
dă, că are de susținut exame
nul de matematică cu profeso
rul care a predat disciplina 
aceasta în ultimii ani de liceu. 
Profesorul este interesat ca școa
la sa să'iasă bine, și atunci re
zolvă, în preajma examenului 
de bacalaureat, cu viitorii candi
dați, un număr de 40—50 de 
exerciții, exerciții care sînt puse 
apoi în biletele de examen. Unii 
candidați le rezolvă pe de rost, 
fără a pricepe nimic din prin
cipiile și metodele generale de 
rezolvare. Nu e de mirare, ast
fel, că, trecînd de la liceu la 
faculțate, de la sistemul algorit
mic de rezolvare, la cel concep
tual, elevii buni la matematică, 
cu reale înclinații, nu mai apar 
printre studenții buni.

Este, de altfel' nepotrivit să 
nu se ceară demonstrații ale teo
remelor. Tocmai prin solicitarea 
acestor demonstrații se pune, 
mai .mult, în evidență rolul for
mativ al matematicii. Enunțuri
le fără demonstrație sînt insufi
ciente.

Prof. dr. docent Const. Cio- 
Praga : In esență, bacalaureatul 
ar trebui să fie un examen care 
să verifice atît capacitatea can
didatului de a sc orienta în di
verse domenii ale culturii gehe- 
rale, cît și existența unui mi
nimum de maturitate. Prin ma
turitate înțeleg începutul contu
rării unei personalități. Or, toc
mai latura formativă a bacalau
reatului, in ipostaza actuală, 
este, in mare parte, neglijată, 
pulverizată în amănunte.

Prof. P. Tănăsucă : O greșeală 
o consider și faptul că elevii 
susțin examenul de bacalaureat 
cu profesorul clasei, profesor în 
fața căruia, e adevărat, candi
datul arc mai puțină emoție, 
dar care, totuși este același profe
sor care i-a certificat și absol
virea liceului. Ce poate el să 

constate, m plus, în cele două
zeci de minute de examinare, 
față de anii cît i-a fost elev 
candidatul ?

Prof. Const. Munteanu : Este 
adevărat că în prezent, profeso
rii își examinează proprii elevi. 
Sint și păreri că ar fi bine ca 
examenul să se dea cu profesori 
străini de respectiva școală. 
Ideea aș susține-o, dacă nu 
s-ar ridica niște grave proble
me, ținînd de eventuale, animo
zități colegiale sau mai puțin 
colegiale, dintre profesorii de 
aceeași specialitate. Ceea ce im
plică mari dificultăți pentru pre
ședintele comisiei, privind in
staurarea unui climat de echi
tate și obiectivitate.

Conf. dr. ing. Hugo Rosman : 
Președintele comisiei de baca
laureat are rolul unui fel de 
monarh constituțional : domneș
te, dar nu guvernează ! .Proble
ma ar putea fi rezolvată astfel i 
la obiectele „cheie" să fie cît» 
doi examinatori : unul din res
pectiva școală și unu] din afară.

Conf. Aurel Popovici : da, dac 
pedagogia spune că elevul tre
buie să se prezinte plenar la 
examen. Or, profesorii străini îi 
intimidează, îl inhibă.

Conf. dr. ing. N. Gavrilaș: Pregă
tirea din liceu, mai ales din ul
timii ani. trebuie făcută astfel, 
elevul să treacă satisfăcător incit 
și acest „examen" psihologic. O 
bună pregătire este cel mai bun 
leac împotriva inhibiției posibi
le.

Conf. dr. ing. Hugo Rosman : 
Oricum, bacalaureatul este, cel 
puțin pentru unii, o traumă psi
hică. Olimpiadele școlare, adec
vat organizate, ar putea con
stitui un bun antrenament pen
tru a preveni această traumă.

Prof. dr. docent Const. Cio- 
praga : Admițînd ideea. confor
mă realității..-că, în ultimile de
cenii, volumul de cunoștințe s-a 
îmbogățit enorm, manualele pă
cătuiesc, totuși, prin lipsă de 
selecție. Datorită faptului că 
programele analitice și manua
lele nu au la bază un spirit 
selectiv, se ajunge la acel . <1* 
paj, de care se vorbește atît d» 
mult, fenomen negativ care 
duce la oboseală pretimpurie și 
la ,o adevăr,ată spaimă a elevi
lor în față probelor pe care I® 
au de dat. >

Lector dr. Valentina Liciu : Ia 
legătură cu factorul psihologic, aș 
vrea să fac și eu cîteva obser
vații.

După cum se știe, urmînd 
progresele înregistrate pe plan 
social-politic și cultural, școala 
se află. în țara noastră, în cău
tarea unor formule, înnoitoare, 
menite să soluționeze marii» 
probleme pedagogice. pe oaie 
comanda socială le ridică în fa
ța învățămîntului. Dar este bi
ne să nu se neglijeze im
plicațiile pe care renovarea teo
riei și a practicii școlare I® 
presupune.

CÎRJE PENTRU CLASICI?
Ce înseamnă clasic ? Întrebarea de

vine cu atît mai presantă cu cit acest 
termen (dar și alții) capătă o frec
vență neobișnuit de mare în discuțiile 
orale sau în intervențiile scrise ale ce
lor care se simt datori să-și explice 
punctele de vedere — originale, nici 
vorbă — referitoare la cultură. De 
multe ori stai și asculți în dreapta și-n 
stingă sau citești în una și aceeași 
publicație afirmații opuse, pornite de 
la sensurile diferite, reale sau presu
puse, ale acestui euvînt care, în po
fida atitudinilor de contestare a cla
sicilor, exercită totuși o mare atracție.

Fiecare vrea să discute în felul său, 
pornind de la considerații adesea foarte 
limitate și foarte subiective, incit din 
acest unghi privind lucrurile, nu odată 
ni se pare că asistăm la reeditarea le
gendei turnului Babei. Bietul clasic ! — 
vorba cuiva — bietul scriitor clasic, al 
cărui drum spre noi, cei de azi, ar 
trebui musai să fie dirijat pe după 
toate cotloanele ambițiilor ori a incer
titudinilor noastre 1 Căci ce înseamnă, 
în fond, un scriitor ori o operă clasică 7

Adjectivul acesta : clasic a acumu
lat, în timp, înțelesuri diferite. Ca ît»-’ 
tru-n focar, se adună și întretaie înJ

N. BARBU
tr-însul considerații apărute succesiv, 
de-a lungul istoriei culturii, așa incit 
cuvîntul a dobindit azi rare virtuți de 
sintetizare a unor forme specifice ale 
creației umane, înregistrate printr-un 
lung proces evolutiv. Cei care rămîn 
fixați doar la unul din sensurile 
originare iptimpină dificultăți în 
aprecierea altor înțelesuri ale termenu
lui. De aici, confuziile care se nasc intre 
cei care stabilesc o totală sinonimie cla
sic vechi și cei care înțeleg clasicul 
ca o categorie estetică, ori ca un dat 
permanent și deschis, în adevăr, unor 
interpretări diferite. Deschiderea e opusă 
însă cadrului restrins, înghesuit într-o 
viziune strict subiectivă și arbitrară.

Intr-un prim sens, e clasic ceea ce 
atinge un summum al calității, ceea ce, 
în genul său este mai bun. Este înțe
lesul cel mai vechi, care însă dă prilej 
de contestație în numele ideii că valo
rile nu sînt imuabile. Dar dacă scriito
rul sau opera respectivă se bucură de 
consensul unor aprecieri care se apro
pie de unanimitate, contestarea ridică 
obiecții. In această accepție putem spu
ne că Shakespeare și chiar Hugo sînt 
clasici, deși ei nu sînt clasici... prin 
temperament, viziuni, stil etc.

In Renaștere, a apărut un alt sens : 
clasic devine sinonim cu antic, deci cu 
ceea ce e vechi și ratificat ca valoare 
prin respectul arătat, de pildă, artei 
antice, mai ales, secolului al V-lea ate
nian, consacrat, între altele, prin crea
ția lui Sofocle, Eschil, Euripide. Se în
tîmplă însă ca tocmai acest înțeles, re
feritor la o anumită epocă, foarte pre
cis delimitată istoricește și în același 
timp foarte veche, să fie pentru noi, cei 
de azi, prea restrîns. De aceea sensul 
acesta e pe cale de dispariție, deși 
tocmai prin el își justifică „reformatorii" 
acțiunea de reinterpretare numai pe 
cont propriu a valorilor de mult apre
ciate.

Secolul al 18-lea avea să adaoge însă 
vechiului înțeles un altul, legat de re- 
vificarea tradițiilor. Acum, accepția ter
menului e mai largă : sînt clasici nu 
numai anticii, dar și cei care crează în 
spiritul lor, deci după modelele antice. 
Moliere, Racine, Soileau, La Fontaine, 
sînt în această accepție, clasici. Ei 
aparțin perioadei clasice a literaturii 
franceze. Unii imită, alții însă realizea
ză opere similare clasicilor prin încli
nație și afinități. S-a spus de altfel că 
dacă arta Renașterii semăna cu arta 
antichității, arta de la sfîrșitul secolului 
al XVIII-lea o imita pe aceasta.

Sesizarea afinităților clasiciste duce însă 
la o nouă accepție, cea mai nouă, a 
aceluiași adjectiv : clasic. înclinarea cla
sică răspunde unei dispoziții tempera
mentale, unei orientări de structură a 

spiritului. Clasic, romantic, baroc, re
prezintă atitudini de viață, materializate 
istoric și artistic în stiluri diverse. G. 
Călinescu a folosit odată o metaforă 
elocventă, spunînd că, dacă am scoate, 
ipotetic, cărămizi dintr-un vechi templu 
antic am putea afla chiar și acolo, ma
terializată, o atitudine romantică.

Romantismul, clasicismul reprezintă o- 
rientări, permanențe spirituale, aspira
ții și soluții comune, fără a fi și iden
tice. Moliere e clasic pentru că este mare 
(valoros) dar și pentru că are structura 
unui clasic. La fel Caragiale sau Sado— 
veanu. Eminescu este un clasic (în ac
cepția valorii unanim admise) ... ro
mantic, un mare romantic al liricii uni
versale. Bineînțeles, categoriile absolut 
pure sînt iluzorii, însă cunoașterea lor 
rămîne indispensabilă, în măsura în 
care recitim sau revedem operele cla
sicilor și nu-i preluăm pur și simplu pe 
contul nostru, scriind propriile noastre 
opere, după afinitățile și aspirațiile su
biective.

A

Căci a considera câ marilor scriitori 
de alta data și de azi, ca să poată 
intresea și să poată circula, le este 
necesar ajutorul nostru precum ologilor 
cîrjele, nu înseamnă mai mult decît cu
tezanță neacoperită. O cutezanță care, 
în plus, implică și presupunerea unor 
valori mai mari a — reconsideratorilor și 
interpreților — decît cele ale autorilor 
clasici. întrebarea care rămîne este doar 
aceasta : care e clasic mai mare — 
Shakespeare sau, de exemplu, Dinu 
Cernescu ? J
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Dan Grigorescu, Sorin Alexandrescu

Romanul realist 
în secolul al xix-lea

Cele cîteva cărți de sinteză apărute în ultimul 
timp, între care Clasicismul european de Matei

. Călinescu și Romanul realist în secolul al XIX- 
—” lea de Dan Grigorescu și Sorin Alexandrescu in

dică un nivel nou al criticii și istorici literare actuale. 
Romanul realist...» mai mult dccît Clasicismul european 
solicită o replică. Metoda cărții nu e dintre cele mai 
fericite, două studii, inegale ca valoare, ca perspectivă, 
ca stil nu pot face împreună o carte ; de asemenea, 
unele idei se repetă de la un studiu la altul, unele ci
tate ca, de pildă, la pag. 17 și 104—105, un citat din 
Stendhal, care putea fi dat după Roșu și negru, nu du
pă Philip Stevick — Theory of the novel. Adesea nu se 
merge la surse, ci sc citează prin intermediari. O lu
crare dc sinteză presupune, desigur, folosirea altor sin
teze, dar și a textelor originale mai importante.

Cartea aceasta are o utilitate reală. Fără a propu
ne puncte de vedere radical noi (cu excepția unor °Pj" 
nii foarte subtile ale lui S. A.) și nici un studiu în 
context european al prozei românești din a Il-a jumă
tate a secolului trecut, Romanul realist... vrea să satis
facă unele necesități didactice și, poate, chiar de cer
cetare. Observațiile noastre (de o natură diferită în 
cazul fiecăruia dintre cei doi autori) încearcă să su
gereze posibilitatea unei cuprinderi mai ample și a 
nuanțării lucrurilor.

Studiul lui Dan Grigorescu (cel care dă și titlul 
cărții) este mai întins dar și mult mai vulnerabil : 1. 
într-o cercetare ca aceasta erau necesare cîteva referiri 
la poetica romanului din secolul al XVIII-lea, la Fiel
ding mai ales : autorul lui Tom Jones formulează, intre 
altele, cîteva idei care vor defini mai tîrziu „personajul 
tipic, idei la care nu vor fi indiferenți Scott și Balzac; 
2. sumar este considerat și „realismul romanticilor**, deși 
Prefața la Cromwell exprimă exigențe realiste : adevă
rul, culoarea locală, cuprinderea în operă a totalității 
lumii ; 3. termenul realism, cu sensul de atitudine este
tică, apare prima dată în cartea lui Champfleury din 
1847 Feu miette ; 4. nu se poate vorbi în mod serios des
pre teatrul lui Cehov și Caragiale ca despre un tea
tru eminamente „realist** ; 5. Suferințele tînărului Wert- 
her nu este nici un Bildungsroman, nici „reconstituirea 
unei biografii** ; 6. „viziunea zoologică** în caracterizarea 
tipologiei realismului este nu numai schematizantă, dar 
cu totul insuficientă : personaje foarte reprezentative 
ca Verișoara Bette sau Emma Bovary nu au nici un 
loc în această schemă; 7. — multe tipuri dintre cele pe 
care le numește D. Gr. (sceleratul, naivul ș.a.) aveau, 
la mijlocul secolului al XlX-lea. o istorie, dar nu se 
punctează nicăieri etapele acestei istorii ; 8. studiul se 
inii ulcază Romanul realist în secolul al XlX-lea, iar la 
pagina 32 se vorbește despre «proza și critica univer
sală**, dar nu se spune nici un cuvînt despre romanul 
sud-american, chinez sau japonez, despre cel african, 
de asemenea, foarte puțin despre cel nord-american, 
deși bibliografia indicată este în cea mai mare parte 
de limbă engleză ; 9. la foarte multe pagini, în locul 
analizei critice, ne sînt repovestite (uneori cu talent) 
romane, foarte cunoscute.

Cuprinzător și profund (deși mai redus ca dimen
siuni) este studiul lui Sorin Alexandrescu — Retorica 
romanului realist. Atent la moștenirile prozei realiste, 
autorui punctează întotdeauna și valorile care anunță și 
pregătesc proza acestui secol. Vom observa totuși că : 1. 
în cadrul raportului operă-realitate, infinității obiec
tive a realului îi corespunde o „infinitate** subiectivă 
(imaginată) a „textului**. Astfel, „relația operă-obiect**. 
devenită in opinia lui S. A. „relația operă-cititor'*, se 
întoarce la sine, iar retorica redevine estetică ; 2. „me
tafora oglinzii**, foarte des folosită în secolul al XIX- 
lea (și in romantism : Prefața la Cromwell), exclude 
aproape de la început, cel puțin teoretic, selectarea, 
fiind concordantă cu „erezia** teoretică a realismului de 
a cuprinde totul. Selectarea presupune și o anume pro
porție. ori, prin specializarea realismului (produsă după 
Balzac și Dickens) tocmai proporția este explodată ; 3. 
„identitatea** intre personajul clasic și cel romantic tre
buie. desigur, revăzută : nu numai că (în cadrul acestei 
discuții precizarea este necesară) un roman propriu- 
zis clasic nu a existat, dar considerînd lucrurile din 
punctul de vedere al romantismului german sau chiar 
italian, identitatea nu se justifică. Ea pare limpede din 
perspectivă engleza sau franceză, deși din motive opuse: 
clasicismul englez a fost o „abatere** nesemnificativă, 
mai muli aparentă de Ia tradiție, romantismul francez 
nu s-a putut elibera de tradiția sa clasică.

Ceea ce este mai surprinzător în această carte este 
că literaturii române i se acordă din cele 145 pagini 
ceva mai mult decît o pagină. Nicolae Filimon. Sla- 
V,Ș!’ . Zamfirescu ș.a. Ie puteau oferi autorilor
suficiente argumente pentru o necesară încadrare eu
ropeană a romanului românesc ajuns la o oarecare ma
turitate prin autorul Vieții la țară, unul dintre crea- 
J0*1’ ron>anului ciclic cu „intrigă polifonică**. La capito
lul Genurile literaturii realiste citarea prozatorului Ca- 
ragtale s-ar fi putut face cu profit, cu atît mai mult cu 
cn, se înțelege. Jocul marelui scriitor este altul în con
textul literaturii europene decît acela în contextul lite
raturii noastre.

Ceea ce, de asemenea, surprinde, este ignorarea în 
cursul unei asemenea cercetări a unui teoretician cu 
idei moderne despre genul romanului ; Titu Maiorescu. 
In studiul, dm 1882 Literatura română și străinătatea 
(unde, fara a avea, ca noi astăzi, atitea valori literare 
produse ulterior, încadrează literatura română în aria 
largă a literaturii europene) vorbește despre „romanul 
modern**, despre necesitatea unui „nou principiu estetic** 
al acestuia și are conștiința noutății ideilor sale în 
„teoria romanului**. Maiorescu scrie apoi despre „tipuri
le unor clase întregi**, despre „figuri tipice** etc. Mai 
mult, el înțelege personajul romanului modern. în ra
port cu personajul tradițional, ca pe un erou interde
pendent,. „stăpinit șî bîntuit de împrejurări**.

O sinteza asupra romanului realist nu poate avea 
o perspectivă aspațială. Perspectiva ei firească este 
aceea a literaturii căreia autorii sintezei îi aparțin. De 
aceea, cu atît mai mult, contribuția acestei literaturi Ia 
iteratura generală nu poate și nu trebuie să fie igno

rata.

Ion CONSTANTINESCU

I ntenția de a edita, Ia în-
• cepului secolului nostru, o 

revistă a cărei ideologie po
litică și literară să eontinu- 
ie orientarea publicațiilor so
cialiste de la sfîrșitul secolului 
trecut, a preocupat pe vechii co
laboratori de la „Contemporanul1', 
„Școala nouă", „Munca", „Litera
tură și știință", „Critica socială", 
„Evenimentul literar".

In anii premergători apariției 
„Vieții românești", G. Ibrăileanu, 
unul din membrii acestei grupări, 
desfășoară o intensă activitate de 
pregătire prin care urmărește 
să-și stimuleze foștii colegi, să-i 
determine să colaboreze ei înșiși 
ori să atragă alți oameni de cul
tură și scriitori în vederea reîn
vierii tradițiilor democratice, în 
paginile unui periodic ce urma să 
fie condus de C. Dobrogeanu-Ghe- 
rea. Această încercare reprezenta, 
în primul rînd, o necesitate a e- 
pocii și era provocată în egală 
măsură de voința de afirmare a 
militanților socialiști, de faptul 
că în cîmpul ideologic și literar 
se manifestau orientări potrivni
ce ideilor promovate în paginile 
publicațiilor menționate. Gherea 
însuși încerca să scoată o revistă 
cit doi ani înainte de apariția 
„Vieții românești". In noiembrie— 
decembrie 1905 apare la Galați 
„Curentul nou" condus de H. Sa- 
nielevici, la care colaborează și 
Ibrăileanu. După eșuarea tratati
velor purtate pentru a-1 determina 
pe criticul „Contemporanului" să 
preia conducerea și să mobilizeze 
vechea gardă, după neînțelegerile 
cu Sanielevici : survenite în urma 
deosebirilor fundamentale cu pri
vire la valoarea morală și, impli
cit, artistică a operei literare a 
lui M. Sadoveanu, Ibrăileanu ape
lează la sprijinul lui Stere șl pune, 
într-un fel, revista sub egida po
litică a partidului liberal.

încă înainte de a ști cui va a- 
parține meritul de a conduce no
ua publicație, criticul poartă o 
amplă corespondență, fie direct, 
fie prin intermediul cunoștințelor 
mai apropiate, cu publiciști cu- 
noscuți, cu oameni de cultură, cu 
scriitori afirmați ori a căror e- 
voluție ulterioară o considera pro
mițătoare. Toate aceste preparati
ve atestă experiența fostului se
cretar de redacție de la „Eveni
mentul literar" și confirmă serio
zitatea cu care inițiatorul voia să 
preîntîmpine atîtea insuccese în
registrate în publicistica vremii.

Intre scriitorii pe care criticul 
voia să-i atragă și a căror produc
ție literară considera că va conferi 
prestigiu noii reviste, figurează 
M. Sadoveanu, pe atunci membru 
în redacția „Sămănătorului", dar 
care ulterior se atașează puternic 
de revista ieșeană și 1. Al. Bră
tescu-Voinești, care publicase an
terior la „Convorbiri literare". Ra
porturile epistolare dintre Ibrăilea
nu și autorul nuvelei Pană Trăsnea 
Sfîntul, reprezintă sub raportul 
ideilor vehiculate, a problemelor 
dezbătute, a informațiilor de is
torie literară pe care le furnizea
ză, una din cele mai importante 
corespondențe din literatura ro
mână, din cunoașterea căreia se 
îmbogățesc biografiile spirituale a- 
le preopinenților, se pot adăuga 
noi elemente pentru istoria revis
tei. Cu înțelegerea și rezerva, cu 
doza de neprevăzut pe care tre
buie să o acordăm oricăror apre
cieri făcute de critici la adresa 
scriitorului, această prietenie și 
stimă reciprocă se impune. Scriso
rile Iui Ibrăileanu către Brătescu- 
Voinești au fost deja publicate. 
(Vezi I. Creții, G. Ibrăileanu, resti
tuiri literare. Editura Academiei, 
Buc., 1968) Majoritatea covîrșitoa- 
re a scrisorilor adresate lui Ibrăi
leanu, achiziționate de la familia 
criticului, se află în proprietatea 
Bibliotecii Centrale Universitare 
„M. Eminescu" din Iași. Din ace
lași fond fac parte și scrisorile 
scriitorului către critic. (Scrisori 
către Ibrăileanu, București, editura 
,.Minerva" 1971). Și totuși două 
din cele peste cincizeci de scrisori, 
aflate în arhiva menționată, și ca
re nu vor intra în volumul la ca
re ne-am referit, prin împrejurări 
greu de stabilit, s-au „înstrăinat", 
ajungînd, din fericire, de la An
ticariat la Biblioteca de Stat din 
București. Aceeași soartă au avut-o 
și două scrisori de la H. Saniele
vici, una de la Octav Botez și în-

scrisori inedite

I. AL. BRĂTESCU-
VOINESTI

si M. RALEA
către

G. IBRĂILEANU

că una de la M. Ralea, cu toate 
că restul scrisorilor se găsesc la 
aceeași bibliotecă. Reproducem, 
pentru importanța lor deosebită, 
cele două scrisori de la Brătescu- 
Voinești (prima inaugurează, de 
altfel, schimbul epistolar) și pe 
cea trimisă de M Ralea, viitorul 
conducător al publicației, angajat 
efectiv în munca redacțională la 
puțin timp după apariția post-belică 
a „Vieții românești". Scrisoarea filo
zofului este importantă și pentru 
unele date relative la raporturile 
dintre Ibrăileanu și I. Minulescu, 
la munca de editare a poeziilor lui 
Eminescu.

Al, TEODORESCU

¥

s timate domnule Ibrăileanu,

Iți cer iertare pentru întîrzierea 
ce am pus, ca să răspund atît de 
măgulitoarei dumitâle scrisori, ■— 
cu atît mai măgulitoare cu cît vine 
din partea unui judecător în ale 
literaturii pe care-1 cunosc și îl 
stimez pentru talentul și dreapta 
lui judecată.

N-ar fi fost pentru mine mai mare 
bucurie, decît de a fi putut răspun
de scrisorii dumitâle prin trimite
rea unei bucăți de publicat, în loc 
de aceste cîteva rînduri. Din nefe
ricire pentru mine, nu pot. Roma
nul la care scriu nu e terminat și 
înțelegi, iubite domnule Ibrăileanu, 
că cuvinte ca: „prestigiul talentu
lui și numelui dumitâle". (Pasajul 
figurează, în adevăr, în scrisoarea 
adresată scriitorului, la 19 ianuarie 
1906 ; n.n.) pe care dumneata mi 
le adresezi, mă împiedică de a da, 
de aici încolo, publicității vreo lu
crare pripită — și din nefericire 
profesiunea mea de avocat, mon 
seul gagne-pain, îmi răpește toată 
liniștea și seninătatea necesară de- 
săvîrșirei unei lucrări de artă — 
și știi că pentru astfel de lucrare 
..gînd slobod și fără de valuri tre- 
buiaște".

A 1 dacă ai ști dumneata noroiul 
de proză și de banalitate în care 
trebuie să bălăcesc toata ziua, ca 
să găsesc cîțiva bani cu care să 
mă întorc seara acasă, turburat, 
enervat, istovit...

Asta nu înseamnă că nu voi mai 
scrie ; a ! sper că nu : și, — e tot 
ce pot deocamdată, — dar îți fă
găduiesc în modul cel mai formal 
că prima lucrare ce voi produce 
va fi pentru revista la care vei fi 
și dumneata.

Te rog să permiteți încredințarea 
celor mai alese sentimente.

Ioan Al. Brătescu-Voinești 
Tîrgoviște, 29 ianuarie 1906.

¥
ubite domnule Ibrăileanu,

Iată urmarea bucățel mele, Te 
rog să fii bun să-mi trimeți și mie 
corectura, dacă nu te supără, și 
un rînd de impresiune.

Aveam să-ți mai fac o rugăciune. 
Edițiunea nuvelelor mele e com
plet epuizată. Vrei dumneata să în
cerci, dacă nu s-ar putea găsi un 
editor al unei a doua edițiuni în 
care ar intra și bucățile publicate 
de mine după apariția primei : 
Neamul Vdreștilor, Puiul. Vîrcola- 
cul, Din carnetul unui judecător 
și Vn om.

S-ar face un volum mărișor care 
s-ar putea vinde cu preț de 2 lei.

Eu m-aș mulțumi cu suma de 
400 de lei pentru vînzarea acestui 
drept.

Mi-ar părea foarte rău dacă a- 
ceasta însărcinare ți-ar pricinul 
prea multă strădanie.

Te rog să transmiți prietenilor 
frățești strîngeri de mînă

Cu dragoste și stimă
loan Al. Brătescu-Voinești 

1906, aprilie 21 — Tîrgoviște

¥

M uit iubite și
Ibrăileanu,

stimate d-TO

Am sosit duminică dimineață și 
d-stră ați plecat sîmbătă seara. Am 
aranjat complet numărul pe mai 
și iunie, care apare peste cîteva 
zile. Mi se pare bun. Am înjghe
bat și celălalt număr, iulie—august, 
pentru care am adunat toată ma
teria.

La Primărie n-am putut face ni
mic fiindcă Racoviță mi-a spus că 
e imposibil înainte de august, dar 
că atunci putem fi absolut siguri. 
Cînd va reveni Bărgăuanu la Iași, 
la începutul lui septembrie, - îl va 
încasa el. Am lăsat vorbă în sen- 
sul acesta. Am vorbit și cu Botez 
să dea revistei 30.000 lei. Rămîne 
să-i încaseze iarăși Bărgăuanu zi
lele acestea și să vi-i trimită. V-am 
încasat leafa încredințînd-o lui 
Bărgăoanu. Mi-arn permis a reține 
11 mii de lei, partea mea, fiindcă 
sunt destul de deranjat cu finan* 
țele.

La București l-am întîlnit pe Mi
nulescu și am reușit să vă obțin 
încă 30.000 de lei pentru Eminescu. 
I-am spus că fondul a fost mai 
mare și că era vorba de 10%, că 
ați primit prea puțin pentru munca 
depusă. Mi-a spus că imediat ce 
depuneți manuscrisul vă mai dă' 
30.000, sau poate chiar ceva mai 
mult. Mi-a spus însă că vă roagă 
să trimiteți cît de degrabă o ju
mătate sau o parte măcar din ma
nuscris, împreună cu prefața, fi
indcă tipograful are nevoie să stu
dieze literele și proiectele de pa
gină și să-și procure ceea ce-i lip
sește. Bineînțeles tipăritul va în
cepe în septembrie, dar are nevoie 
numaidecît de un ahte-proiect. Mi-a 
mai spus că dacă nu aveți cui în
credința manuscrisul sau dacă a- 
veți să-i mai spuneți ceva, să-1 
scrieți lui că vine imediat la Văra- 
tec ca să mai discute. Pentru el e 
o primblare pe care ar faee-o cu 
plăcere. încă o veste bună : Kiri- 
țescu mi-a spus că de la bugetul 
viitor, Ministerul Instrucțiunii va 
consacra o sumă pentru reviste și 
că va trece și „Viața românească", 
probabil cu 100.000 lei. Din cei 
10.000 de lei ai revistei am dispus 
astfel: 3.000 lei lui Constantinescu 
p. 3 numere (mai, inclusiv), 1.500 
lei lui O. Leca din urmă (nr. 2 și 
3), 900 de lei Fetiței (nr. 4), 2.500 
lei Stejar Ionescu, 600 de lei Phi- 
lippide, 800 de lei Tolu (?), nr. 3), 
500 de lei mie pentru recenzii și 
miscellanea (nr. 4). Astfel, din ur
mă e plătită toată lumea, afară de 
Sadoveanu și Brătescu-Voinești. Am 
trimis manuscrisul lui Agîrbiceanu. 
Poezia lui Dominie mi se pare bu
nă (cam abstractă). Am primit și 
un articol de la Popovschi despre 
Tolstoi. In fine, n-aveți nici o grijă 
pentru numărul viitor, iulie—au
gust. Eu mai vin prin Iași la în
ceputul lui august ca să mai con
trolez ce se face. Cu poșta rămîne 
Hotnog care vă va trimite totul. 
Am dispus ca Constantinescu să 
vă trimită și colile din numărul vi
itor ca să vă edificați. Sînt obosit 
și aspir către puțină odihnă. Bo
tez mi-a promis că mă duce într-o 
zi la Varatec, dar văd că a plecat 
la București. M-am cam plictisit 
de toate și aș avea nevoie să mai 
stau de vorbă cu d-stră. Sper să 
vin la Varatec la începutul lui au
gust.

Adresa mea Ralea: prof. univ... 
(indescifrabil). Vă voi mai scrie. 
Iași, Univ. (Scrisoarea pare din va
ra anului 1928 cînd cei menționați 
au publicat în revistă n.n.).
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AL IVASIUC, 
dialectician 
al stărilor 
lăuntricecD

Ion APETROAIE

Nimeni nu se mai îndoiește 
azi că stă în firea artistului au
tentic tocmai aspirația spre în
noirea neîncetată. L. Rebreanu, 
chiar în anii romanelor slabe 
de după Răscoala, nu a putut 
să nu-și diversifice tehnica și 
perspectiva interioară în sensul 
experimentării potrivit „legii" 
sincronismului artistic. Indivi
dualitățile sînt în noul roman 
al lui Al. Ivasiuc, mai diversi
ficate, orizontul problematic 
foarte larg, iar îndrăznelile în 
ordine compozițională hotărît 
mai explicite. Numai tensiunea 
intelectuală, forța de iradiație 
a imaginii, datorită poate și ex
cesului de tehnică, nu ating al
titudinea ia care se aflau a- 
cestea în Vestibul. Se pot recu
noaște niște sedimentări, în spa
țiul experienței romanești, ab
solut trebuitoare conștiinței cre
atorului. De pildă, strădania 
pentru conservarea autenticu
lui, așa cum îl înțelegea Camil 
Petrescu, devine acum străve
zie ! Olga, eroina tensionată a 
romanului, este incontestabil 
un alter ego al autorului. Pro
blema ti zînd cu ardoare totul, 
*— ca de altminteri și scriitorul 
— ea se complace în obsesiile 
sale, cu toate că experințe ne
încercate încă o solicită repre
siv. Fără a le ignora totalmen
te, ea este capabilă totodată să 
le trăiască, la modul virtual, și 
pe acestea. Dar le trăiește nu
mai ca simple experiențe pen
tru a-și verifica, a-și consoli
da anumite ipoteze personale. Este 
simbolul omului întreg, nesofisti
cat, dar atras de forța hipnotică a 
problematicului ; de aici, iden
tificarea cu creatorul ei.

Unul dintre procedeele favo
rite ale prozatorului este ana
liza minuțioasă a senzației vă
zută nu în sine, ci în perspec
tiva a numeroase asociații de- 
clanșabile pînă în straturile 
tulburător de adinei ale con
științei. Prin ceea ce provoacă, 
senzația de natură muzicală sau 
vizuală devine un admirabil 
instrument al autocunoașterii 
în plan psihologic.

Roman al crizei de luciditate, 
Cunoașterea de noapte (1969) 
înscrie în palmaresul autorului 
o experiență interesantă ce des
chide calea șpre cartea cea mai 
realizată a sa, Păsările. Conti
nuă să rodească „fondul de a- 
chiziții" din Vestibul. Evident, 
Ion Marina, „înalt funcționar 
într-un minister cheie", se re
vendică, în plan tipologic, din 
plasma umană a doctorului 
Ilea. Dar, se observă cu ușu
rință sporul de individualitate, 
de plasticitate, absorbția mai 
decisă a problematicii, a sche
mei morale în fluxul epic și în 
structurile imagistice.

Mai mare, de data aceasta, 
este riscul construcției hibride, 
alternanța cam monotonă a sec
vențelor temporale Sînt în ro
man două momente polarizante, 
doi centri temporali ai prezen
tului care grupează fîșii dispa
rate de trecut dilatat în memo

rie. Tehnica este una pur cine
matografică. Retrospectiva, sub 
înveliș monologic, se declanșea
ză sub presiunea crizei în con
știința eroului determinată de 
preludiul morții inerente a so
ției. Smuls din „comoditatea 
automatismelor", a „lipsei de 
griji a lucrurilor prea știute", 
Ion Marina este solicitat să-și 
conștiențizeze trecutul, să-și ex
plice lucruri ignorate prea 
mulți ani pentru a nu fi îm
pins în impasul unei banalități 
exasperante.

„Omul greoi, cu tendințe 
spre rădăcini adinei", își lasă 
prea multe spații albe în con
știință, ocolind dificultățile în 
înțelegere, capcanele întinse de 
fondul conflictului, al existenței. 
Acum, la ceasul bilanțului, me
moria, provocată sau nu, îi a- 
duce în luminișul conștiinței 
fapte, contururi, sensuri ce-și 
așteaptă racordarea pentru niș
te limpeziri. Pînă aici comodi
tatea îl făcuse un prizonier al 
detaliului, pîndit de pericolul 
sclerozării mintale. Sub pre
siunea crizei însă apare la ori
zontul conștiinței necesitatea 
„de a străpunge limitele care 
îl înconjurau". Rememorarea, 
producînd revelații, include i- 
deea că prezentul nu e 
suma clipelor trecute, ci o 
posibilitate sporită de înțele
gere a trecutului prin acumu
lările sedimentate intre timp.

Autenticitatea trăirii prin e- 
vocare este imposibil de pus 
sub semnul îndoielii. De aici, 
justificarea rememorării în spa
țiul autocunoașterii : „.. .după
douăzeci și mai bine de ani nu 
acționase, ci gîndise, dacă asta 
înseamnă cumva gîndire, fiecare 
scenă în parte, descompusă. Ion 
Marina se minuna în fața pro
priei sale experiențe gîndite, a 
trăirilor lui neatente care se 
încărcau cu semnificație după 
ce erau scoase la iveală din 
uitare cu nespusă migală, în
cetineală reclamată de dorința 
de a nu lăsa ceva deoparte, să 
se piardă. Efortul reconstruc
ției crescuse faptele, trăirea re
memorată și gîndită era mult 
mai importantă. Atunci nimic 
nu se întîmplase chiar așa, 
pentru că toate se scurseseră 
prea repede, fusese încălecat de 
timp și de succesiunea mo
mentelor care cereau fiecare 
răspuns" (p. 104).

Al patrulea roman Păsările, 
(1970) în scurtă vreme reedi
tat, respiră un potențial artis
tic, o tensiune a conștiinței, o 
acuitate a dezbaterii care îl si
tuează cu certitudine la cota 
cea mai înaltă a artei unui pro
zator de excepție. Raportat la 
primele trei, noul roman are 
un pronunțat caracter de epici- 
tate, de concretitudine și foarte 
puțin aspectul de demonstrație, 
abstractiv. Eroii se conturează 
în materia vie a reacțiilor și 
grija de a-i particulariza, de a 
le desena un portret și un des
tin prin forme ale descrierii ori 
ale narațiunii largi, ale meta
forei simbolice este de departe 
evidentă.

O meditație profundă despre 
putere, cu largi implicații mo
rale, se realizează prin desti
nul celor doi protagoniști, Du
mitru Vinea, care se sustrage 
situațiilor problematice, alături 
de Liviu Dunca, unul care, dim
potrivă, problematizează totul 

excesiv. Amîndoi eșuează, demons- 
trînd duritatea și pericolul 
experiențelor-limită. Raportul 
necesitate-libertate este inter
pretat de ambii extrem de su
biectiv, dintr-o perspectivă per
fect ineficientă. Dumitru Vinea 
— raționalist îngust, închistat 
în carapacea unui conformism 
vestejitor, străin de orice vibra
ție poetică, opac la solicitările 
imprevizibile ale vieții. Liviu 
Dunca — o „viață în ruine" — 
trăiește pendulatoriu între con
știința libertății și eșecul ei. Li
bertatea înțeleasă de el doar 
ca abstragere de sub presiunea 
necesității, e un drum categoric 
falimentar. Luciditatea maturi
tății îi permite recunoașterea 
erorii, a automistificării ce i-a 
subminat sistematic existența : 
„Ceea ce mi s-a întîmplat mie 
s-a întîmplat și altora, alții au 
trecut prin alte greutăți, au fost 
mutilați de război, de alte ne
norociri. Pentru mine forma de 
apărare a fost incontinua fă- 
rîmițare prin gîndire a fiecărei 

experiențe trăite. Voiam să 
justific toate, măcar inconștient, 
transformîndu-le în experiențe 
și concluzii fundamentale. To
tul trebuia însă luat cu mai 
mare bărbăție și simplitate. Cu 
mult mai mare simplitate, pen
tru că simplitatea este forma 
cea mai desăvîrșită a curajului. 
Trebuia să-mi continuu viața 
firesc, dacă voiam într-adevăr 
să fiu liber. Să nu mă închis
tez și să nu mă falsific"... 
(p. 293).

Privirea francă, energică, fără 
prejudicii în angrenajul compli
cat — nu tehnic, ci uman — al 
unei mari întreprinderi socia
liste, conferă romanului o au
tenticitate captivantă, de neîn
locuit. Nu e un mers pur linear, 
grăbit, prin viața uzinei și su
fletul oamenilor, ci unul întor
tocheat, lent, cu atenția mereu 
ațintită spre pulsul uman în 
momentele de criză, de tensiu
ne maximă.

Rezolvările nu angajează me
tafore frumos articulate, con
vențiile, inclusiv cele literare, 
se exclud pe cît posibil din 
„programul" romancierului. Ar
tificiul tezelor etice este înlă
turat de la sine ca viciu esen
țial, împotriva căruia scriitorul 
mobilizează arme, o energie de 
anvergură. Totul e pledoarie 
bărbătească pentru reacția spon
tană dar lucidă, pentru angaja
rea responsabilă în actele ho- 
tărîtoare, altfel spus, pentru 
trăirea nesofisticată ori barba
ră a vieții. Aici se poate iden
tifica tocmai caracterul actual, 
pecetea unei tensiuni excepțio
nale a existențelor umane în ro
manul lui Ivasiuc. ipotezele a- 
vansate cu tenacitate și pasiu
ne în hățișul stărilor difuze, 
sînt amendate pe cale cerebra
lă și tocmai cînd ești mai cap
tivat de luminile uneia, auto
rul insinuează cu abilitate mo
tive pentru a o șubrezi. Pate
tismul unui temerar ridicat îm
potriva conservatorismului în 
deprinderi și judecăți întîmpi- 
nă reflecția derutantă a scriito
rului în tocmai momentul unei 
biruințe ca și sigure: „.. .în
trebarea cea mare este dacă 
se poate trăi într-o lume funda
mentată doar pe contradicție și 
mișcare".

Nu e vorba cîtuși de puțin 
de o eschivare de la posibili
tatea rezolvărilor, ci numai de 
accentul pe suprafața nemărgi
nită a complexelor vieții, de 
respingerea francă a soluțiilor 
simpliste, facile. Arta analistu
lui se relevă tocmai în capaci
tatea de a face vii, antentice, 
umane deliberările în act, fe- 
rindu-le de zona aridă a specu
lației ori a discursului rezolva- 
tiv. O perspectivă nouă este 
corelată continuu cu una veche, 
din care a derivat aceasta și 
pe care eventual o neagă. Plă
cerea scriitorului e să descope
re legătura mai adîncă a celor 
două perspective și să dezvă
luie implicațiile inedite ale 
celei noi. Romanul freamătă de 
o viață plină de sensuri, sus
trasă schemelor morale, simpli
ficărilor.

Deși cu nostalgia rigorilor 
clasice, detestînd optica organi
zată mecanic, scriitorul con
struiește parabole doar din ne
cesitatea unei acțiuni minime 
într-un roman de factură ana
litică. Stratul lor narativ serveș
te de ligamente tezelor morale 
dezbătute cu febrilitate și cu 
o rară acuitate intelectuală. Di
socierile în amintire se reali
zează pe un plan difuz, adînc 
și nu exagerăm spunînd că Al. 
Ivasiuc este unul dintre cei mai 
înzestrați analiști ai prozei 
noastre. Sustrasă automatisme- 
lor de tot soiul, perceperea lu
crurilor la el nu este imperso
nală. Conștiința, oglindă extrem 
de mobilă, le modifică subiec
tiv relieful în funcție de stările 
interioare ale prezentului. A- 
ceasta și conferă viziunilor sa
le încărcătura de inedit capabil 
să mențină atenția mereu în
cordată. Tinzînd spre structuri 
mai mult sau mai puțin coeren
te, seria de stări interioare, deși 
lunecoase, imprevizibile și cele 
mai multe efemere, stau într-o 
neașteptată coexistență cu struc
turile raționale ale conștiinței. 
Stăpînind astfel antinomii ce 
par a fi ireductibile, dialectici
anul analist Al. Ivasiuc își stă- 
pînește propria sa condiției 
duală, „

HASDEU, POLEMIST-,
Mihai DRAGAN

Viața lui Ilasdeu e o istoric spectaculoasă de idei. In sanctu
arul său de lucru, cu arderi intelectuale inimaginabile, savantul 
este un Faust ce inspăiniintă prin știința sa înfricoșătoare și 
puterea demonică de creație ; în lume e un Mefisto cu zimbetul 
pe buze, gata oricind să coboare în arenă, în stare să se amuze 
superior sau să pună iute un adversar la punct, ironizindu-1 
și rcducîndu-I la absurd.

Personalitate proteică, depășind cu mult tiparele normalului. 
Hasdcu aduce în vremea sa spiritul eroic și patriotic al strămo
șilor săi neastîmpărați și dîrji, adevărați creatori de istorie. Cu 
această conștiință a nobleței, savantul reconstituie istoria și o 
creează el insuși în același timp, geniul lui fecund acoperind o 
zonă vastă din spațiul de concepție și de creație spirituală a 
timpului său.

Romantic structural, Hasdcu este, sub înfățișarea de ocean 
învolburat, un spirit clar la care pasiunea afirmației înseamnă 
creație și adevăr, încredere în propășirea culturii noastre, iar 
pasiunea negației — luptă contra dușmanilor spiritualității româ
nești, polemică bărbătească, plina de vaste cunoștințe, de 
ironie și de sarcasm, cu adversarii de idei sau cu denigratorii 
mărunți, roși de spasmele neputinței.

Dacă fecunditatea creatoare se desfășoară adesea in detri
mentul calității, Ilasdeu este un exemplu miraculos de prospețime 
și vigoare. Cu fiecare operă dimensiunile științei sale se lărgesc, 
ating orizonturi total nebănuite și au darul de a stirni admi
rații, dar și adversități înverșunate și statornice. Savantul are 
nu numai sentimentul nobleței sale sufletești moștenite cu seme- 
țic de la strămoși, dar și pe acela al superiorității intelectuale, 
al geniului său uluitor, de unde conștiința intiictății, a singula
rității și originalității extreme, neînțeleasă însă de contemporani 
(de cei mai muiți ignorată, de alții considerată sforțare de a 
impresiona cu orice preț sau manifestare extravagantă).

In opera științifică eruditul dărîmă falsele eșafodaje, neade
vărurile încetățenite de pseudoautorități sau de comoditatea in
telectuală și clădește monumente solide ; în publicistică se baie 
pentru apărarea principiilor sale democratice și a ideii de valoa
re, crezind, la modul vizionar, în posibilitățile creatoare ale 
neamului. Pentru contemporanii fără identitate intelectuală și 
etică are umorul și ironia, pentru oamenii de merit și pentru 
trecutul măreț al românilor — entuziasmul, iubirea pentru tot ce 
este autohton.

In concepția hasdeeană există un prezent al națiunii, al 
posibilităților ci creatoare cu îndreptățite propensiuni spre uni
versalitate, și un prezent al indivizilor zilei, al versatilițăților și 
agitațiilor sterile. Primul este etern deoarece izvorăște din 
adîncimile spirituale ale poporului, conține o fibră a solidari
tății cu trecutul viabil și alta a speranței în viitor, al doilea 
este efemer. Spaima lui Hasdeu de efemer și caducitate amplifică 
dispozițiile sale de luptă, moștenire a spiritului neconformist al 
strămoșilor săi, dar și rezultat al unei admirabile nostalgii de 
independență.

Natură polemică prin excelență, scriitorul și savantul nu poate 
crea fără să nu se confrunte cu cei din jur. „N-am fost și nu 
vom fi niciodată solidari cu greșelile nimănui", mărturisește el 
odată (Traian, nr. 19, din 8 iunie 1869). Din negație construiește 
un edificiu propriu, atunci, firește, cînd patima critică, idiosincra
siile de moment nu-1 aruncă în nisipurile mișcătoare ale injusti
ției sau'ale agitațiilor periferice, înghițite de subsolul timpului. 
Nu există în epoca sa un alt intelectual mai dispus Ia polemică. 
Ia răspindirea în văzul lumii a uriașelor sale cunoștințe, a cre
dinței in destinul poporului nostru. Un demon al controversei 
îl scoate neîncetat din liniștea cabinetului și-l determină să-și 
pună platoșa de luptător. Aceasta i se potrivește deoarece se 
acordă de minune cu caracterul lui neastîmpărat, mușcător. Este 
însă greșit să credem că polemistul caută tuturor celor din. jur 
pricină de ceartă, că nu are nimic sfînt și că în „răutatea" lui 
_  zic unii glosatori de ocazie — ar fi lovit pe toți, fiind în toate 
campaniile sale ireductibil în păreri.

Hasdeu dovedește un mare cult al adevărului și de aceea nu 
iartă pe nimeni și nimic atunci cînd cineva se îndepărtează 
sau i se pare lui că se îndepărtează de adevăr. El e „gata ori- 
sicînd cu o strictă nepărtinire să izbească pînă și greșelile amicilor 
celor mai de aproape" (Columna lui Traian, nr. 27, din 14 iunie 
1870), ceea ce și face adeseori fără ezitare.

») Fragment.

Cronică marsupială
Cangurul nu se mai culcă. Puiul său 
a orbit cînd i-a scăpat odată din sac. 
Acum 
cangurul ii ascultă scîncetul de copil 
și botul ca un stetoscop 
intirzie pe trupul lui amărît, 
pe locul unde-a fost cristalinul 
sărit ca o boabă.
Cangurul a murit in a suta noapte 
bocit de plante și de furnici, 

întruparea cuvântului 
Cuvintul a coborit
cu pasul strimb 
printre iubitele de odinioară, bolnave ; 
le-a adus feșe 
dintr-un tifon 
prin care s-aude numai cîte-o silabă. 
La ora 4 Ie va părăsi, treptat, 
după cum îi va da afară portarul.

Ala-bala
De ce te salut 
fără să-ți fi adresat un cuvint ? 
Trebuia să ne cunoaștem, mai intii, 
dar ce rost ar avea abeceul ? 
Treci, de ani, pe strada mea, Doamnă, 
ca o corabie plină cu mirodenii, 
cu cișmele, iarna, din lut sfînt, 
mulate pe gambele puțin ixoșe. 
Mereu doream să-ți spun cite ceva. 
Dar garoafa imi tremura in pahar, 
„Constantin cu Elena" din icoană 
erau gata să scape crucea, ,6
semnul lor de izbîndă ; _ 3
te văd în zațul cafelei din față : ) 
nările negroide, 
degetele strînse în prea multe inele, 
și nu mai pot lucra : 
scrisul meu e mîncat de-o fabuloasă ginganie 
cu elitre de albastru alcool.

Aurel GURGHIANU
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Grandirop...
Vol GHEORGHIU

Hoha !
Petreceri cu liliac tîrziu. Aprindeam becul mare din cerdac 

ți deschideam toate ușile ; nouă ne revenea îndatorirea să 
deschidem toate ușile dintre camere și cea de la intrare și 
cele dintre iatacuri. Numai ușa de la bucătărie rămînea încă 
închisă. De-acolo răzbateau, în răstimpuri, mirosuri tari de 
oaie încinse și de cozonaci, de dafin și de vanilie.

Intri lăutarii, Antoniac ți taraful lui scrobit, cinci tuciurii în 
haine negre, cu gulere ți manșete albe, dichisind cu saciz vio
rile și contrabasul și țambalul, în acea încăpere bine știută 
de ei, la intrare, de unde se vedeau foarte bine poarta ți 
strada și răchitele și dealul lui Ciocîrlie, în ceață.

Haha I
Apoi, primii veniți, pe sub liliac tîrziu. Ai lui Hariga, cu 

Duduna și cu Bibi și cu Vasile cel cu nasul și cu pomeții tot
deauna roșii ; el, nea Vasile, avea numărul lui, invariabil : un 
scaun sacrificat sub aiurelile lui de clown amator.

Apoi Berejan, grăsanul cel bun, cu fața rotundă, de normond, 
urmărind îmbujorat ciorapii cucoanelor și mîncînd și mîncînd.

Apoi nea Mitică, din Strada Mare, cu pălăria pe-o parte, ca 
un lăutar ambulant, cu ta-ra-ra-pum-pa-ra.

Apoi fetele lui nea Costică, celălalt Hariga, toate patru, fine, 
delicate, mimoze palide aduse pe masa chiolhanului.

Apoi vărul meu, Ciuciuriciu, intrînd... în societate <xj o tumbă 
caraghioasă și cerînd scuze, scuze.

Apoi fratele tatei, Pavăl, cu cheful iui oriental : Ankara, Tur
cia să-mi cînte I

Haha I
Și lăutarii lui Antoniac, dezlănțuiți.
Și iarăși nea Vasile, căutind o muscă, pe perete, să-și ogoțe 

haina în ea, in cui adicătelea.
Petreceri cu liliac tîrziu.
Dar, în sala de la intrare, între camere, lingă lăutari, garde

roba, acea minune de haine adunate, pe care nu mă săturam 
s-o privesc : paltoanele și pardesiele scumpe și ieftine, pălăriile 
de pe lume, fularele, voalurile, galoșii și ghetele de stradă, 
ghetrele, chipiurile mîndre, bastoanele, umbrelele...

Grandiropu, care va să zică.

Jiquidi ne prilejuiește o re
luare a problemelor umorului 
deși a devenit un loc comun ob
servația că umorul are și o 
parte neteorctizabilă. Teoreticie
nii au remarcat sentimentul 
mixt al umorului, bipolaritatea, 
bisoeierea lui. încă Baldensper- 
ger (1849) scria că semnul u- 
morului este „inadecvarea, dis- 
convenanța intre idee și expre
sie, fond și formă, inspirație și 
procedee, sentimente și ton, im
presie produsă de lumea exte
rioară și manifestarea ei la u- 
morist". Mai concis formulat, 
limbajul umoristic se caracteri
zează prin inadecvarea semni- 
ficantului și a semnificatului 
său.

S-a evidențiat caracterul de 
„limbă paralelă", codată pe ca
re îl prezintă umorul, limbajul 
acestuia funcționind, cum spu
ne Roland Barthes, ca limbajul 
oficial al afacerilor africane, a- 
dică cuvintele au un raport nul 
sau contrar conținutului lor. U- 
morul este un cod de grad se
cund, este codul unui cod; 
pentru a semnifica un semnifi
cat dat, umorul preferă un sem- 
nificant neobișnuit. Destinatarul 
trebuie nu numai să capteze 
dar să și decoleze dublu și si
multan — în limbajul umoru
lui se produce o legătură ne
obișnuită și artificială, un „en- 
tre-deux" între semnificant și 
semnificat. Discursul umoristic 
este prescurtat pe planul sin
tagmelor, dar de o extremă a- 
bundență a asociațiilor implici
te pe planul sistemelor, altfel 
spus este sintagmatic subdez
voltat, asociativ sau sistematic 
(in sistem) supradezvoltat.

In privința modalităților umo
ristice sînt de distins : torpilarea 
normalității (legătura unui lim
baj neutru imposibil, cotidian, 
cu un semnificat stupefiant, im
previzibil, la limită absurd, o 
lume fals naturală, un ilogism 
ce simulează — sau parodiază 
— coerența logică — de exem
plu Erostrate cumpărînd chibri
turi la prima tutungerie) falsa 
naivitate (paradoxurile „bunului 
sălbatic", ale „străinului" care 
vede „altfel") prezentarea eve
nimentului trist ca fiind vesel și 
invers (anestezie sau hiper-es- 
tezie inversată, ce poate condu
ce la umorul negru), prezenta
rea amabilității ca răutate, a

DESPRE UMOR,
DECI
DESPRE JIQUIDI

Mihai DRțȘCU

laudei ca reproș sau invers. 
Această modalitate are un punct 
de întUnire cu ironia, de care 
umorul se deosebește esențial: 
simplificând, umorul este dragos
te, ironia este dispreț. Umoris
tul este „familiar" cu obiectul 
umorului lui, ironistul este deta
șat, despărțit de obiectul ironi
ei lui. Ironia este o judecată 
rostită, în timp ce umorul este 
o judecată în suspensie, o con
cluzie „pe vîrful limbii", e un 
silogism trunchiat (caracterul 
moral, dar nedidactic, este im
plicit).

Umorismul este o artă a pu
dorii, a măsurii, a refuzului de 
a insista, un perpetuu „să tre
cem mai departe".

Restrîngînd aria doar la evi
dențierea citorva modalități u- 
moristice prezente in grafica 
lui Aurel Jiquidi vom folosi 
sugestiile oferite de remarcabi
lul studiu despre Structura lim
bajului umoristic (in „Revue 
d’esthetique" nr. 1/1969) datorat 
lui Dominique Noguez (studiu 
pe care l-am rezumat și din ca
re am citat unele pasaje mai 
sus).

„Perceptorul cu tobă, lăuta
rul de altădată făcut să distreze 
stupiditatea chefliului, pedago
gul. alegătorii, demagogul, da
mele, flașnetarii cu papagal, e- 
roii Micii publicități, sala tri
bunalului și scaunele întoarse 
cu picioarele în sus în circiuma 
fără clientelă, toate acestea ob
servate cu ascuțimea spiritului 
său și înregistrate cu un vîrf 
de creion ce inundă prin citeva 
trăsături cu tristețea ridicolului 
irezistibil — desenul" scria Cor- 
neliu Baba în catalogul retros
pectivei din 1963 ; tot acolo in
tuia cu finețe unele similitudini 
de atmosferă cu umorul poezi
ilor lui Topîrceanu. populate cu 
micile drame, ale unor existen
țe anonime.

Operația de decupare in „lu
mea" marelui și prolificului de
senator trebuie însoțită de subli
nierea importanței pe care a- 
cesta o acordă (legendei". Gîn- 
direa dramaturgică precum se 
știe, deține un loc privilegiat la 
Jiquidi, care are, ca un autor 
dramatic, ceea ce se numește 
„simțul replicii". De aici re
cursul frecvent la „jocurile" cu 
figurile retorice, jocuri asupra 
sensului propriu și figurat al 

cuvintelor, formulări în contra
dicție cu expresiile familiare, 
substituirea, intr-un ansamblu, 
a unui termen cu altul, neaștep
tat. Variantele suportă modifi
cări nu numai în desenul pro- 
priu-zis. ei și în „cizelarea" le
gendei. Iată un exemplu : un 
chitarist jerpelit ciută: „Viața 
e un vis. un paradis" ; intr-un 
desen din 1940 „tema" e relua
tă, la nivelul textului se redu
ce versul la prima lui parte, 
pentru asemănarea cu „clișeul 
cultural" „viața e vis": chita
ristul doarme cu capul pe masă.

Alt exemplu de torpilare a 
normalității: „Ginditorul" (1927) 
unde „clișeul cultural" al gân
ditorului rodinian este evident, 
ginditorul gras, instalat în fo
toliu. cu halat și papuci. Gio- 
conda cu mustața e, în ordinea 
procedeului, cam același lucru.

Afectarea naivității e frecvent 
utilizată : intr-o scenă cu lău
tari. „legenda" e fondizată, re
flex al „lăutărismului" : „[.amur 
e manter Garde ton Kior". E- 
normitatea semnificatului care se 
autoanihilează, prin absurd, es
te exploatată intr-o scenă de 
tribunal, cu o soție foarte bine 
construită, ce-și acuză soțul 
foarte pricăjit : „M-a omorit o- 
mul acesta, domnule judecător, 
mi-a stricat viața atît de mult 
e manter / Garde ton Kior". E- 
venimentul serios bagatelizat 
prin exces de precizie: „Piatră 
la rinichi", un cortegiu mortuar 
devenit centrul de atenție al 
străzii populate, și comentat ..la 
un pahar", un alt cortegiu con
templat de. un lucrător pe ju
mătate ieșit dintr-o gură de ca
nal, „Din groapă-n groapă". Uri 
exemplu de umor ce înclină 
spre ironie, un portret care se 
numește „Mare amator de ta
blouri și colecționar de bani" 
(1954).

Nu trebuie să uităm însă că 
sentimentul mixt, amestecat, al 
umorului lui Jiquidi este com
plex, astfel că se pot propune 
și alte decodări. Opera lui o- 
feră o infinitate de nuanțe (chiar 
și în pamfletul politic — „Ba
lanța nazistă", 1936 — umoris
mul este prezent : pentru mili
tarizare. și „rinocerizare" e sa
crificată dezordinea petrecerilor 
vesele, „la iarbă verde") ale u- 
morului, această nobilă „artă a 
dușului scoțian".

cărți

JIQUIDI ; „Autoportiet cu aproximație*

„Jocul cu măști"
Lucrarea Emiliei Pavel „Jocul cu măști" este 

rodul unor cercetări de peste 20 de ani. Preocuparea 
centrală a autoarei este descrierea măștilor legate 
de obiceiul principal avut în vedere • „Capra". Măș
tile reprezentînd : cerbul, boul, cocostîrcul, ursul, 
calul uneori formează „alaiul Caprei", alteori sînt 
reprezentații independente, dar socotite variante ale 
“Caprei".

Acest obicei este legat de sărbătoarea Anului 
Nou. începe în seara de ajun și se termină în ziua 
de Anul Nou, seara, după ce tinerii au jucat la 
fiecare casă. Pregătirea spectacolului începe însă 
de la „lăsatul secului"

In „alaiul Caprei" intră : doi arnăuți, irozii, căl- 
dărarii. căldărărițele, sau șătrarii, șătrărițele, negus
torii, doctorul, muzicantul, lăutarii. Fiecare dintre 
aceștia poartă masca corespunzătoare rolului pe ca- 
re-1 are, subliniind specificul categoriei sociale pe 
care o reprezintă.

Spectacolul începe cu urătura (Plugușorul), apoi 
„Capra cu cordele" deschide jocul, urmată de cio
banul cu cerbul și cocostîrcul. Tot timpul jocului 
cerbul este însoțit de cocostîrc, denumit „pasăre mă
iastră" Ursul și ursarul încheie jocul.

Din repertoriul teatrului popular de Anul Nou, 
„Jocul păpușarilor" este nelipsit. El s-a dezvoltat din 
elemente folclorice autohtone. Autoarea demonstrea
ză că în rîndul jocurilor cu măștile intră și „Da
niele", formație compusă din nouă persoane. Spec

tacolul ridiculizează fenomenele negative din viața 
socială.

Alături de măștile menționate pînă aici, mai a- 
par în cadrul acelorași festivități de Anul Nou : 
„Jienii" sau „Haiducii" și „Nunta țărănească".

„Nunta țărănească" este compusă din mire și 
mireasă (Mireasa este un băiat îmbrăcat în haine 
femeiești albe cu voal pe cap). Din alai fac parte 
„moșneagul" și mascații ce au costumație din hîrtie 
colorată

Emilia Pavel, piin materialul prezentat .și siste
matizat, subliniază convingător faptul că jocul măș
tilor constituie un important capitol al culturii noas
tre populare. El amintește rituri autohtone foarte 
vechi, legate de principalele ocupații ale poporului : 
păstoritul și agricultura

Desfășurîndu-și materialul amintit, Emilia Pavel 
este preocupată și de alte aspecte ale spectacolului : 
istoricul obiceiului și pe aleeurea de folclorul literar 
al spectacolului. Lucrarea este însoțită de ilustrații 
concludente, de o factură care constituie o deosebită 
îneîntare a ochiului. Harta cu localitățile în care a 
întîlnit jocul cu măști arată răspîndirea largă a 
spectacolului studiat.

Cercetarea Emiliei Pavel reprezintă o serioasă 
contribuție la cunoașterea unui aspect al culturii 
noastre populare rămînînd un document scris cu 
multă obiectivitate și spirit științific

1. 1). l.AUWAT
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A 
intervin cu prof. GEORGE PASCO

MUZICA, FIREȘTE...
Parcă a fost ieri...
Totuși profesorul împlinește 60 de ani. Parcă ieri, ca 

student al Iui Antonin Ciolan sau Mircea Birsan dirija 
orchestra conservatorului ; parcă ieri era profesor la 
Roman și apoi la Craiova, dirijînd corul „Cîntarea Olte
niei" ; prin 1945—47 director al Filarmonicii ieșene, 
timp de zece ani conducătorul orchestrei Teatrului Na
țional, peste nouă ani dirijorul corului Gavriil Mu- 
sicescu și — în fine — revenind la conservator, urcă 
treptele didactice.

Mereu activ la catedră ; ferment de explicitate Ș« 
popularizare a muzicii culte pe întreaga arie a țării, 
dar mai ales în Moldova ; prezent oriunde e nevoie de 
pus umărul cu verbul, cu pana, cu bagheta, profesorul 
a rămas parcă neschimbat. Cînd or fi trecut, totuși, 
acești grăbiți ani ?

George Pascu sexagenarul nu poate fi omagiat decît 
surprins în plin dinamism, adică printr-o discuție des
pre muzică liberă din toate punctele de vedere.

— Pledez în continuare pentru necesitatea culturii mu
zicale prin participare efectivă, singura care conduce la tră
irea fenomenului muzical, iar cel mai la îndemînă mijloc 
rămîne formația corală, își începe profesorul mărturisirea 

' parcă mi-ar fi ghicit întrebarea. Am avut coruri sindicale, 
nu mai avem.

— De ce ?
— De ce ? Poate, fiindcă preferăm uniformizarea și co

moda postură de spectatori. Școala ar trebui să deschidă gus
tul pentru muzică în rîndurile tineretului. Probabil de aceea, 
•începînd din acest an, orele disciplinei respective au fost... 
reduse. Ne trebuie coruri și formații de muzică instrumentală 
în școli.

— Parcă, totuși ...
— Știu ce vrei să spui t se fac, dar axate pe taraf și 

muzică ușoară și nu pe muzică accesibilă, dar elevată. Par- 
ticipînd la centenarul Liceului „Vasile Alecsandri" din Galați, 
am ascultat orchestra de muzică ușoară alcătuită de un pro
fesor de matematici. Iți dai seama cam ce țipete și ce bubui
turi au fost. Totuși, la Iași s-a făcut o treabă bună, înfiin- 
țîridu-se corul de cameră ai Sindicatului Invățămîntului (di
rijori V. Pavalache și I.Bișoc).

— Cîndva ați organizat o serie dc foarte necesare concer- 
te-lecții.

— înaintea trăirii sau concomitent cu ea e necesară in
formarea, adică educația muzicală. Un Bernstein care face 

'■ propagandă muzicală vorbind și cîntînd în fața unei săli cu 
trei mii de copii, poate fi dat ca exemplu. Personal, cola- 

I borez cu filarmonicile din Botoșani, Bacău, Ploiești etc. care 
ț activează consecvent pentru formarea publicului de mîine. De
; ce lașul o fi rămînînd în urmă ? Aștept organizarea unor con-

certe-lecții pe categorii de public, pe vîrste, pentru elevi. Ce 
' frumoase rezultate obținem la Biblioteca municipală din Iași 

cu audițiile muzicale explicate de subsemnatul, N. Gîsă, Me
tania Boțocan, Dora Maria David, Paula Moscu și alte cadre ! 

: Am fost solicitați pentru o microstagiune și la Biblioteca
! orașului Ploiești. îmi permit a semnala și acțiunea de ini

țiere muzicală a emisiunii „Prietenii muzicii" de la Radio Iași, 
j — De ce nu prea vin tinerii la operă ?

— Tocmai din cauza lipsei de inițiere. Opera din Iași a 
organizat în perioada I95G—59 spectacole-lecții în cadrul acțiu
nii „Prietenii operei". Nu știu de ce le-a abandonat. Pledez 
pentru includerea în repertoriu a comediei muzicale, gen ac
cesibil și neconvențional în care muzica intervine doar în 
momentele de încordare. Păcat că neconservarca biblioteciii 
teatrului ne lipsește de partiturile comediilor muzicale ale 
unui Râul Sculy (Lampagiul de seară, Luna de miere, Dom
nișoara de ciocolată). De asemenea, consider că lașul are 
nevoie de un teatru de estradă, însă de ținută.

— Drept încheiere ; Filiala Iași a Uniunii Compozitorilor 
1 Cum participă Ia efervescența vieții muzicale din Moldova ? 
■1 — Pînă acum, slab, din lipsă de membri. Intrucît cadrul
Ș a fost lărgit și avem mulți tineri, desigur că ne vor da lu-
î crări la nivel modern. Repertoriul tuturor formațiilor așteaptă
j de la ei lucrări cît mai accesibile și axate pe teme patrio-
» tico-educative„ In privința aceasta e regretabil că nu avem,

î de pildă, poeme simfonice despre Ștefan cel Mare, Meșterul
iWanole, despre Bistrița, Porțile de fier — nu avem deci cîn- 

j tece legate de istoria noastră reflectată în contemporaneitate.
'fl Jta? așteptăm.
1 — Mulțumindu-vă. CRONICA vă urează, între altele, și
< îndeplinirea acestor gînduri.
\ Al. ARBORE^/

Piesă prezentă, î'n actuala 
stagiune, pe scenele mul
tor teatre, Interesul gene
ral a iscat, pe drept, un 
ecou demn de titlul ce i 

l-a hărăzit autorul. Și dacă, a- 
cum ca și altă dată, Aurel Ba- 
ranga nu a putut evita unele 
obiecții (și — ne întrebăm — 
cine le poate evita ?), în schimb, 
mai mult decît altă dată, ne 
aflăm în fața unei lucrări de o 
calitate aparte în ce privește 
scriitura, replica. Cred că fap
tul acesta a fost prea puțin scos 
în evidență, deși comentariile 
au fost și pînă în momentul 
de față, numeroase.

In Interesul general ceva a- 
trage mai mult decît în celelalte 
piese ale lui Baranga. Opinia 
publică este, poate, mai spec
taculoasă. Travesti vine cu a- 
mănunte foarte căutate de pu
blic, din lumea culiselor unui 
teatru. Față de acestea și — 
bine înțeles — față de alte co
medii mai vechi ale aceluiași 
autor, Interesul general este 
din punctul de vedere al intri
gii, mai obișnuită.

Niște carieriști venali, aco- 
periți de vorbele mari ce le 
rostesc, demagogic, acționează 
cîtva timp în cadrul unei di
recții oarecare dintr-un oareca
re minister, de pildă acela — 
fictiv, se-nțelege — al „Con
strucțiilor de mașini paralele".

Dar autorul nu-i demască, de 
astă dată, pe acești carieriști 
prin acțiunea unui personaj po
zitiv (deși intenția unui Spiri
don Biserică evoluat este ates
tată de autor în text) ci ii lasă 
să se demaște mai degrabă sin
guri.

Schema prea des folosită a 
confruntării dintre negativi și 
pozitivi este evitată, înlăturîn- 
du-se astfel și situațiile prea 
comune și întrucîtva banale, 
repetate într-o serie întreagă 
de comedii satirice. De altfel 
„pozitivii" care sancționează în 
modul cel mai sever descom
punerea morală a personajelor 
incriminate sînt spectatorii în
șiși, care iau atitudine prin rî- 
sul ce însoțește aproape orice 
replică. Spre final, printr-un 
procedeu de „teatru în teatru" ne 
dăm seama că acele canalii cinice 
și lașe, departe de a fi ceea 
ce păreau, nu sînt decît actorii 
unui teatru, repetînd numai niș
te roluri de „negativi", con- 
versînd chiar, la un moment 
dat, cu regizorul, arătîndu-se so
lidari cu întreaga opinie publică. 
Să fie aici doar expresia 
unei abilități a comediogra- 
fului încercat ? Faptul e evi
dent, însă trebuie să adău
găm îndată că el nu rămîne 
gratuit, ci are repercusiuni în 
structura piesei, și vom vedea 
îndată în ce fel.

Pentru ca asemenea persona
je să se caracterizeze mai în- 
tii singure, era normal ca ac
țiunea lor să fie urmărită pînă 
la capăt, fără a întîmplna re
zistențe. Refuzul lui Bocioacă 
de a cădea la tranzacție cu 
„banda de canalii și asasini" a- 
re doar rolul de a justifica 
gesturile-limită ale detracării: 
crima și apoi farsa cu adevărat 
„atroce" (cum își definește au
torul întreaga piesă) a mitin
gului de doliu. Tema nu mai 
constă pur și simplu în demas
carea unor elemente descom
puse, ci ea e asimilată inten
ției de a demonstra — cum se 
confesează dramaturgul în pro
gramul de sală — „pînă la ce 
prag inferior se poate prăvăli 
sufletul omenesc atunci cînd 
frinele morale devin inoperante 
și nu mai funcționează decît 
acceleratorul malefic al dorin
țelor de parvenire". Nu avem 
de-a face deci cu tipuri socio
logice, exprîmînd medii statistice, 
ci cu categorii individuale. Ca 
și Caragiale în piesa O scrisoa
re pierdută, schimbînd ceea ce 
este de schimbat, autorul se a- 
rată interesat de mecanismul și 
limitele alienării etice. Condi
țiile istorice sînt fundamental 
schimbate, contextul social nu 
permite cocoloșirea și perpetua
rea lașității, a cameleonismului 
și imposturii agresive. Dar în 
straturile de adîncime ale ce
lor viciați sau incapabili să se 
mențină prin propriul merit, 

■— invidia, instinctul posesiunii, 
lipsa de scrupul, toate sapă la 
fel și duc la crimă, la dezuma
nizare. Societatea noastră extir
pă în chip natural aceste ves
tigii, după cum indivizn de a- 
semenea speță se elimină de la 
Sine. Ceea ce nu înseamnă că 
oamenii cinstiți pot să rămînă

cronica teatrală

IARĂȘI 
„INTERESUL 
GENERAL"

N. BARBU

nepăsători. Bocioacă, personaj 
cu înclinații oarecum bizare fa
ța de fauna celor din Interesul 
general (este meloman, senti
mental, obstinat de ideea drep
tății) schițează intenția unei ac
țiuni decise și îndreaptă un re- 
chțzitotiu aspru împotriva „ca
naliilor". El este, însă, extermi
nat sau numai ne imaginăm că 
poate fi, în orice caz autorul, 
rișcînd o îngroșate a situațiilor, 
își oferă ocazia de a completa 
un tablou în linii . dure, vizînd 
precaritatea morală a unor in
divizi de speța lui Hrisanide, 
Carapetrache, Plătică ș.c. Efi
ciența demascării este evidentă 
și, în acest sens, ocupîndu-se 
chiar de Interesul general, tova
rășul Nicolae Ceaușescu arăta 
într-o cuvîntare recentă : „Sui
te m de acord să prezentăm a- 
semenea piese, să criticăm prin 
artă" recomandînd însă necesi
tatea reliefării forțelor poziti
ve : „trebuie să ne punem tot
odată întrebarea : de ce în arta 
noastră nu apar și acei oameni 
care duc pe umerii lor greul 
construcției din România socia
listă ?“ întrebare legitimă și 
grea de responsabilități, asupra 
căreia se cuvine să mediteze 
toți scriitorii. I.imilîndu-ne în
să discuția la domeniul- litera
turii satirice, afirmația citata, 
justificînd oportunitatea sociala 
a combaterii fenomenelor nega
tive prin artă, nu implică nea
părat tratarea dihotomică a as
pectelor realității pe baza do
zajului alb-negru, integral unei 
aceleiași opere. Să recunoaștem 
atunci că, în pofida construcției 
mai firave a personajului nu
mit Bocioacă (în sensul în care 
el nu mai satisface plenar atri
butul de personaj pozitiv co
mic), intențiile autorului polari- 
zîndu-se în jurul limitelor de
generării morale a indivizilor care 
contrazic normele comune ale bu
nului simț și ale corectitudinii, 
Interesul general este inves
tit de autor cu o veritabilă „vis 
comica", de o semnificație de
mascatoare neatinsă în alte lu
crări ale dramaturgului. Expli
cația stă, dincolo de frazele ge
nerale despre talentul lui Au
rel Baranga, în perspicacitatea 
observației care e gradată, sis
tematizată, dusă pînă la ulti- 
mile consecințe în ce privește 
agresivitatea și cinismul celor 
care fac parte din categoriile 
incriminate. De aceea, autorul 
își numește piesa farsă atroce, 
dar speculează și în jurul cali
ficativului dramă. Nu poate fi 
vorba însă în nici un fel de o 
indecizie a autorului între far
să și dramă așa cum presupune 
un comentator, pentru că sen
surile se suprapun, de la un 
anumit nivel al gravității. 
Nu, Aurel Baranga a știut 
exact ce urmărește și cu 
virtuți de artizan minuțios a 
construit situații atît de convin
gătoare, operînd mai ales cu 
un vocabular, cu sintagme azi 
automatizate, evocîndu-ne ticuri
le verbale ale „eroilor" lui Ca
ragiale, fără urmă de pastișă, 
îneît fără voie cauți în jur și 
devii mult mai atent la com
portamentele semenilor, detec- 
tînd frazele goale, atitudinile 
formate, pornirile demagogice 
care altfel scapă simțului critic. 
Eficiența acestei satire „atroce" 
decurge tocmai din ascuțimea 
de spirit, din starea de alertă 
pe care o provoacă și care în
deplinește un rol social și mo
ral preventiv.

Pentru a traduce spectatoru
lui toate aceste atribute ale pie
sei se impune, dincolo de con
diția de ritm și de acoperirea ti
pologică a personajelor, un do

zaj mereu amplificat al veri
dicului și al notei burlești. 
La Iași, ritmul alert al ac
țiunii nu s-a rezumat, ca 
in atîtea alte cazuri, la vor
bire precipitată. Prin grada
rea surprizelor, prin dantela
rea mișcărilor și a raporturi
lor între parteneri s-a ajuns la 
acel nerv interior care, de la 
accentuarea firescului, izbuteș
te să realizeze pe nesimțite tri
miterile în teritoriul farsei. A- 
ceastă îmbinare dă măsura sa
gacității și a preciziei în lucru 
a regiei (Nic. Moldovanu — 
același care a izbutit să confere 
vibrație autentică lirismului 
nostalgic din Fîntina Blanduziei). 
Fără atenția acordată celor do
uă aspecte amintite ale piesei, 
spectacolul putea eșua fie în 
tonurile aneste ale unor situa
ții lipsite de semnificație prin 
previzibilul lor, fie în comicul 
gratuit. In acest sens, ținîn- 
du-se seama de text, trebuie a- 
preciată grija de a nu se alu
neca în vulgaritate. Jucată prea 
în grav, cum greșit pretinde 
cineva care preia întocmai sen- ’ 
sul unei recomandări a autoru
lui, piesa ar conduce la înțelesuri 
nedorite, trimiterile polemice ti
vind ecou în perimetrul socia
lului, în loc să acuze aspecte 
individuale ale degradării eti
cului. Invers, accentuînd farsa, 
fără ponderea unor atitudini 
clar motivate, s-ar fi ajuns în 
cel mai bun caz la un exercit 
țiu gratuit, dacă nu la iefti- 
nități de ecou îndoielnic. .

Desfășurarea spectacolului la
să să se întrevadă deplina în
țelegere între interpreți și regie, 
încrederea reciprocă, manifesta
tă în ideea de echipă. In frun
te se situează Șt. Dăncîneșcu 
(Hrisanide), ca de obicei spon
tan, autentic intrat în preocupă
rile și „stilul" personajului, scin- 
teietor în momentele-cheie, eu 
un plus de rafinament și șlefuire 
a evoluției scenice. Momentele 
de vîrf ale rolului și ale spec
tacolului au savoare și echili
bru, fără bufonadă. In același 
registru, cu aplombul comic cu
noscut, este secondat de G. Mu- 
covei care are cu atît mai mult 
haz și culege mai evidente e- 
fecte cu cît este mai stăpînit. 
Liana Mărgineanu a adus în 
„Lucia-Felicia Popescu-Hrisanide" 
tot ceea ce aceasta combinație 
de nume poate sugera că stear
pă prețiozitate, mentalitate de 
„Tanța și Costel" și cochetărie 
așișderea, de doi bani. Cred că, 
în afară de profesoara din Duet, 
Lucia-Felicia este unul din ce
le mai pregnante (la public) ro
luri ale actriței, mult de asupi i 
aceluia din Opinia publică. fie- 
juns printr-o întîmplare în a- 
ceaslă distribuție, V. Burlacu 
ne-a oferit o surpriză prin mi
mică elocventă, jocul pauzelor, 
gestul decis, totul. contribuind, 
sub masca pe rînd inocentă sau 
confuză, la conturarea unui per
sonaj inedit în palmaresul său. 
In sfîrșit, rolul dificil al lui Bo
cioacă, între raisonneur și erou 
pozitiv, este jucat de Puiu Va- 
siliu cu filtrată inteligență, cu 
măsură, însă și cu o încetinea
lă a reacțiilor care întrerupe rit
murile stabilite. Poate fi aici 
și o scăpare sau o lipsă de in
sistență a regizorului. Cu o mai 
marcată participare, Aurora Ro
man ar fi reușit să rezolve pe 
culoare și haz rolul secretarei 
mai ales finalul de act. Saul 
Taișler, cu inventivitate și bo
nomie. Valeriu Oțeleanu .cu mi
marea stîngăciei rezolvă în bu
ne condiții un cuplu despre ca
re s-a spus că l-ar sugera pe a- 
cela al lui Farfuridi cu Brînzo- 
venescu. Aici, însă, ambele per
sonaje sînt episodice. (In „Scri
soarea..." Farfuridi e rol princi
pal). In fine, o singură apariție 
dar pregnant colorată are C. 
Obadă (Mihăilescu), Lidia Ni- 
colau aduce o prezență notabilă 
ca reporter iar Ion Lazu este 
(în piesă) un regizor ferm și- 
sfătos. Fără complezențele obiș
nuite cînd se menționează la 
urmă numele scenografului (de 
data aceasta Marga Ene) trebuie 
să recunoaștem că decorul are 
toate calitățile 1 e frumos fără 
a fi încărcat, îmbracă în tonu
rile cerute acțiunea, e funcțio
nal și ușor. Costumele-excelente.

P. S. — Ca de obicei, nedu
merește programul : personaje
le sînt dispuse în ordine in
versă, cele episodice la început, 
cele principale la urmă. In a- 
fară de greșelile de tipar, mai 
aflăm și inadvertențe ca_ de ex. 
aceea din care rezultă că un rol 
e jucat de regizorul tehnic etc.



„Fiică a clmpliior Elizee!“
Andi ANDRIEȘ

E inutil să ne întrebăm prea mult dacă bucuria este o 
stare primară sau un sentiment superior. Cu asta nu se rezolvă 
aproape nimic. Bucuria rămîne una din rațiunile existenței noastre. 
E destul. S-o luăm ca atare și s-o trăim căutînd-o.

Viața nu este o succesiune de bucurii. Poate că unii trăiesc 
fără să cunoască o bucurie adevărată. Poate că frămintarea, 
zbuciumul sufletesc, reprezintă la un moment dat nota domi
nantă a unei desfășurări umane. Poate că apăsarea inevita
bilă a grijilor lasă prea puțin loc unei mulțumiri continue. 
Poate că logica mecanismului diurn, cu probleme și asprimi 
firești, cu efort și căutare, cu creație și întrebări — poate că 
toate acestea nu înlesnesc totdeauna prezența în prim plan 
a bucuriei. Dar bucuria se naște neapărat, trebuie să se 
ivească neapărat, altfel nimic nu mai e firesc, altfel nimic 
nu mai are justificare.

Să trecem peste bucuriile meschine, uneori nu ne putem 
feri de ele. Să disprețuim bucuria care se înfiripă din nefe
ricirile altora. Să strivim morbiditatea bucuriei de a lovi jos
nic. Să sfidăm bucuria arogantă și stearpă a ieftinității, a zgo
motului de prisos și a lipsei de caracter. Să acceptăm, în 
schimb, bucuria care se măsoară în caratele omeniei și care 
aduce în ochi o strălucire imposibil de confundat.

„Les jogeux querissent, toujours", îi plăcea lui RabeJais 
să afirme. Ei da, optimiștii se vindecă întotdeauna, pentru că 
bucuria păstrează în ea puterea magică a rezistenței și a per
petuării. Matisse spunea că pictează pentru a aduce oameni
lor bucurie. Reținută sau expansivă, lăuntrică sau strigată, 
ascunsă în pulsația cea mai intimă sau mărturisită în chiot, 
bucuria se înscrie într-un crescendo al semnificației, de la 
înțelesul ei individual la înțelesul ei obștesc, de la mărime la 
magnific.

Cînd corul din Simfonia a IX-a intonează imens : „Bucurie, 
bucurie I", fraza muzicală devine un motto al omenirii și al 
epocilor. Afirmația beethoveniană e simplă : la capătul sufe
rinței, mai presus de ea, la încununarea luptei, bucuria valo
rifică suprema posibilitate umană de a sintetiza sentimente. 
Semnificația bucuriei depășește particularul, extinzîndu-se pe 
vaste suprafețe sociale. Există un plural în textul lui Schiller, 
un plural definitoriu și categoric : „Bucurie, minunată seînteie 
cerească, fiică a cîmpiilor Elizee / Plin de înflăcărare, pășim 
în sanctuarul tău!... / Oamenii devin frați pretutindeni, unde 
adie aripa ta gingașă".

Bucuria este un punct terminus. Drumurile care duc într- 
acolo pot să nu fie nici drepte, nici scurte. Cel care respinge 
bucuria comite un act inuman, iar cel care nu îi caută îndea
juns sensurile ei superioare, nu face altceva decît să falsifice 
omenescul din el și din noi toți.

Revenim, așadar, în mod normal la acel plural amintit cu 
cîteva rînduri mai sus. Revenim la el și cuprindem în sfera 
bucuriei vîrsta stenică a societății noastre.

Sîntem capabili să ne bucurăm plenar. Asta face să ne 
deosebim de foarte mulți alții. Natura noastră tonică a obți
nut cadrul social care nu o inhibă, care îi insuflă puterea crea
ției și care pune sentimentul la temelia edificiului.

PAUL BALAHUR

Turn înspre copilărie

— împărat slăvit e codrul —

Sună prelung, luna lovind-o copitele, 
Cerbi aromind, sub viscolire izvorul, — 
Mi s-au întors pletele dalbe gonitele 
Umerii-mi curg, osul mi-e dulce ca dorul...

Ochiul domol, sus mi-l înclină suitele
Jacului nou, danțului, dănțuitorul,
Tot mai adine, semnele, neîmplinitele
Intră-n păduri, - unde ți-i tălmăcitorul?,..

Turnu-i pustiu, toți hăituiră vinatul
Și s-au ales, nunți deslegară cu căile 
Fără de leac - unului, neclătinatul...

Cui să te spun : pletele-ntaarse in văile 
Soarelui ard, rogu-mă Crai la-mpăratul
Tot mai copii, frunzele, vrăjile, dă-i-le!...

Salut acestui cîntec

Salut acestor codri țintuiți
De ochii dorului, de ceasul galben
Al despicării din balade, fiți
Slăviți în imnuri, legănați cu Salbe-n

Visările fecioarelor cu somnul 
înlănțuit, salut acestui crainic
Pe care viața unui singur om nu-l 
Putea cuprinde in ungherul tainic

Goethe s-a stins din viață 
în ziua de 22 martie 
1832. In ce zi sîntem ? 
întrebase el în dimineața 
aceea. Și cum i se răs

punse : în 22 martie, el murmu
ră : „Așadar a început pri
măvara". .. Ceva în ființa sa 
va fi surîs la gîndul că Firea, 
îl asista pînă în ultima clipă, 
începea primăvara alături de 
el, așadar totul reîncepea. El 
nu cunoștea altă lege mai înal
tă decît neînceputul. îi plăcuse 
mult vorba unui francez: „L'a- 
mour est un vrai recommen- 
ceur" I

Așa era și firea pentru el. 
Avea acum să se refacă totul, 
reînființînd în lume primăvara. 
Din nou avea să vină un Mai, 
anotimpul prin care începea 
,Werther“, imnul primăverii, 
„cînd ai vrea să fii un simplu 
gîndac" spre a putea pluti în 
voie în marea de miresme. Și 
va mai fi de bună seamă cine
va care să simtă tot ce resim- 
țise el, cînd cîntase în „Mai- 
lied".
Izbucnesc florile
Din fiecare creangă
Și o mie de voci din tufișuri 
Și bucurie și plăcere 
din fiecare piept
O pămint, o soare, 
O fericire, o veselie.

Nu se poate sfîrși decît într-o zi 
de 22 martie, la drept vor
bind. Trebuie să ai certitudi
nea efi lumea știe să se re
facă, pentru a accepta desfa
cerea aceasta a ei în tine. 
Gotz von Berlichingen, primul 
erou al lui Goethe, sfîrșește 
cu o primăvară a umanității, cu 
zorile altei lumi în suflet. Ce 
ușor sfîrșesc ființele care s-au 
împlinit, în clipa cînd au pus 
pe lume ceva purtător de vii
tor, ca un 22 martie. Goethe

ar fi putut-o resimți, în defi
nitiv : crease, dăduse sensuri 
lumii din jurul său, incorpo
rase valori pînă la această de- 
săvîrșire umană care e trans
parența. Putea oricînd sfîrși, 
după ce încheiase „Faust II", 
o mărturisea singur. Dar era 
în el o veleitate mai adîncă și 
o participație mai vastă. „Am 
socotit întotdeauna că lumea 
are mai mult geniu decît mi
ne", spunea el. Ceea ce îl în
suflețea, pînă la urmă, era 
gîndul că omul și cultura sînt 
Încoronarea firii. Simțea că to
tul, și el însuși laolaltă cu to
tul, era purtat de o însuflețire 
mai cuprinzătoare, a cărei ex
presie imediată și inocentă era 
primăvara. Dacă toate începu
turile puse pe lume de el îl 
ajutau să sfîrșească împăcat, 
începutul acesta la propriu, 22 
martie, era pentru el ordinea 
însăși.

De fiecare dată așteptase 
primăvara. Astăzi serbăm re
nașterea soarelui; „de azi înco
lo începe să crească", — rosteș
te el într-un 21 decembrie. 
Participa direct la tristețea fi
rii, iar așa cum scăderea zilei 
îi aducea o scădere de vitali
tate, — cine nu o re
simte ? dar cine o resimte cu 
atîta luciditate ? revenirea pri
măverii concrete îl reînsuflețeș
te. O spune lui Soret sau can
celarului Miiller, lui Eckermann 
sau lui Zelter, prietenii săi de 
bătrînețe, așa cum o spusese 
prieteniei sale de tinerețe. Au
guste Grăfin zu Stolberg, vor- 
bindu-i despre un Goethe în
drăgostit, în frac, strivit de so
cietatea aleasă a logodnicei sa
le Lili, și adăugind: „Dar este 
și un alt Goethe care, în su
flarea vîntului de Februarie, 
presimte primăvara ce-i va des-

Al vrăjitor, decum 
O pasăre scăzind 
Sau stelele căzînd 
N-ai ști să cinți aceste

cit ai privi 
în înălțime 
la nuntă și 

răni sublime,

Salut acestui cintec nelegat
Pe care paltinii-l lăutăresc in mine..

Apoteoză

chide în curînd lumea sa Iar-* 
gă...“

I-ar fi trebuit, în fond, 0 
primăvară veșnică. II exaspera 
faptul că trebuie să te recreezi 
și întărești vara, așa cum făcea 
el spre bătrînețe la Karlsbad 
ori Marienbad, spre a putea su
porta iarna. Avea nevoie de via* 
ță peste tot în jurul său, ca răs
puns la viața din sine. Intr-o 
zi de iarnă, la 70 de ani trecuți, 
cere cancelarului Muller (în 
Convorbirea de la 2. X. 1823) 
să-i organizeze un cerc zilnic, 
o reuniune statornică, un fel 
de „ewiger Tee" aci, chiar în 
casa sa, unde el ar putea apă
rea și dispărea după voie. Vro
ia să știe că sînt oameni, aco* 
lo, lîngă el, ca o „candelă veș
nic aprinsă'1, cum se rostește 
el singur. Așa ar fi avut el 
nevoie de un „ewiger Friih- 
ling", la care să poată recurge 
oricînd spre a reîntineri.

Dar, pentru că alături de el 
candela nu rămînea statornic 
aprinsă, el o păstra așa în el. 
Iar setea această concretă de 
primăvară, obsesia tinereții 
veșnice, se înstăpîneau asupra 
sa în așa măsură îneît păreau 
să triumfe pînă și în ființa 
sa fizică, transfigurînd-o. Să 
fi fost o iluzie a iui Eckermann 
și a lui Friedrich, valetul, cum 
că trupul său neînsuflețit era 
frumos ? Chiar dacă așa ar fi 
fost, ce adînc trebuie să-1 fi 
încercat pe Goethe setea de ti
nerețe veșnică, spre a putea 
sugestiona pe Eckermann în- 
tr-atît îneît să scrie pagina 
cea mai emoționantă din hagio
grafia laică : „Friedrich trase 
giulgiul de o parte, și rămăsei 
uimit de splendoarea dumne
zeiască a acestor resturi pă- 
mîntești. Pieptul peste măsură 
de puternic, lat și boltit; bra
țele și șoldurile, pline și ușor 
mușchiuloase ; picioarele dese
nate în linii de cea mai mare 
puritate și nicăieri pe, întregul 
trup, nici o urmă de grăsime 
sau de slăbiciune și decrepitu
dine. Un om desăvîrșit se afla, 
în toată frumusețea, înaintea 
mea, iar îneîntarea pe care o 
resimții mă făcu să uit pentru 
o clipă..." Uitase că nu mai 
e viu. îl îneîntase neînsufle
țitul.

Cum se poate scrie așa ceva ? 
despre cine ? Era ultima rege
nerare a lui Goethe, primăva
ra, și prospețimea trupească 
triumfînd în el și peste moar
te. Numai că, în timp ce par
fumul trupurilor sfințite este 
ca și mireasma unei lumi de 
dincolo, aci cu Goethe era toa
tă răzvrătirea și tot triumful

Dobor in vocale aramă
De veche pădure domnească, - 
Cuvintele care se cheamă
Le fac să mi se intilnească...

Adun de pe cimpuri culoare 
Sălbatică, nerezemată - 
Imaginea să-mi înfioare
Rotita pleoapelor roată...

Din ape de munte, din sfere 
Cu mersul in creștere lină 
Ascund in făptură miere
De sunete și de lumină...

Și-acestui belșug de trăire 
l-apropii metafora rară
Chemată anume să-nspire 
Mindria iubirii de țară...

primăverii, care nu vrea să
știe decît ce este aici.

Undeva Goethe regretă că 
nu există expresia de 
Volkheit, de la Volk așa 
cum există Kindheit, de la 
Kind. „(Aus Makariens 

Archiv"). Ce va fi gîndit vreoda
tă la Fruhlingheit, primăveri- 
tate ? Sfîrșitul său de viață, 
care ar putea fi cel mai bun 
început pentru biograful său 
spiritual, dă parcă o poartă de 
intrare în existența aceasta fa
miliar enigmatică. Cu primăva
ra care îl însoțește de-a lungul 
întregii vieți, care e alături 
de el, în inima lui, în trupul 
lui, la fel cum e în opera lui, 
un prim înțeles începe să prin
dă contur. Ce este ea ? Și cum 
de putea fi ea atît de mult

Kfli-e brațul arc
pentru Goethe ?

Primăvara înseamnă frumuse

Mi-e brațul arc din lemn de măr rotat 
Și pun între cuvinte frîu de fapte
Să nu-mi răstoarne umerii la noapte 
Genunchii tor prea grei, după vînat...

Culege tu săgeata mea măruntă 
Infiptă-n mese mari de trandafir
Și-n cinstea unei tinere iubiri
Se va-nroși ștergarul pentru nuntă...

țe, desigur, iar frumusețea l-a 
fascinat întotdeauna pe Goethe i 
cine n-ar reține ca semnificativ 
faptul că la 3 ani, aflîndu-se 
cu alți copii, el începe să 
plîngă la vederea unui copil 
urît printre ei ? Dar frumuse
țea nu e atribut esențial al 
primăverii. Goethe o întîlneșto 
peste tot. în natură și în cul
tură, sub alte chipuri decît ce
le ale primăverii. Și apoi, fru*
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încotro?
musețea primăverii are ceva 
precar în ea. Oricît ar fi în
drăgit el ,clipa“, oricît ar ex
clama, cu Ganymed: „De te-aș 
putea cuprinde cu — acest braț", 
sensul frumuseții trebuie totuși 
să fi fost unul de permanență și 
pentru el.

Atunci să fie tocmai precarul 
esența primăverii ? Trimiterea 
aceasta către altceva, pro-misiu- 
nea, copilăria, acestea să-1 re
țină în ea ? Dar pentru el pri
măvara e o valoare în sine, ca 
și tinerețea. Nu prin caracterul 
ei de promisiune, ci prin ce
ea ce înfăptuiește, nu prin roa
dele lâ care duce ci prin înflo
rirea ei îl fascinează ea. .Toți 
sîntem copii, exclamă Werther, 
copii mari sau copii mici, dar 
Dumnezeu nu-i preferă pe cei 
dintîi 1“ Primăvara îi este o 
lume închisă, rotunjită, o for
mă de desăvîrșire. Ea nu tri
mite spre altcineva ; sau atunci, 
dacă este totuși în ea o pre
caritate și dacă trebuie să tri
mită spre ceva, trimite spre 
ea însăși. Tinerețea e o promi
siune de tinerețe, primăvara o 
promisiune de primăvară. Via
ța nouă duce la viață nouă. De 
vreme ce miracolul a fost po
sibil odată, va mai fi.

Acum, poate, sîntem mal a- 
proape de firea primăverii lui 
Goethe. Ce e cuceritor și unic în 
primăvară nu e faptul frumuse
ții ; nu e nici al frumuseții pre
care, făgăduitoare, copilăria; e 
mai degrabă reîntinerirea, reve
nirea. Esența primăverii e de 
a reveni. Celelalte anotimpuri 
nu revin : ele sînt readuse de 
primăvară, readuse firesc, nece
sar, aproape logic. Dacă pui pri
măvara, celelalte decurg: floa
rea din mugur, rodul din floa
re, sămînța din rod, risipirea din 
sămînță, — și ce rămîne în ur
ma risipirii decît vestejirea ? 
Toate se înlănțuiesc firesc vara, 
toamna, iarna ; dar primăvara ? 
Ce necesitate o aduce după iar
nă, ce înlănțuire ? Ea e nefi
rească, e nefirescul înăuntrul 
firii, acesta e miracolul ei. Și 
de aceea ea nu e un anotimp 
între anotimpuri, așa cum ne 
pare cînd nivelăm, cu limbajul 
nostru, lucrurile aducînd uni
formizarea (cele „patru" ano
timpuri). Ea nu e un simplu a- 
notimp, e anotimpul, cercul 
timpului. Numai începuturile, ti
nerețile revin. De cîte ori nu 
se va fi spus acestei clipe, o- 
dată cu poetul i „verweile doch". 

Și pentru că e în van să-i ceri 
să rămînă, ea fiind ceea ce nu 
poate să rămînă — o vei invo
ca : o, revino, repetă-te.

Miracolul acesta al reîntineri
rii, esență a primăverii celei 
nefirești, l-a însoțit de-a lun
gul întregii vieți pe Goethe. Nu 
se mai sătura, parcă, privindu-1 
sau trăindu-1. Prietenia sa cu 
Schiller îi apare drept „ein 
neuer Fruhling", iar prietenii 
săi mai tineri îi sînt tot atîtea 
primăveri. Căci îi place să se 
înconjoare de prieteni mai ti
neri, sau le urmărește destine
le. Adesea, ei sînt fiii prietenilor 
săi, prietenii săi reîntineriți. 
(„Die jungen Leute sind neue 
Aperșus der Natur", spusese el).

Ce delicat, ce duios capitol 
este prietenia sa cu Fritz von 
Stein, fiul celei despre care spu
nea că fusese, într-o altă viață, 
sora sau poate soția sa. Urmă
rește pe fiul lui Herder, Sig
mund, chiar atunci cînd nu se 
mai înțelege bine cu părinții 
lui, sau pe C. Iacobi, fiul (sau 
nepotul) prietenului său de altă 
dată, — scriindu-le pe un ton 
moralizator, dar niciodată rigid, 
bătrînesc. Se interesează mai tîr- 
ziu de Karl Schiller, fiul mare
lui său prieten, ori de cel al 
lui Knebel, cel mai vechi prie
ten al său, așa cum își va co
borî privirea cu interes, dar nu 
fără oarecare neliniște, asupra 
fiului d-nei von Schopenhauer, 
Arthur. In toți vedea parcă o 
altă formă a aceleiași primă
veri. II atrag cei tineri așa cum 
îl atrăgeau pe eroul său, Wert
her, copiii: „Inimii mele, Copiii 
îi sînt tot ce e mai apropiat 
pe pămînt 1“

Se lasă fascinat de miracolul 
reîntineririi pe întreaga scară 
a valorilor umane, de la bucu
ria elementară a celor cinci sim
țuri față de carnalul primăve
rii și pînă la credința în nemu
rirea prin repetiție a sufletului. 
Cîtă forță, încă odată, trebuie 
să fi fost în ființa lui Goethe 
cînd invoca acest miracol, pen
tru ca bietul Eckermann, tova
rășul său de bătrînețe, să se îm
bibe întreg cu mitul reîntine
ririi. Căci este extraordinar de 
goethean visul acela al lui 
Eckermann —, umbra, dublul 
—, pe care-1 vom povesti îndată.

In ajun — sînt convorbirile 
din 11 și 12 Martie 1828 — 
Goethe îi vorbise despre Napo
leon și productivitate. La 79 ani 
el nu slăvea altceva decît pro

r

ductivitatea ; și pentru că mal 
ales în tinerețe ești productiv, 
octogenarul Goethe face încă un 
elogiu al tinereții. Dacă ar fi 
prinț, spune el, ar alege în ju
rul său doar tineri. Că și cei 
bătrîni pot fi uneori productivi? 
insinuează amabil, timid ironic, 
discipolul, ca și cum ar fi vroit 
să-1 desmintă pe Goethe cu pro
priul lui caz. Dar, vine replica, 
asemenea oameni nu trăiesc de
cît „o pubertate reînnoită", asta 
e tot; în timp ce alții sînt ti
neri o singură dată.

Tot tinerețea, o simți bine, 
este cea care explică lucrurile 
Ia Goethe, cînd e vorba de ac
țiune, productivitate, creație. 
Cel mult i se poate adăuga, du
pă el, o influență favorabilă 
externă, cum ar fi înrîuryjea 
stenică a forțelor mării asupra 
omului, ceea ce face ca popoa
rele insulare să fie mai active 
și mai poductive decît cele con
tinentale. Nu cumva, spune dis
cipolul, îți poți spori forțele pro
ductive bînd și cîteva pahare 
de vin ? Dar platitudinea îl stă- 
pînește pe Eckermann doar în 
stare de veghe; căci în aceeași 
noapte va avea visul acela a- 
dînc, pe care-1 va istorisi cu pie
tate lui Goethe, ca și cum i-ar 
restitui ceea ce acesta îi dăru
ise.

Plimbîndu-se pe malul mării 
cu cîțiva prieteni, se făcea că se 
treziseră dintr-odată pe o insulă, 
in larg. „Trebuie să ne dezbră
căm și să înnotăm pînă la mal, 
spune unul din prieteni. — Voi, 
da, sînteți tineri și buni îno
tători, interveni Eckermann ; dar 
eu ? — Dezbracă-te și-ți dau 
trupul meu, spune altul". Și în- 
tr-adevăr, intrînd în apă se sim
te altul. Ajuns la mal, constată 
că prietenul care-i luase trupul 
întîrzia. Cînd în cele din urmă 
apare și el, ceilalți îl îndeamnă 
pe Eckermann să-și contemple 
eul anterior. El șovăie, la ideea 
că n-are să-i placă și mai ales 
că va trebui să revină la el; 
se uită totuși și-1 vede și pe 
celălalt crescut, întinerit. „Să fi 
acționat forțele originare ale 
mării ? “ întreabă el. Dar nu 
vrea să schimbe din nou trupul. 
„Cum te simți în mădularele 
mele ? îl întreabă el pe prie
ten. — Foarte bine, ca și îna
inte, îi răspunde acesta: rămîi 
dacă vrei cu trupul meu". Iar 
el se bucură și, simțindu-se in
tact sufletește, are impresia că 
realizează pe viu neatîrnarea 
sufletului de trup, obținînd ast
fel putința unei alte existențe, 
în alte mădulare.

E fără îndoială o pagină din 
Goethe, în visul acesta al lui 
Eckermann. Simți acum bine 
cit de seducător și răscolitor 
trebuie să fi fost gîndul poetu
lui, încrederea aceea exaltată în 
revenirea primăverii și în re
petiția pubertății, pentru ca dis
cipolul să fabuleze. „Căci îmi 
vei acorda, îi spune el,ți-ar fi 
fost greu să născocești în stare 
de veghe ceva atît de curios și 
reușit". Pentru el. Goethe, nu 
era însă ceva curios: era doar 
concretizarea și împletirea cu 
tema mării a gîndului său sta
tornic, că tinerețea e valoarea 
supremă ; și că acolo, unde nu 
poți spune: „o rămîi", vei pu
tea spune : „o repetă-te".

Este, atunci, momentul să pă
răsim umbrele lui Goethe și să 
adîncim fenomenul în el însuși. 
Ni se pare că aci e de căutat 
calea către goethitate, către „das 
Goethetum", cu expresia comen
tatorului său Gundolf. Tinere
țe. tinerețe veșnică, în lipsa ei 
reîntinerirea. Primăvara înseam
nă reîntinerire, foarte bine. Dar 
ce este tinerețea 1 Nu i se pot 
desfășura treptele ?

Destinul esteticii de-a-lungul vremii a fost destul de întorto
cheat : antichitatea și renașterea n-au cunoscut-o decît in 
amestecul sincretic ai diferitelor discipline, alături de filozo
fie pe _ care însă a slujit-o de obicei subordonîndu-i-se. Și 
totuși, încă Platon și Aristotel au ridicat la vremea lor toate 
marile și eternele probleme ale reflecției estetice. Constitui
rea ei ca disciplină de sine stătătoare datată de obicei în 1750 
cînd o fost botezată de Baumgarten cu numele ce-l poartă 
părea că-i deschide drum larg și-i asigură o viață îndelun
gata. A venit epoca sistemelor și un Kant sau Hegel au for
mulat marile construcții logice care ar fi vrut s-o cuprindă 
pentru totdeauna. Triumful a fost însă de puțină durată pen- 
h0 că — separat de ea — curentele literare și artistice - 
romantismul, realismul, naturalismul — și-au proclamat mani
festele de independență încă din secolul trecut, pentru ca 
începutul acestui veac să cunoască rînd pe rînd programele 
teoretice ale dadaismului, futurismului, suprarealismului, con
structivismului și ale altor orientări artistice.

Subminarea esteticii ca speculație teoretică a început însă și 
pe altă cale, atunci cînd diferitele orientări „exacte" de genul 
experimentalismului au abordat arta prin metodele riguroase ale 
științei. S-a vorbit apoi de o estetică „de jos", apropiată de 
fenomen și de una „de sus" care ar pluti în generalități, iar 
secolul nostru n-a mai cunoscut decît două sisteme în accepția 
tradițională a cuvîntului : pe cel al lui Benedetto Croce și al 
Iui Georg Lukacs. In cadrul diverselor orientări filozofice cum 
ar fi, existențialismul, fenomenologia, neotomismul 
continuat totuși să se formuleze teorii estetice care erau însă 
lipsite de dogmatismele și corsetul vechilor sisteme. Ceea ce 
era mai ales un merit a fost considerat însă de mulți un indi
ciu că estetica e pe cale de destrămare, la fel ca și arta ” ‘ 
Hegel îi prevăzuse sfîrșitul.

Nu este lipsit de interes faptul că această pulverizare 
era analogă pulverizării estetice cunoscute în domeniul 
contemporane, atît de diversă și bogată în înfățișări și 
iviseră noi pretendenți la mîna capricioasei prințese. Noii veniți 
— sociologia, structuralismul, teoria informației, semiotica, psiha
naliza — se prezentau cu cărți de vizită impresionante purtînd 
blazonul nobiliar acordat de eficiența rezultatelor obținute în 
alte domenii și se drapau cu toga prestigioasă a ȘTIINȚEI. Au 
apărut astfel, în scurtă vreme, „estetici" sociologice, structurale, 
informaționale, semiotice etc. iar reflecția filozofică asupra artei 
a fost decretată vorbărie goală și inutilă.

Criticii, acești talentați interpreți ai artei, au rămas în espec- 
tativă în fața taberelor care se înfruntau : esteticienii erau 
prea bătrîni și greșiseră destul de des în judecățile lor astfel 
încît puteau fi neglijați, reprezentanții noilor metode erau prea 
tineri și apoi erau destul de incomozi pentru că cereau specia
lizare și rigoare matematică. împăcarea părea de nerealizat și 
apoî, pentru a răspunde îndatoririi lor, criticii talentați se pu
teau descurca mult mai ușor cu simpla observație impresionistă 
decît cu speculații înalte sau calcule și formule. Aparent, din 
punctul lor de vedere, conflictul este tranșat pentru că sensibi
litatea și bunul simț ajunge mult mai ușor și pe-o cale mult 
mai accesibilă chiar și nespecialiștilor la surprinderea atît de 
inefabilei lumi a artei.

Și totuși nenumărate probleme rămîn nerezolvate : dacă pen
tru o primă aproximație judecata de valoare se poate bizui pe 
intuiția și finețea exegetului, întemeierea riguroasă a acesteia 
nu se poate lipsi de cercetarea atentă, chiar de disecția operei 
cu ajutorul instrumentelor oferite de noile metode ; după ce 
investigația analitică este înfăptuită sîntem încă departe de 
ceea ce constituie suflul uman specific al artei și nu se poate 
să nu chemăm în ajutor reflecția filozofico-estetică în măsură 
să ne dezvăluie semnificațiile mai adinei ale operei ; in sfirșit, 
șit, pentru ca această reflecție să se poată debarasa de diletan
tism și generalități, propriul ei limbaj trebuiește reexaminat. Se va 
constata cu acest prilej că termenii cu care operează critica 
sau istoria de artă circulă căpătînd accepțiile cele mai diverse, 
că nesiguranța conceptelor aduce după sine echivocul judecă
ților și că discursul estetic trebuie el însuși supus unui discurs. 
Problemele enumerate sînt tot atîtea nivele de analiză a ope
rei sau a instrumentelor cu care ne apropiem de ea și răspun
sul la ele se lasă în continuare așteptat.

Cum se întîmplă de obicei, ultimii sosiți la ospăț sînt cei care-și 
doresc o poziție cît mai mare : sociologii artei studiind deter
minarea ei istorică, semnificația ei socială, funcția și efectele 
ei aduc un aport remarcabil la luminarea tuturor împrejurărilor 
extrinseci care-i explică statutul, dar în ciuda pretențiilor pe 
core ei le au, căile de acces în interiorul cetății artei Je rămîn 
de cele mai multe ori închise ; rolul lor este foarte însemnat 
dar ei nu ating totuși nivelul estetic propriu-zis rămînînd într-o 
zonă pe care aș numi-o infraestetică ; structuraliștii sau semio- 
ticienii examinează opera ca semn sau încearcă să-i surprindă 
structurile ceea ce contribuie mult la explicarea felului în care 
a fost compusă, dar nu va lămuri niciodată natura sau cauzele 
emoției pe care o declanșează și deci - cu toate că se apro
pie foarte mult de concret - nu reușesc din cauza distanței prea 
mici. Se întîmplă ca atunci cînd din cauza copacilor nu 
vezi pădurea și totuși cît de necesar este să te apro
pii de ei și să-și dai seama din ce specie fac parte, ce vechime 
are, care este forma frunzelor și alcătuirea fructului; adepții 
teoriei informației în estetică reușesc să detecteze mesajul 
transmis de emițător și să descrie drumul pe care-1 parcurge 
pînă ajunge să fie receptat, dar din păcate, decodificarea^ lui 
face să dispară aura de farmec care-1 însoțea și-i simplifică la 
extrem limbajul. Și totuși pînă acum nu există un instrument 
bun de reconstituire a complicatei călătorii pe care o face 
arta printre conștiințe. Planul infraestetic fără a ajunge deci la 
esența artei ne' deschide toate drumurile către ea.

Estetica tradițională, mai veche în cetate, a oscilat adesea 
între un purism autonomist imposibil și o confuzie totala a 
valorilor de cele mai diferite tipuri. La modul ideal ea ar tre
bui să poată ajunge la capătul drumurilor pe care metodolo- 
giile concrete discutate le-au deschis dar. cum sa ajungi Ia un 
capăt cînd încă nu ai pornit sau nu te-ai ostenit sa boț' colea 
către el. Pentru a ieși deci din impasul sterilității, speculața

(continuare în pag. 10)
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S-a remarcat, nu o dată, 
predilecția multor scrii
tori români pentru afo
risme, pentru această 
formulă densă, exempla

ră, născută, în general, din pre
ocupări didactice. De la Învăță
turile tui Ncagoe pînă în vre
mea noastră numeroase scrieri 
poartă amprenta acestui mod 
de a exprima ideile lapidar, sen
tențios. „Teiată albina — scria 
Ureche — își apăra căscioara cu 
acele și veninul săti“. Rostui a- 
nalogiei este evident, ca și în 
reflecția lui Miron Costin pe 
marginea căderii unui domni
tor ilustru : „Copacii cei mai 
înalți mai mare sunet fac cinci 
se doboară". Observarea conse
cințelor politicii expansioniste îl 
conduce pe cronicar la generali
zări ce țin de ordinea etică : 
„Poftele omului n-au hotar. A- 
vînd mult, cum n-ar avea nimica 
îi pare”. Lăcomia cîrmuitortilui 
provoacă agresiunea, iar aceas
ta îl aduce căderea : „și așa la
com inel ia al altuia. . . pierde și 
al său'.’ Necinstea in politică îl 
face pe Neculce să observe, în 
spiritul justiției imanente : „Pa
sărea vicleană dă singură în laț". 
Corupția, venalitatea antrenea
ză, la Cantemir, reflecții ca a- 
ceasta : „Sula de aur ziduri
pătrunde și lăcomia își vinde 
neamul'1. îndemnul principelui- 
cărfurar la acceptarea sacrifi
ciului de sine, în interesul co
lectivității, capătă de asemenea 
expresia memorabilă : „Pentru 
slobozenie și moșie cu cinste a 
muri, decît prin multe veacuri 
cu necinste a trăi, mai cu fo- 
4<>s și mai lăudat este". Studiul 
și meditația nu sînt exerciții 
fără rost, ci modalități de a in
fluența realitatea. Semnul înțe
lepciunii ? „Din cete văzute sau 
auzite, cele nevăzute și neauzi
te a adulmeca și viitoarele din 
cele trecute a judeca". Exem
plele ' s-ar putea înmulți. Să ci
tăm încă unul, din Asachi, spre 
a ne mărgini doar la precursori: 
„Acela nu este patriot care n-a

SENTINȚE MEMORABILE
învățat a fi folositor obștei ; n-a 
purtat cerul în pieptul său a- 
cel care n-a simțit plăcerea de-a 
fi binefăcător pentru muiți, 
chiar cu sacrificiul Său".

în ceea ce-t privește pe Ko- 
gătnicc.inu, ei n-a cultivat afo
rismele ca gen literar, deși a 
tradus și tipărit numeroase 
„sen ten In și cugetări" în pe
riodicele sale, cu deosebire în 
„Calendar pentru poporul ro
mânesc" (1842, 1843, 1844). unde 
a reprodus succinte reflecții din 
Cicero, I,a Bruyere. Fenelon, 
Bossuet, CRtmfort, Pascal, Rous
seau. Franklin, Lamenais, Cha
teaubriand ș.a. Ce a crezut Ko- 
găiniceanu că trebuie să reco
mande concetățenilor sui ? „Vai 
de acela care-și ocărăște țara". 
Oricum ar fi aceasta, oricît de 
„nemulțămitoare". îi datorăm 
devoțiune. Și adăuga, în același 
sens, reproducînd din pravila 
Iui Vasile Lupii, ca un blestem : 
„Cela ce-și va vicleni patria și 
locul nașterii sale mai cumplit 
trebuie pedepsit clecît un uci
gător de părinți". Panegiricul 
lui Ștefan cel Mare, pe care el 
cel dinții i l-a atribuit lui Var- 
tolomeu Măzăreunu, oferea și 
un îndemn Ia activitate în ser
viciul patriei, căci„ din fapte 
ori se întunecă ori se strălu
cește neamul". Mesajul lui Fran
klin, căruia îi schițase portre
tul moral Sn „Almanah de în
vățătura și petrecere" (1842), 
era tot un îndemn ia hărnicie.

Kogăkwceanu a cunoscut, fă
ră îndoiedă, și celebrele Cen- 

sees, reflexions et maximes mo
rales ale Iui Gabriel Thuerson, 
conte de Oxenstiern (1041—1707), 
la care s-a referit undeva. Este 
una din primele cărți traduse 
la noi din limba franceză și ca
re a circulat în cîteva ediții 
(1736, 1774, 1825} și în nume
roase copii manuscrise. Una 
dintre acestea o avea bătrînul 
V. I’ogor, cu care Kogălniceanu 
se afla în bune relații. în altă 
parte Kogălniceanu îi aminteș
te pe celebrii predicatori și mo
raliști francezi Louis Bourdu- 
loue și J. Massillon, foarte pre- 
țuiți de Voltaire pentru vigoa
rea cu care condamnau viciile 
morale ale vechiului regim. Cu 
siguranță că în colegiul de la 
Luneville operele acestora i-au 
fost puse la îndemână de octo
genarul abate Lhomme, astfel că 
citarea lor în mijlocul unui dis
curs nu trebuie să surprindă. 
Omul politic a făcut adesea a- 
pel la maxime și locuțiuni ce
lebre spre a chintesenția o i- 
dee, ori spre a-i conferi mai 
multă strălucire.

ideile social-politice, princi
piile care l-au călăuzit în înde
lunga sa activitate, militantul 
le-ă formulat, adesea spontan, 
într-o formă pregnantă, care 
permite izolarea lor din context. 
Ele capătă- astfel personalitate 
și definesc putința cărturarului 
de a se exprima în forme memo
rabile. Cînd t s-a zis, în legă
tură cu dezbaterile din Divanul 
Ad-hoc, „privighetoarea Moldo
vei", se comunica o impresie u-
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nanimă. Concepția sa privitoa
re la evoluția istorică în gene
re și ia organizarea statului 
modern îndeosebi o aflăm ex
primată în formule care i-au a- 
sigurat o meritată faimă. „Te
oria cea mai frumoasă, spunea 
la un moment dat Kogălnicea
nu, rămîne rea cînd realitatea 
nu corespunde Ia așteptările 
sale" (1869). Numai concordan
ța dintre principii și exigențele 
realității poate asigura soluții 
eficiente. Cînd are de ales în
tre principii și interese persona
le, el se pronunță răspicat în 
favoarea celor dintîi : „Nicio
dată nu voi sacrificii un princi
piu pentru o persoană, fie cît 
de înaltă" (1875). Demersurile 
vădesc un spirit realist, încre
zător în capacitatea națiunii de 
a-și conduce destinele. Vocația 
lui funciară este aceea de con
structor și ea decurge din cre
dința sigură, contestarea unor 
valori, fără afirmarea altora, nu 
ajunge. „Pentru că nimănui 
nu-i este iertat de a răsturna 
fără a se gîndi Ia ce pune în 
loc" (1868). Iar în altă parte : 
„E ușor a dărî-ma. dar e greu 
a zidi" (1888). Sînt reflecții ce 
amintesc asprimea cu care N. 
lorga a condamnat, mai tîrziu, 
sterilitatea anarhismului, pre
tinzând Celor ce neagă să asigure 
continuitatea evoluției prin afir
marea altor valori. încrederea 
neclintită în progres îi inspi
ră fiecare gest. „Propășirea este 
mai puternică decît prejudecă
țile popoarelor și nu este zid 
destul de nalt și de tare ca să 

o poată opri în drumul său“ 
(1850). Această convingere, căreia 
Kogălniceanu i-a rămas credincios 
pînă Ia urmă, nu-1 împiedica 
să condamne grftba, precipita
rea către o țintă a cărei atin
gere n-a fost asigurată : „rîvna 
mare ucide toată lucrarea" 
(1863), conchidea el, într-o for
mulă ce amintește recomanda
rea Iui Talleyrand : „Pas trop de 
zele“ I în același mod, aforistic, 
Kogălniceanu avertiza în Par
lament asupra necesității ca 1c- 
giutorii să cunoască bine rea
litățile, fiindcă „legile care 
merg prea departe sînt ca min
gea : iau o mișcare înapoi" 
(1868). Măsura și precauția se 
cuvin observate întotdeauna : 
„Fără a renunța la energia, în- 
țălpciunea și prudenț.ia trebuie 
să fie busola povățuitoare pen
tru toate națiile" (1860). Datoria 
dregătorilor țării este să veghe
ze la îndreptarea stării de lu
cruri înainte de a se ivi criza : 
„a cunoaște răul este un început 
de vindecare" (I860). Celor ce 
și-au pus întreaga destoinicie in 
serviciul poporului, nu trebuie 
să li se precupețească recunoș
tința. „Să stimulăm, îndemna 
Kogălniceanu, deprinderea de a 
răsplăti, iar nu de ă aduce a- 
minte numai răul" (1875). Iar 
în altă parte : „întîia datorie a 
unei nații este recunoștința ; a 
răsplăti actele patriotice este 
a arăta singurul patriotism" 
(1859).

S-ar putea continua astfel, 
excepiînd sentințe memorabile 
din scrierile, cuvintârile și ac
tele militantului pînă la di
mensiunile unui volum. Care — 
cu Siguranță — n-ar fi lipsit de 
interes. Asemenea formulări 
vădesc o marc capacitate sin
tetică și expresivă, grație că
reia observațiile lui Kogălnicea
nu, pe oricare teren, îmbracă 
adesea forma unor sentințe la
pidare, memorabile, care — 
după cuvîntul lui Diderot — 
„împing adevărul în aducerea 
noastră aminte".

JOIfLINE GARNHK, GfOKGIS CHIUI:

GEOGRAFIA
URBANĂ

R. ecent apărută în librării, traducerea româ
nească a Tratatului de geografie urbană, pu
blicat în 1963 de J. Beaujeu-Garnier și G. 
Chabot, este rezultatul unei selecții judicioa

se, oferîndu-ne una din lucrările cele mai pline de 
substanță și reprezentative ale genului, fapt pentru 
care a fost tradusă și în alte șase limbi de largă cir
culație Colaborarea dintre un savant cu o înde
lungată experiență, format în școala clasică a geo
grafiei umane franceze, și urmașa sa la catedra in
stitutului de geografie din Paris s-a dovedit deo
sebit de fructuoasă. In comparație cu alte lucrări 
geografice franceze, tratatul de fața se dovedește 
capabil să depășească limitele țărilor francofone,. 
printr-o bună cunoaștere a lucrărilor de valoare pu
blicate de specialiștii sovietici, americani, polonezi, 
suedezi, japonezi etc.

Structura tratatului respectă o ordine logică : se 
începe cu definirea orașului și conturarea fenomenu
lui urban, urmează un capitol regional descriptiv, 
du|>ă care se analizează funcțiile urbane, planul și 
evoluția teritorială, viața in orașe, pentru a încheia 
cu integrarea orașului în regiunea geografică;

Poate cel mai atractiv capitol este cel intitulat 
„Orașul pe glob", în bună măsură bazat pe lucrarea 
mai veche a lui G. Chabot — Lcs villes. Aici găsim 
paragrafe de o profundă autenticitate, expresie a 
unei mari sensibilități, capabile de a surprinde cele 
mai personale accente ale peisajului urban. Bată, 
de pildă, orașul mediteraneenii : „Apa este rară, dar 
tu atît mai prețuită i nu este piață care să nu aibă 
fîntîna sa arteziană, bazinul sau, în care copiii vin 
să se răcorească și să se stropească după pofta ini
mii. Somptuoasele jocuri de apă de la Villa d’Este, 
cele o sută de fîntîni de Ia E’Aquila depun măr
turie pentru această dragoste mediteraneeană pen
tru apă și beneficiază de așezarea lor în munții din 
Centrul italiei ' bazinele Alhambrei din Granada,

grădm-ile Sevillei, fîntrnlle Romei răspund aceleiași 
frreocupări. Și copiii care ies din maghernițele din 
Trastevere au cel puțin mângâierea strălucirii soa
relui cakl și a șiroirii apei la fîntîna din piața ve
cină" (p. 67).

Această descriere a marilor serii urbane ale lu
mii are și avantajul de a suplini lipsa unui capitol 
dedicat evoluției generațiilor de orașe, capitol pre
zent in multe tratate similare.

Funcțiile urbane sînt tratate în ordine istorică', 
începând cu funcția militară a orașelor-cetăți din 
antichitate, Continuând cu funcția comercială și in
dustrială și încheind cu funcția de rezidență tem
porară, expresie a creșterii mobilității și a duratei 
timpului liber ale omului contemporan. Prezentînd 
diferitele aspecte ale vieții urbane, autorii nu oco
lesc problemele dificile care se ridică în calea ora
șelor mari, fie ca urmare a servitutilor istorice, fie 
datorită condițiilor de mediu sau din cauza unor de
ficiențe de natură urbanistică ; lipsa de spațiu, pro
blema apei, problema poluării mediului ambiant, 
problema transportului urban. Sînt prezentate în 
detaliu caracteristicile demografice ale orașelor — 
structura pe grupe de vîrstă, pe sexe etc. ’ Clasifi
carea orașelor adoptată de autori pleacă de la con
cluzia că structura profesională a populației rămîne 
cei mai prețios indicator a) bazei funcționale a așe
zărilor urbane. Sînt distinse trei tipuri de orașe : 
orașe cu un sector primar destul de reprezentativ, 
orașe în care predomină sectorul terțiar și orașe cu 
activități predominante din sectorul secundar. In 
afară de acestea, orașele-metropolă tind spre un 
echilibru între terțiar și secundar. Autorii, consideră 
demnă- de interes și clasificarea socială propusă de 
Pîi. Pinchemel pentru nordul Franței.

Din punct de vedere științific, cel mai interesant 
capitol este, în mod indiscutabil, cel consacrat rela
țiilor complexe dintre oraș și regiunea înconjură
toare, problemă care a constituit și subiectul prime
lor studii de geografie urbană ale lui G. Chabot. 
Nici una- din multiplele fațete ale relațiilor dintre 
oraș și regiune nu este neglijată, autorii dovedin- 
du-se bine informați asupra tuturor metodelor fo
losite pentru- determinarea zonelor de influență ale 
orașelor. Era firesc ca acest capitol să se încheie 
cu acceptarea noțiunii de regiune urbană, pe baza 
căreia- G. Chabot a elaborat de altfel și propria sa 
regionare geografică a Franței.

Ediția româna este completată cu o binevenită 
postfață, elaborată de V. Cucu, postfață care pre
zintă pe scurt principalele caracteristici ale orașe
lor din țara noastră. Ținînd cont de anul apariției 
ediției franceze, editorii — V. Cucu șl N. Caloianu 
— a.u. unele precizări. în subsol,’ referitoare la
modificările cantitative și la elementele noi apărute. 
Foarte utile pentru publicul larg sînt și explicațiile 
date de traducător — V. Glrbacea — diferitelor zone, 
unități geografice și expresii mai puțin cunoscute. 
Calitatea traducerii este, de altfel, excelentă, reu
șind să găsească cele mai potrivite corespondente 
românești pentru termenii propuși de autori și păs
trând, în același timp, prospețimea textului original.

Al. UNGURI. VNU

încotro?
(continuare din pag. 9) 

filozofico-estetică trebuie să se conjuge cu investigația concretă 
realizată de diversele instrumente științifice moderne și să-ncerce 
să și le integreze. Fără indoială pentru a nu ajunge la un 
amalgam ecletic și pentru a nu țe rătăci in hățișurile stufoase 
ale empiricului este necesară o gîndire critică și iii același timp 
deschisă. Or, estetica marxistă ar putea să realizeze in modul 
cel mai fericit această simbioză.

Cu toate eforturile depuse, rezultatele se lasă încă așteptate, 
pentru că încercînd mereu să-i judece pe alții estetica nu s-a 
judecat aproape deloc pe sine și astfel conceptele ei sînt arun
cate adesea ca o minge de fotbal de la un jucător la altul. 
Planul metaestetic, cel care să realizeze autocontrolul si verifi
carea instrumentelor noționale este deci la fel de important 
chiar dacă el vizează arta numai în mod indirect.

Putem stabili atunci vreo ierarhie între infraestetic, estetic și 
metaestetic, acordînd șanse mai mari de dezlegare a secretelor 
artei vreunuia dintre aceste nivele de analiză ? Cred că nu și, 
mai mult, sînt de părere că trebuie să încercăm - evident cu 
toate dificultățile și limitele demersului nostru - să realizăm o 
sinteză a acestor nivele atît de diferite; Spre deosebire de re
zolvarea unei probleme de matematici care presupune' cîteva 
căi și o singură soluție arta presupune o infinitate de căi ți 
nici o soluție definitivă.



logica descoperirii științifice
În cele ce 
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du C. N. O. F.“

d’Etudes Methodologiques 
de cercetări în vederea

Urmează faza dinamică a euristicii sau euristica propriu-zisă, 
complexă datorita elementelor logice și nelogice care concură 
la procesul de creație științifică. Iși dovedesc aici utilitatea și 
valoarea euristică o serie de operații fundamentale : analiza, 
compararea, sinteza, substituția, extrapolarea, generalizarea, 
transpoziția. Intervin observația, experimentul și modelul Nu 
trebuiesc neglijate imaginația și intuiția.

Cu aceste elemente exprimate explicit sau implicit subiec
tul individual sau colectiv alcătuiește diverse strategii metodolo
gice pentru a descoperi sau a crea. Astfel, euristica sau logica 
descoperirii se poate structura într-o metodologie generală, des
chisă oricăror înnoiri. Ea trebuie să-și fixeze trei scopuri prin
cipale : teoretic, normativ și axeologic. Prezentul postulează 
necesitatea ei, prezentul o va face reală.

Teodor DIMA

1959, „Le Groupe
destinat efectuării

elaborării unei metodologii a omului în acțiune, metodologie 
care cuprinde și un număr de patruzeci de metode euristice. 
Acest „grup“ a editat, sub conducerea lui R. Caude și a lui 
A. Moles (ultimul ne-a vizitat nu de mult țara), o remarcabilă 
culegere de studii în care sînt descrise metodele euristice. 
„Grupul" s-a transformat apoi în „Le Centre d’etudes et de Re
cherche en Methodologie Appliquee", care și-a propus să des
prindă, plecînd de la observații în laboratoare și de la analize 
ale literaturii științifice, „metodele spiritului creator".

Să schițăm, în vederea unei eventuale discuții, cîteva din 
trăsăturile generale ale logicii euristice.

In procesul cognitiv, subiectul reflectă și construiește, se in
formează și inventează, analizează și intuiește. El realizează, prin 
îndoita sa funcție, progresul sistematic, cantitativ și calitativ, al 
cunoștințelor, substanțialele restructurări, tot mai dese, din ști
ință. Acest progres științific se reîntoarce asupra subiectului, de- 
tcnninîndu-i modificări profunde în mecanismul său intern, logic. 
Oricare revoluție științifică, pe care subiectul a pregătit-o înde
lung și a realizat-o în dependență funcțională de obiectul său 
(obiectiv, ca origine și obiectivat, ca rezultat) are drept conse
cință primă sau mai îndepărtată, transformarea subiectului, atît 
din punct de vedere intensional, cit și al structurii sale formale.

Pe de o parte, imaginația sau fantezia și intuiția sînt in
dispensabile subiectului pe linia fertilității, creativității și spiri
tului inovator în știință, pe de altă parte, o anumită structură 
iogico-formală asigură validitatea, rigurozitatea și corectitudinea 
operațiilor intervenite în activitatea de sistematizare a cunoștin
țelor științifice.

Grație logisticii și semioticii s-au repurtat succese remarca
bile în direcția elaborării logicii cu ajutorul căreia subiectul 
sistematizează cunoștințele științifice în teorii și sisteme de teo
rii. Formalizarea și axiomatizarea au devenii instrumente bine 
reglate, cu un statut bine pus la punct de logicienii secolului 
nostru. Acestor instrumente le revine misiunea de a fi schele
tul rațional al procesului cognitiv realizat de subiect, și aceasta 
deoarece, așa cum preciza J. Picard, „... osatura logică nu este 
oricînd vizibilă, dar ea este cea care ține construcția"

Dar aceste instrumente nu au și valoare euristică. „Se axio
ma! tzează ceea ce se cunoaște deja. Se axiomatizează pentru o 

'mat bună administrare a rigorii cunoașterii. Axiomatica este o 
reluare, niciodată un adevărat început" (G. Bachelard). Descope
rirea și creația științifică presupun acțiunea asupra necunoscu
tului. Aici subiectul are nevoie de alte instrumente mai mlă
dioase, dar mai puțin fragile, mai puțin riguroase, dar mai efi
ciente, mai puțin pure, dar mai active. Aceste instrumente tre
buie să-i permită subiectului să realizeze o infinitate de combi
nații posibile pentru a fi descoperitor de terenuri noi, pentru 
a fi creator și inventiv. Nici pe acest plan subiectul r.u acțio
nează la întîmplare, dimpotrivă, logica stimulează combinațiile 
naturale ale spiritului pentru a găsi ideea generatoare de adevăr. 
Dar logica nu funcționează aici în stare pură, ea interferează, 
făeind chiar corp comun, cu elemente intuitive, psihologice, ima
ginative. De aceea nu avem de-a face cu o logică obișnuită, ele
mentară, nici cu o logică formală, matematică. Comportamentele 
concrete ale creației științifice relevă, mai degrabă o infra-logică. 
Dar. pentru că acest termen poate primi și nuanțe peiorative, o 
vom numi logică euristică, sau, într-un cuvînt, euristică.

Logica euristică nu se opune, în esența ci, logicii formale, dar 
nici nu este o ramură a ei. Nu se opune, deoarece operează tot 
cu forme logice (noțiuni, propoziții, inferențe) sub semnul ace
lorași cerințe ale principiilor gîndirii. Pe de altă parte însă, des
coperirea nu urmează logica deductivă, nici silogistică, nici stan
dardizată, nici logica inductivă concepută de F. Bacon. Ea ur
mează o logică mai suplă și mai complexă, în care presupunerea 
este regină, iar inferențele probabile, sclavii ei, uneori credin
cioși, alteori fățarnici, dar indispensabili.

Logica euristică nu este, în sens strict, o logică aplicată. Acest 
înțeles i-ar da o nuanță apriorică de intervenție în creația 
științifică din afară, ca factor extern. Desigur, logica, fiind mai 
stabilă decît conținutul pe care-1 structurează, intervine cu for
mele ei, proprii gîndirii, dar în creația științifică ea devine atît 
de mlădioasă îneît, în afara structurilor logice care pot acoperi 
clase largi de fenomene, din domenii diferite, se cre
ează o strategie euristică pentru fiecare domeniu de investigat. 
Mai mult, uneori, fiecare cercetător sau fiecare colectiv de 
cercetători propune o euristică proprie pentru același cîmp de 
adecvare, rezultatele fiind, de multe ori. aceleași. Plecînd de 
la diversitatea procedeelor sale, euristica redescoperă o no
țiune fundamentală : aceea de stil, arătînd că diversitatea oa
menilor poate fi găsită nu în ceea ce aceștia fac, ci în modul 
în care fac. Deci euristica este o logică dinamică, în același 
timp, instrument al creației și rezultat al propriei acțiuni. Pe 
măsură ce participă organic la extinderea sferei de creație, 
ea .e constituie, se perfecționează și se îmbogățește cu noi pro
re lee Evoluția ei este astfel infinită, precum însuși procesul 
cunoașterii

Din acest punct de vedere, euristica interferează cu praxco- 
fogti.i — teoria acțiunii eficiente -- contribuind la tentativa 
omului de a stăpîni complexitatea lumii în care el ■ trăiește, 
.cțiunea urmărește totodată prefacerea lumii și schimbarea 

e.. i-ter.ței însăși a omului, creînd sisteme, valori economice, 
tehnice și culturale inexistente în natură. In felul acesta pra- 
xcologia adaugă euristicii, pe lingă valorile de adevăr ale lo
gicii 'adevărat, fals, posibil etc.), valorile sale (util, inutil, po
sibil de realizat, de descoperit sau nu etc.).

I’e de altă parte, euristica participă chiar și în faza premer- 
g it< are acțiunii, pregătind situația gnoseologică în care se va 
desfășura strategia metodologică propriu-zisă. Astfel dinamismul 
euristicii este precedat de o stare de reflexie, cînd subiectul rea
lizează mai întîi, o documentare euristică, conceptualizează. caută 
termeni cheie și idei forță, enunță definiții, chiar convenționale, 
enunță ipoteze de lucru pe care le supune, mental, sau natural, 
la proba confirmării sau a infirmării, caută analogii fertile etc. 
A concepe drumuri noi de acțiune, a le descrie, a le denumi, 
a le cupla prin încercări și erori, este deci primul pas în eu
ristică.

Măsurile ameliorative introdu
se in învățămînt necesită, de a- 
ceea, meditația specialiștilor — 
pedagogi, psihologi, sociologi — 
mai ales că aplicația practică 
a acestor măsuri nu înseamnă 
decît experimentare. Dar orice 
experimentare presupune încer
cări și erori, care trebuie se
sizate din timp și corectate. A- 
poi, proiectarea măsurilor ce se 
iau — de bună seamă în favoa
rea,' în primul rînd, a obiectivi
tătii aprecierii candidaților — 
trebuie făcută din timp și, mai 
ales, pe un termen relativ mai 
lung decît pînă acum. Căci, da
că bacalaureatul și examenele de 
admitere constituie momente și 
etape hotărîtoare pentru can
didați — dar mi-te pentru fa
milii ! —, atunci este firească
necesitatea instalării unei stări 
dispoziționale de oarecare certi
tudine, măcar privitoare ia nu
mărul și felul disciplinelor la 
care se va da examenul și la 
modalitatea de desfășurare a a- 
cc stuia.

Analiza științifică a experien
ței comisiilor de bacalaureat fa
ce posibilă concluzii privitoare 
la eventualele modificări nece
sar e.

Ar fi bine ca deciziile să fie 
publicate cel puțin la început 
de an școlar (și într-un tiraj sa
tisfăcător). Prin aceasta, vom a- 
sigura acel climat de liniște in
terioară, generat de cunoașterea 
cerințelor examenului, climat ab
solut necesar pentru a omogeniza 
șansele de succes ale candida
ților.

Conf. dr. ing. Hugo Rosman : 
In general, în legătură cu baca
laureatul se ridică următoarea 
problemă : el trebuie să con
tribuie la realizarea unei sinte
ze și, în același timp, la debu
tul unei noi activități Cu trei
zeci de ani în urmă, bacalau
reatul era un punct de înche
iere. Cu timpul, semnificația lui 
a devenit alta, el reprezentînd, 
tot mai mult, un punct de ple
care

Conf. dr. ing. N. Gavrilaș : 
De aici și orientarea unilatera
lă, potrivit căreia, în ultimii ani 
de liceu, elevii se preocupă foarte 
stăruitor de, să zicem, matema
tică și fizică, și neglijează cele
lalte obiecte. Dezvoltarea armo
nioasă a tînărului nu poate să 
nu sufere din această cauză. Pe 
urmă, mai este și inegalitatea 
pregătirii, determinată de faptul 
că elevul a urmat la Iași sau, 
să zicem, la Hîrlău...

Conf. dr. ing. Hugo Rosman: 
Aveam un student care, în anul 
II, m-a surprins prin capacită
țile lui intelectuale deosebite. 
L-am întrebat unde a absolvit, 
și am aflat că la Codăiești...

Conf. dr. ing. N. Gavrilaș : 
Ceea ce nu ne împiedică să 
ne întrebăm de ce un elev de 
la oraș poate, uneori, să devan
seze pe unul dintr-un centru 
urban mai modest său de la ța
ră, în ciuda unor aptitudini rea
le, în ambele cazuri

Conf dr. ing. N. Reus : Pentru 
o bună selecție, aș propune să 
se grupeze examenele pe secții t 
reală și umanistică, astfel îneît 
aprecierea să fie mai omogenă. 
Președintele să fie neapărat un 
cadru universitar, cu bună pre
gătire și (absolut necesară) au
toritate Cel puțin unii din mem
brii comisiei, de pildă, la ma
tematică. la fizică, ar fi bine 
să fie din rîndul celor care sînt 
prezenti și în comisiile exame
nelor de admitere în facultate. 
Ar fi astfel favorizată o utilă 
acțiune de orientare și depistare 
a valorilor.

Prof. dr. Const. Cordunea- 
nu: Propun — în consens
cu unii colegi, cu care m-am 
consultat în prealabil — ca cel 
puțin profesorii de matematică, 
fizică, chimie, biologie, limbi 
străine să fie cooptați de la alte 
școli. Iar la notarea tezei de 
limba și literatura română să 
se țină seamă, cu strictețe, de 
ortografie. Ar fi necesare norme 
precise de notare, care să ex
cludă posibilitatea ca cineva ca
re face greșeli numeroase de or
tografie să poată căpăta diploma 
de bacalaureat.

Prof. Const. Munteanu : Consi- 
derînd bacalaureatul în perspec
tiva unei tot mai ample diversi
ficări a liceelor — fie de spe
cialitate, fie de cultură genera
lă — cred că ar trebui ca acest 
examen să-și păstreze, și în vi
itor, caracterul de atestare a ți
nui orizont corespunzător de 
cultură generală, dar să aibă și 
o latură, să-i zicem pi-.eHrâ în 
domeniul specialității, a.șa cum

CE ESTE
Șl CE TREBUIE 

SĂ FIE
BACALAUREATUL?

(continuare din pag. 3)

se face, în momentul de față, 
la liceele de artă. .Aș considera, 
de altfel, util să se facă mai 
intii atestarea in domeniul spe
cialității și apoi cea privind fe
lul în care această specialitate 
este grefată pe un fond de cul
tură generală.

Prof. P. Tănăsucă : In ce mă 
privește, sînt de părere că e- 
xaminarea trebuie să se facă 
în fața întregii comisii, formată 
din profesori de mai multe spe
cialități. Candidatul va avea ast
fel posibilitatea cu, răspunzînd 
la o problemă de strictă speci
alitate, să facă apel la cunoștin
țele dobîndite în cadrul diferi
telor obiecte de învățămînt. Nu
mai ati'.nci se poate constata 
aria cunoștințelor de cultură ge
nerală, capacitatea candidatului 
de a sintetiza, de a sistematiza 
anumite cunoștințe, de a pre
zenta și susține o anumi
tă problemă, de a se folosi 
de tot ceea ce școala, în cei 12 
ani, i-a pus la dispoziție.

Bacalaureatul trebuie să con
firme că absolventul respectiv 
are orizontul necesar și capaci
tatea corespunzătoare abordării, 
în continuare, a studiului într-o 
disciplină sau alta ; poate face 
față cerințelor minime, comune 
diferitelor sectoare de activita
te, practică sau teoretică ; pose
dă cunoștințe temeinice de lim
bă maternă, scrisă sau vorbită, 
de istorie și geografie a patriei, 
are orizontul științific necesar 
interpretării cauzale a diferite
lor fenomene din viață sau so
cietate, le înțelege conexiunea și 
le poate exemplifica și altora, 
în mod coerent, — este, așadar, 
un om cu o corespunzătoare pre
gătire pentru societate.

Prof. dr. docent Const Cio- 
praga: Ce-ar trebui să fie ba
calaureatul ? Pentru ridicarea 
calității bacalaureatului, ar tre
bui să pornim de la un factor 
determinant, care este corpul 

JIQUIDI ; llujtroții la „O noapte furtunoasă*.

didactic. Propun, în acest sens, 
pentru cadrele didactice care 
predau la licee, la clasele care 
pregătesc elevii pentru bacalau
reat (XI—XII), o selecție cît 
mai atentă, în ceea ce privește 
talentul pedagogic. Gradele 
didactice nu reprezintă întotdea
una o garanție privind calita
tea optimă, îneît, între mai mulți 
profesori din aceeași., specialita
te și cu același grad," numai li
nii dispun de calitățile necesa
re (nu-i vorba de neîncredere 
în valoarea examenelor, dar a- 
vem în vedere aptitudinile pe
dagogice, arta de a transmite 
cunoștințele, capacitatea de sin
teză). Apoi, examenele de baca
laureat să se organizeze numai 
în orașele reședință de județ, 
sau în municipii, de la caz la caz, 
iar în comisie să fie profesori 
de la alte școli decît acelea de 
la care provin canclidații. Intre 
disciplinele obligatorii pentru 
bacalaureat să fie, indiferent de 
secție, istoria patriei și o lim
bă străină, modernă. Aceasta, a- 
vînd în vedere, pe de o parte, 
funcția educativă a celei dintîi 
și, pe de altă parte, valoarea 
practică a cunoașterii limbilor 
moderne. I.a probele scrise, mă 
refer la partea umanistică, să 
se dea subiecte cu caracter de 
sinteză, din care să rezulte ca
pacitatea asociativă, orizontul in
telectual, aptitudinile do elocu
țiune : iar la probele orale, să 
se pună accent pe formarea 
gustului estetic, pe latura for
mativă. umanistică, adică exa
menul să constituie o verificare 
nu numai a cunoștințelor, ci și 
a conștiințelor.

In concluzie. un bacalaureat 
care să reflecte armonios con
turarea incipient ă a unei perso
nalități contemporane. care să 
confirme integrarea in spiritua
litatea noastră socialistă și care 
să ne ofere bucuria de a con
stata că generațiile noi preiau 
schimbul sub auspicii optime.

¥
Dincolo de unele puncte con

troversate, o anume convergen
ță a opiniilor emise, in cadrul 
prezentei anchete. ne scutește 
de obligația dc a trage conclu
zii. Există, in opiniile exprima
te, citeva evidențe dominante, 
care se cer, in mod necesar, 
luate. în considerație pentru o 
constructivă abordare a proble
mei bacalaureatului. Nu e mai 
puțin adevărat că problema ră- 
mîne deschisă. redacția invi- 
Hnd, ca și in cazul altor anche
te, cititorii revistei să se pro
nunțe asupra temei propuse și 
dezbătute în prezenta anchetă, 
temă, considerăm noi. de reală 
actualitate Motiv pentru care îi 
vom acorda, in continuare, spa
țiul cuvenit in paginile publi
cației noastre.

Al. I. FRIDUȘ



POEZIA ACTUALĂ 

IN FLANDRA
Dezvoltat^, sub semnul creațiilor de factură filozo

fică ale unor poeți prestigioși ca Pol le Roy și Erik van 
Ruvsbeek, lirica flamandă actuală polarizează în jurul 
marilor întrebări ale existenței.

Una din temele majore ale unei asemenea poezii cu 
desfășurare universală este credința în puterea demiur- 
gică a cuvînlului. Solia poemului este de a integra lu
mina — „verbul solar" — în descifrarea fulgerelor su
fletului. Cuvîntul are dimensiunile universului : înapoia 
lui munți se adăpostesc (Serge Largot). Mai mult, verbul 
condensează într-însul sensul lucrurilor și arderea lor, 
„nota cea mai înaltă" a existențialului (Ignaas Veys).

Dar cuvîntul nu este numai dimensiune cosmică 
și intensitate. El posedă înainte de toate virtutea cu
noașterii. Poetul știe că verbul poate fi uneori o pen
umbră, avind doar sunetul celui care-1 ascultă (Largot). 
Dar el mai știe că penumbra este vremelnică și că 
prin poem el trebuie s-o depășească, atingînd acea de
cantare prin care cuvîntul devine coincident cu sensul 
primordial, și în felul acesta, coincident cu lumina, 
înțeleasă în același timp ca trăire transfigurată și cu
noaștere.„Poezia este lumină care cîntă" : în acest vers Serge 
Largot formulează lapidar crezul poeziei neerlandeze 
de azi, crezul poeziei de întotdeauna : acela de a fi 
cîntare a luminii, muzică a spiritului. Și fiecare euvînt 
este un frate al celorlalte în acest cor al luminii, care 
este poemul.

Impresia de inteligibilitate dificilă pe care o lasă 
unele poeme este numai aparentă. Ea ține de expri
marea eliptică : poetul renunță să facă fraze didactice 
pentru a nu dilua emoția în cuvinte, pentru a vorbi cît 
mai direct, electric. Dar ea ține nu numai de elimina
rea premeditată a cuvintelor parazitare, ci și de struc
tura inefabilului sufletesc care nu se lasă desenat în 
conture brutale (căci s-ar amputa), ci doar surprins în 
semitonuri și nuanțe. Depășind astfel amenințarea de
finițiilor irevocabile (Ignaaș Veys), spiritul își păs
trează liberă disponibilitatea.

Poemul este chemat să capteze cel mai mic tremur 
al sufletului ca o amprentă în spațiu. Să capteze înal
tele piscuri ale clipelor umane fremătătoare. Pentru a 
ne regăsi, printr-o conștiință verticală, portretul nostru 
ia înălțimea omului (Hedwig Speliers).

SERGE LARGOT
*

un euvînt
ere sunetul celui care ascultă 
oglinda cu multe graiuri a formulării 
plină de sunete primordiale 
un euvînt este cîteodată zăvor cu resort vremelnic 
plescăit al limbii mierlă țipînd sau crin foșnind 
dar niciodată un euvînt nu-i mai frumos 
decit atunci cînd el își găsește frații 
prin mulțimea cintătoare a sensului luminos 
vibrează deci, iubește și ascultă 
poezia este lumină care cîntă.

ANNIE RENIERS
-¥■

cînd se face tăcere
și noapte in noi 
toți fiorii se împreună

și orice mișcare devine 
asemeni veghei nemișcate : 
așteptarea amintirii

în clipa singură la punctul tangenței 
nemijlocitul adevăr mărturisește 
despre viitorul care aduce semnul

orice lumină este grai
— între moarte și naștere
lupta cuvîntului —

și veșnica întoarcere unicul drum 
către orbitoarea candoare 
a unei zile absolute

WILLEM M. ROGGEMAN
Agorafobie

Cu trupul nelocuit, retrăiesc
Vălurile de ieri. Ca rănile crucificatului 
Cuvintele tale sînt țintuite în trupul meu. 
O femeie vorbește in spatele meu 
Cu buze>e argintate alg rănii sale.
Suflul mi-a fost ani de zile absent.
Civilizația a fost prea dese ori
Un paianjeniș solitar de cuvinte.
Nici un vis nu-i de-ajuns. Miinjle mele tremurătoare 
Iți modelează chipul. O peninsulă strălucitoare. 
Argintul cuvintului se înnegrește in poemul acesta : 
Alba întindere a urii mele.
In grăsimea veacului
Am fost povestit pe încetul. Ani de-a-rîndul.
Un filozo. cu ciocanul, aceasta sînt.
Coborind cu grijă colinele rănite,
Cu o liniște noptatică-n priviri, 
Nedumerit printre ruinele visului meu.

Prezentare și traducere de George POPA

Tulburător rămîne faptul căa-< 
cești doi mari contemporani, 
preocupați cu aceeași inten
sitate de vocația omului, cău- 
tînd pe traseele unor lupte 

interioare de un patetism sfîșietor 
soluții la aceleași întrebări, speci
fic rusești, dar care interesau în
treaga umanitate, au rămas în 
timpul vieții străini. Nu s-au cu
noscut personal, nu s-au întîlnit, 
n-au purtat corespondență. Polemi
ca lui Dostoievski cu Tolstoi, ex- 
cluzînd articolul despre „Anna Ka
renina", (singurul roman tolstoian 
care I-a interesat într-adevăr, pen
tru că epopeii „Război și pace" nu 
i-a recunoscut niciodată genialita
tea) este de suprafață și nu expli
că esența rezervei și lipsei de sim
patie dintre ei. Nu se poate pune 
totul pe seama faptului că Dosto
ievski dezagrea aristocratismul lui 
Tolstoi și al eroilor lui. Mai plau
zibil pare ca iritarea lui Dosto
ievski să fi fost provocată de cre
dința eroului Iui Tolstoi în auto- 
desăvîrșirea morală. Tolstoi, la rîn- 
dul său s-a exprimat adesea cu 
scepticism cu privire Ia eroii lui 
Dostoievski, subliniind de fiecare 
dată că seamănă unul cu altul și că 
în nici un caracter nu există dez
voltare și evoluție. E drept că, du
pă cum atestă Certkov, a studiat 
„Amintiri din Casa Morților" în 
vederea romanului „Război și pa
ce" și că a recunoscut talentul ex
traordinar și profunzimea ideilor 
luj Dostoievski. In „Frații Karama
zov" găsea descrierile „bune* și 
dalogurile „urîte". Singurul lucru 
care l-a atras la Dostoievski a 
fost ideea compasiunii față de om, 
de aici și admirația neprecupețită 
pentru „Umiliți și obidiți", care nu 
este cea mai bună operă dostoiev- 
skiană.

Tot ce-i despărțea se afla la 
suprafață, liantul stabil și indestruc
tibil era profund lăuntric.

înseși formele activității lor lite
rare au fost extrem de deosebite. 
Tolstoi, de la începutul vieții su
fletești independente se adresează 
jurnalului intim pe care îl continuă 
pînă la sfîrșitul vieții. Revista pe 
care a editat-o la Iasnaia Poliana 
seamănă mai curînd cu un jurnal 
personal în timp ce „Jurnalul unui 
scriitor" al lui Dostoievski are toa
te caracteristicile unei reviste lite
rare. Tolstoi era deschis demonstra
tiv în fața lumii întregi, nevoia de 
confesiune și de ratificare din par
tea omenirii devine tot mai impe
rioasă cu vîrsta, așa îneît jurnalele 
intime și scrisorile din ultimii ani 
ai vieții alcătuiesc un cutremură
tor strigăt al sufletului despre sine 
însuși, despre om și viața lui, des
pre faptul că „nu se mai poate trăi 
în felul acesta". întreaga viață con
știentă a Iui Tolstoi este un efort 
enorm de a se justifica în fața po
porului a cărui existență o măsura 
prin exigențe și idealuri sociale și 
morale. La fel ca și eroii lui prefe
rați — Pierre Bezuhov, Andrei Bol- 
konski, Konstantin Levin — Tolstoi 
se oprește însă în fața concluziilor 
ultime ale unei analize ce nu-și are 
rival, refuzînd în aceeași măsură 
implicațiile propriei sale doctrine. 
Negarea căii revoluționare de 

transformare a societății este un 
simptom curios de criză și luptă in
terioară a unui scriitor cu o vas
tă cultură europeană dar care — 
cum a demonstrat Lenin — reflec
tă naivitatea aspirațiilor țăranilor 
care trăiau în condiții patriarha
le Tolstoi își fundamenta poziția 
prin perceperea vieții ca proces în 
continuă desăvîrșire. De aici con
cepția naturii umane în care bi
nele triumfă nu prin lupta cu răul, 
ci prin neîmpotrivire la rău. Străin 
și ostil luptei revoluționare, n-a re
fuzat totuși eroilor săi revoluțio
nari trăsăturile pozitive, în speță 
devotamentul și spiritul de sacri
ficiu. (In „învierea" de ex.).

Prin contrast, Dostoievski a fost 
un om închis în sine care a evi
tat totdeauna să vorbească despre 
trecutul lui, despre avatarurile 
cruntelor împrejurări ale anilor de 
ocnă. Strahov consemnează mo

mentul cînd Dostoievski a refuzat 
să citească pentru o șezătoare li-

Dostoievski
și Tolstoi

terară fragmente din „Amintiri 
din Casa Morților" : — „Am mai 
citit și de altfel nu-mi face plă
cere. Totdeauna mi se pare că mă 
lamentez în fața publicului ... Nu-i 
o atitudine frumoasă". Deși scria 
cu ușurință, nu i-a plăcut nicioda
tă să scrie scrisori și nici prefețe, 
socotindu-le genul cel mai trudnic. 
Scrisorile lui sînt haotice, confu
ze, pline de reticențe. Prefețele lui 
cer la rîndu-le note explicative. 
Probabil că o scrisoare sau o pre
față pretind o poziție deschisă, una 
singură, ori Dostoievski sesiza totdea
una două idei într-una singură, dedu- 
blînd-o, ghicea într-o singură ca
litate prezența a două, contrarii 
una alteia. Tot ce părea simplu, 
pentru el devenea complex, format 
din elemente contradictorii. Forța 
și slăbiciunea lui tot atît de mare 
consta în ascuțimea excepțională a 
posibilității de a percepe înlr-o cli
pă lucruri multe și variate, în ima
ginația și sensibilitatea excesivă.

Tolstoi a fost totdeauna mai 
mult sau mai puțin indiferent fa
ță de ideile altora. A considerat 
polemica străină însăși esenței ar
tei care trebuie să acționeze prin 
forța ei artistică asupra celor 
„rătăciți". „A exprima noi con
cluzii ale gîndirii, a judeca logic 
este admisibil, dar a polemiza, a 
dezminți este imposibil. Trebuie să 
atragi, să ademenești, să convingi 
prin artă" (L. N. Tolstoi, Opere 
complete, voi. 50, p. 174—175).

Dimpotrivă, Dostoievski a fost 
totdeauna atent cu ideile exprimate 
de alții și a polemizat de-a lun
gul întregii sale activități creatoa
re, pasiunea sa permanentă pentru 
publicistică și pentru ziaristică, în
țelegerea profundă și fină a rolu
lui ziarului ca reflectare vie a con
tradicțiilor sociale ale contempora
neității, văzute într-o singură zi, 
nefiind străină fără îndoială, de con
cepția sa filozofică și artistică ca
re vedea totul în coexistență și in
teracțiune reciprocă.

Tolstoi în primul rînd se constru
iește pe sine, se desăvîrșește ca per
sonalitate umană. Dostoievski se a- 
dîncește în propria-i natură. Cum 
supne Bahtin, „Fiecare stare su
fletească, fiecare idee, în in
teriorul ei, capătă un carac
ter, dialogat, o nuanță polemi
că, se luptă cu sine însăși sau dim
potrivă suferă influențe din afara, 
dar în nici un caz nu se concen
trează pur și simplu asupra obiec
tului său".

Eroul lui Dostoievski, de aseme
nea polemist strălucit, discută cu un 
alt ego, cu diavolul, cu caricatura 
lui (Frecvența eroilor-pereche de ca
re vorbea Bahtin — Raskolnikov și 
Svidrigailov, Ivan Karamazov și 
Smerdiakov, Nikolai Stavroghin și 
Piotr Verhovenski etc.).

Eroul lui Dostoievski este pose
dat de o idee exclusivă, întors spre 
ea. Bahtin vorbește de omul-idee 
care se luptă în interiorul ei cu si
ne însăși, de conștiință pură. In 
opera lui Dostoievski ideea îl con
duce pe om și se cuvine observat 
că în toată literatura universală cu 
greu ar mai putea fi găsit un scrii
tor care să poată sta alături de 
Dostoievski în dezvăluirea importan
ței ideilor teoretice în viața omu
lui și în viața omenirii, chiar da
că am căuta și printre scriitorii a- 
flați pe poziții net revoluționare.

Tolstoi își selectează eroii după 
gradul densității lor sufletești, du
pă înălțimea lumii spirituale, după 
puterea de a se împotrivi ascenden- 
denței care o au asupră-le intere
sele materiale, conveniențele unei 
lumi bazate pe minciună și ipo
crizie. Caracterele din romanele sa

le nu sînt redate pur și simplu în 
mișcare, ci în mișcarea către un 
țel anume. Evoluția unui personaj nu 
se desfășoară în mod independent, 
ci împreună cu evoluția celorlal
te. De aici, Tolstoi consideră că ar
tistul are menirea de a stabili o 
ierarhie a caracterelor în funcție de 
țelurile pe care le realizează con
știent sau nu. Eroii săi sînt incon- 
fundabili pentru că inconfundabile 
sînt gîndurile și convingerile fiecă
ruia, în parte, chiar dacă nu intră 
în contradicție unul cu altul.

Deosebirea care i se pare cea mai 
importantă lui Dostoievski e aceea 
dintre intensitatea și caracterul a- 
cestor experiențe. Dar cum în om e 
posibilă coabitarea unor simțăminte 
contradictorii, personajele sale nu 
rămîn consecvente cu sine însăși, 
cedează la toate negațiile de care 
firea lor e capabilă, concepția cu 
care pleacă de la bun început e 
discreditată pe parcurs de viață. 
Lupta dintre eroii săi atinge une
ori paroxismul tocmai pentru că la 
baza ei stă lupta fiecăruia cu pro
priul său eu. In „celălalt" se nea
gă cu violență tocmai ceea ce e 
de nesuportat în eul propriu. E ex
plicabil de ce putea să-i pară Iui 
Tolstoi că eroii lui Dostoievski nu 
evoluează, cj doar se repetă pe ei 
înșiși și că sînt asemănători unul 
cu altul.

Tolstoi este sensibil la mersul or
donat al vieții, ritmat de succesiu
nea anotimpurilor. In cărțile sale 
naratorul este omniprezent, cunoaște 
totul despre preistoria personajelor, 
despre motivele interioare ale ac
țiunilor lor, este mai înțelept de
cît ele. Tolstoi creează cu suflu ho
meric o panoramă totală, coerentă, 
fascinantă prin tentativa de a oferi 
un sens durabil vieții.

Dostoievski nu vrea să vadă în 
realitate o armonie inexistentă de 
fapt și ridică la rang de virtute toc
mai dezordinea, haosul. Forma ar
tistică a romanelor sale, ritmul lor 
trepidant, condensarea duratei, a- 
glomerarea evenimentelor, „deliran
te" cum le numește Steiner, țin toc
mai de contradicțiile care se zbat 
în conștiințele mutilate ale eroilor. 
Ce trebuie să dirijeze comporta
mentul omului : revolta sau resem
narea, credința și liniștea sau ne
credința și neliniștea veșnică, legi
le rațiunii sau ale inimii ?

Furia pasiunilor, violența conflic
telor interioare ale eroilor, forța re
prezentării realiste, conținutul uma
nist dau romanelor lui Dostoievski 
o fascinație de un alt fel de uni
citate. Dostoievski antrenează citi
torul în curentul de idei și senti
mente al eroilor, îl obligă să-i îm
partă tensiunea spirituală, „proble
mele blestemate" ale vieții.

Eroii lui Tolstoi și ai lui Dosto
ievski se comportă așadar în mod 
cu totul diferit. De aici nu rezultă 
însă că Tolstoi și Dostoievski nu 
au găsit nici un aspect comun în 
natura umană. Dimpotrivă, tocmai 
aici ni se pare a găsi momentul 
care-i apropie i concepția că desti
nul omului înseamnă totodată des
tinul lumii întregi, că în natura u- 
mană este întipărită întreaga isto
rie a omenirii. Pe această bază co
mună s-au constituit două sisteme 
artistice contrare în multe privin
țe și care, din motive bine înțelese 
de toți, au ocupat un loc central 
în procesul literar mondial. Moște
nirea celor doi mari clasici ruși 
continuă să existe și să fortifice 
literatura lumii întregi care, de 
fapt, a răspuns de mult la o po
sibilă dilemă : Și Dostoievski, și Tol
stoi I

Natalia CANTEMIR



Decembrie 1971. Prima im
presie pe care mi-a produs-o 
Jean-Pierre Richard a fost în 
flagrant dezacord cu numele și 
renumele celebrului critic: îmi 
formasem — evident, fără vreo 
justificare logică — o altă ima
gine despre profesorul Richard, 
construisem, din lecturi și din 
cele aflate despre activitatea sa 
la Vincennes, unde a revoluțio
nat maniera de predare a li
teraturii, un fel de portret în
chipuit, violent contrazis de a- 
pariția, în sala arhiplină a am
fiteatrului Edgar Quinet, a au
torului Universului imaginar al 
lui Mallarme. Profesorul Ri
chard și-a făcut loc prin mul
țimea colorată a studenților (au
tentici, întîrziați sau ocazionali) 
cu un surîs cald, blajin și 
bonom pe care și-l păstrează 
în permanență, încît ai crede 
că mușchii feței nici nu ar mai 
putea reveni în poziția nor
mală : nimic spectaculos, nimic 
agresiv în înfățișare, pare omul 
menit să treacă neobservat. Mi
racolul se produce la nivelul 
discursului critic. Richard are o 
extraordinară capacitate de a 
reface și recrea textul (aici ar fi 
trebuit pusă pretențioasa dar ne
cesara liniuță după „re" pentru a 
sublinia că e vorba de o nouă 
existență a textului, de fapt de 
un text nou, rezultat din în- 
tîlnirea operei cu viziunea cri
ticului). Ascultîndu-1, l-am re
găsit pe Richard din Poesie et 
Profondeur, din Onze etudes sur 
la poesie moderne, pe criticul 
despre care Georges Poulet spu
ne (în La conscience critique) 
că „nimeni nu a știut să ex
prime mai bine (...) acea înși
ruire nesfîrșită a texturii sen
sibile care se continuă pagină 
de pagină, rînd după rînd, în 
toate operele unui același au
tor, și care le dă, în ciuda va
rietății experiențelor ce se a- 
flă în ele, aspectul uniform al 
unei jungle văzute de sus, ofe
rind din toate părțile același 
ecran de vegetație extrem de 
deasă11. Obiectul cursului — 
Nerval (ani ,.prins" sfîrșitul co- 

menlariilor privind El besdicKa- 
do și am urmărit în întregime 
analiza lui Aurelia). Popularita
tea lui Richard este încă, printre 
tineri, deosebită (Tzvetan Todo
rov îmi spunea, cîteva săptă- 
mîni mai tîrziu — și o spunea 
cu neascuns regret — că Ri
chard nu prea mai e „la modă11 
în cercurile noii critici), stu
denții ascultă pasionați și no
tează conștiincios, vibrează în 
momentele cînd conferențiarul, 
înflăcărîndu-se și neglijînd 
complet notele din fața sa, se 
lansează în ample perioade re
torice (tot Todorov despre Ri
chard : „un mare orator11), re
acționează cald și spontan la 
vorbele de spirit — în general 
inofensive și amabile — ale 
profesorului. Metoda lui Ri
chard a fost etichetată, cam pri
pit, cred, „critică tematică11, în 
realitate, autorul lui Mallarme 
este — mai ales în faza actua
lă a evoluției sale — dispus să 
se folosească de orice metodă 
capabilă să-l ajute a descifra 
și reorganiza opera ; textul ner- 
valian era asediat cu mijloacele 
oferite de psihanaliză, lingvisti
că, semiologie etc. O parte a 
comentariului la Aurelia era un 
excepțional model de analiză 
structurată, cu observații de ma
re finețe privind mecanismul 
„scriiturii11, valorile discursului, 
raporturile narator-personaj, 
trecut-prezent, trăit-imaginar, 
limbaj-metalimbaj etc. ; erau 
citați Benveniste, Derrida, Ge
nette. Incursiunile psihanalitice 
luminau regiunile mai ascunse 
ale textului, Nerval fiind, de 
altfel, un scriitor ce se pretea
ză admirabil unor astfel de in
terpretări. Imaginea globală a 
operei părea de o perfectă coe
rență, aveai senzația că nică
ieri nu e nici o fisură, că toate 
misterele textului au fost defi
nitiv elucidate ; cursurile lui 
Richard sînt de fapt lecții de 
practică a criticii.

Ianuarie 1972. Surîsul Iui Ro
land Barthes este ironic, as
cuțit uneori chiar „rău". Omul

Secvențe
este însă cuceritor, în ciuda u- 
nei aparente închideri în sine 
și a faptului că nu-și menajează 
niciodată interlocutorul. Nu știu 
ce gîndește Barthes despre vo
ga de care se bucură astăzi, cu 
siguranță însă că ea îi pune, pe 
planul activității didactice — 
probleme cît se poate de supă
rătoare : în decembrie a fost si
lit să-și suspende cursul, sala (o 
sală rezervată special, într-un 
cartier neuniversitar) devenise 
neîncăpătoare, l-a reluat în ia
nuarie, împărțind auditorul în 
trei grupe, reluînd deci același 
curs trei zile consecutiv ; măsu
ră cu efecte doar paleative, să
lile sînt în continuare luate cu 
asalt, cel sosit în întârziere e 
condamnat să rămînă pe culoar, 
să asculte doar vocea idolului 
sau, în cel mai bun caz, să-i 
zărească fața printr-o perdea 
de fum de țigară. După curs, 
fanaticii, preferații profesorului 
sau optimiștii se așează disci
plinat „la coadă11 pentru a-i so
licita o lămurire, un sfat sau o 
... promisiune pentru o discu
ție mai largă (un „rendes- 
vous11 cu Barthes se obține a- 
nunțîndu-te cu vreo trei săptă- 
mîni înainte). E limpede, auto
rul Mitologiilor e pe cale de a 
deveni — dacă n-a devenit de
ja — un mit (Philippe Sollers 
nici nu-i mai scrie numele în
treg, ci doar cu inițialele R.B., 
așa cum Brigitte Bardot e cu
noscută drept B.B.). Ca ,.di- 
recteur d’etudes" la Ecole Pra
tique Barthes conduce un nu
măr impresionant de teze de 
doctorat: a-ți face doctoratul la 
Barthes înseamnă a da (sau a 
avea) iluzia că porți în servietă

Al. CALINESCU

bastonul consacrării. Mi s-a fă
cut înlesnirea de a asista și la 
un „seminaire restreint11 ; nive
lul discuțiilor este într-adevăr 
remarcabil, cei doi doctoranzi 
care așteptau verdictul profeso
rului și al colegilor s-au străduit 
să fie la înălțime, dar lucrările 
lor purtau puternic amprenta 
„maestrului11 : recunoașteai sti
lul său. modul de a gîndi și de 
a înlănțui ideile, întrezăreai e- 
fortul de a scrie la fel de para
doxal, de abrupt și spectaculos, 
de unde, cîteodată, o impresie 
de facilitate și de exces de in
teligență. Animatorul discuțiilor 
— bineînțeles Barthes, conve
nind cu cel ce prezintă lucra
rea să se oprească și să se la
se discutat după fiecare pasaj 
mai important, intervenind, 
rînd pe rînd, încurajator sau 
necruțător, nedrămuindu-și a- 
precierile favorabile dar nici 
obiecțiile. La curs, atmosfera es
te diferită de cea de la Jean- 
Piărre Richard, iar stilul expu
nerii este cu totul altul : cu ți
gara atîrnată neglijent în col
țul gurii, cu capul ușor dat pe 
spate și cu ochii pe jumătate în
chiși pentru a se proteja de fu
mul țigării (atitudine care îi 
modifică surprinzător faciesul, 
punînd în relief angulozitatea 
trăsăturilor, profilul „demonic", 
buzele răsfrînte senzual sau ar- 
cuindu-se într-un zîmbet sardo
nic), Barthes vorbește fără să 
se grăbească, face lungi digre
siuni, deschide paranteze, ne fa
ce martorii unor experiențe 
personale. Lecțiile de introdu
cere în semiologie au fost pre
cedate de un ciclu de expuneri 
despre Brecht (pasiune, constan

ta) : întreruperi dese, pentru « 
povesti niște „scenes de rue" șl 
a le discuta semnificațiile, pen- 
tru a îndemna auditoriul să ia
să în stradă și să studieze psi
hologia mulțimii, a „badaud“-u- 
lui, a spiritului parizian (sufo
cat de o civilizație tot mai a- 
gresivă). Sugerează subiecte del 
cercetare, idei pentru niște po
sibile teze : o poetică a dicțio
narelor, fotografia și adevărul 
(fotografia este și ea un cod, 
fals tocmai pentru că ea nu se 
consideră un cod, ci o reprodu
cere). Relev și o aluzie, spusă 
cu un ton perfect detașat, la u- 
na din „numeroasele teze de 
doctorat pe care le-a început și 
nu le-a terminat11, aluzie nu 
prea savurată de cei prezenți, 
în mare majoritate... doctoran
zi. Expunerile privind obiectul 
și terminologia semiologiei sînt 
de o mare claritate și extrem 
de sistematice. în fapt, Barthes 
recunoaște că activitatea semio
logică e abia la început, ca 
metodele și chiar noțiunile fun
damentale trebuie încă discu
tate și precizate; într-una din' 
scurtele dar interesantele discu
ții pe care le-am avut, a răspuns 
foarte prudent întrebărilor me
le „decisive11 și prea tranșante 
(cum vede semiologia raportul 
dintre realitate și literatură î 
este posibilă o „gramatică a po
vestirii11 etc.), precizând că toa
te eforturile semiologilor se în
dreaptă către limpezirea aces
tor chestiuni : rezolvarea loi»,
„definitivă11 apare nu numai în
depărtată ci și incertă. Cu mul
tă plăcere și-a amintit Barthes 
de șederea în România în anii 
47—48, de vizita la Iași, unde 
a ținut o conferință intitulată’ 
Marxismul și critica literară. 
•Și-a exprimat dorința ca în lu
na mai a acestui an, cînd va 
veni la București, să conferen
țieze și la Iași și Cluj („admi
rabile orașe universitare11); l-am 
asigurat — cu certitudinea că 
nu exprim o opinie personală 
— că ieșenii vor subscrie cu 
toată căldura la acest proiect.

Scrisori 
din Italia

(II)
Al. PALEOLOGU

Firenze, 1 august
Draga mea. ca și mine ai citit, destule 

despre Florența. Ai văzut atitea poze (plus 
ilustratele în culori pe care ți le tot tri
mit de cînd sînt aici, mai multe pe zi), 
dar nu-ți poți închipui Ce. neverosimilă e 
realitatea lor materială. Toate lucrurile as
tea ilustre și arhi-cunoscute există într-a
devăr, le văd. le ating, le regăsesc în ace
lași loc. de fiecare dată, mi-au devenit 
imediat nespus de familiare, dar îmi par 
mult mai ireale decît în închipuirile și vi
surile mele dinainte de a veni aici. Cel 
dinții șoc pe care l-am avut, imediat după 
sosire și după ce mi-am lăsat bagajul la 
hotelul de lingă gară unde am descins („Al- 
bergo Sempione") a fost să dau, pe ne
așteptate. după prima sută de pași, de firi- 
dile ornamentate ale zidului care înconjoa
ră biserica Santa Maria Novella. De atunci 
tot umblu căscînd gura prin străzile astea 
eu nume ca din Lorenzaccio : via Ginori, 
via Strozzi, I.ungarno Corsini. Lungarno So- 
derini sau altele cu nume nu mai puțin 
superbe ca via Guelfa. via Guicciardini, 
via Tornabuoni (și via ..del Inferno" I) și 
mă pomenesc mereu cu aceeași surpriză în 
cile una din piețele astea ilustre, cu edifi 
ciile lor superbe și simple. : Piazza Signo- 
ria. Piazza Duomo. Piazza Annunziata, etc.

Impresia generală pe care mi-o face Flo
rența este în primul rînd una de mare 
familiaritate: întîlnirea de mai multe ori 
pe zi cu toate aceste monumente și cam 
cu aceiași oameni, fie. florentini fie străini, 
pe care-i vezi așezați pe treptele Domu
lui sau ale Signoriei. sau pe Ponte Vecchio 
sprijiniți de parapet și privind în zare pe 
Arno, relativa apropiere între ele a aces
tor așa de glorioase și accesibile locuri, 
te fac să te simți foarte familiar cu toate 
și cu toți. Nu te. saluți cu nimeni (cel pu
țin eu care nu cunosc pe nimeni), dar îți 
zîmbești cu toată lumea. Aici amenitatea 
pare endemică. Florența te acceptă cu
simplitate și grație. așa cum fac foarte 
marii aristrocrați, liberi de trufie.

Alți călători n-au avut aceiași impresie. 
Mourras. ml se pare, scrie că palatele flo
rentine îl resping pe străin cu zidurile lor 
impenetrabile și rebarbative și cu pumnul 
de fier al acelor suporturi forjate în care 
odinioară se fixau masalale. Dar impresia 
asta, care este de altfel sensibil nuanțată 
prin frumusețe, se topește sub dulceața ce
rului în a cărui zare diafană culoarea ro
șie a acoperișurilor se irizează.

Un sentiment înrudit cu dezamăgirea mi 
l-a dat statuia celebră din capela Medicis 
făcută de Michelangelo pe mormîntul lui 
Lorenzo al 11-lea, duce de Urbino (II pen- 
seroso, care i-a inspirat lui Milton un po
em cu acest titlu). Judecind după foto
grafii o credeam splendidă, dar e mult mai 

mică decît mi-o închipuiam : la proporțiile 
astea liliputane aerul viril și de o nobilă 
melancolie al ducelui pare cam derizoriu. 
De altfel capela Medicis în totalitatea ei 
mi-a displăcut în mod hotărît.

Eu am ales după prima zi de căscat gura 
prin Florența, trei locuri de pelerinaj per
petuu : Piața Annunziata, piața Signoria șt 
sala nr. 1 din Galeria Uffizi, mai precis 
tabloul nr. I din acea sală : Madona cu 
îngerii a lui Cimabue. Astea trei sînt fru
musețea maximă, absolută, ca și cele mai 
fericite statui sau temple, grecești. Domul, 
fără discuție e una din cele mai miracu
loase splendori ale lumii, dar tocmai din 
cauza asta e incredibil și trebuie să-l în
conjuri ca să-l vezi și să-l crezi. înconjurul 
acesta e. o adevărată călătorie inițiatică 
In etape și sinuozități, ce ți revelă treptat 
cite un secret. Piețele- Annunziata și Si
gnoria sînt insă la scară umană, mai exact 
la scara cetății și te fac să înțelegi că 
rangul uman e în raport cu demnitatea și 
frumusețea cetății.

Cit despre Madona lui Cimabue declar 
că e cea mai frumoasă pictură din lume 
și ar putea fi unica : splendoarea splendo
rilor E de o claritate, o siguranță, o in
teligență și o rigoare inegalate. Grandoarea 
monumentală și absolutul ei nu țin de pro- 
digiu. adică ele virtuozitate și performan
ță, ci de divinitatea rațiunii. Nu mă satur 
s-o privesc, primul meu drum în fiecare 
dimineață e la ea; privind-o am senti
mentul contemplării esențelor. Impercepti
bil, de la capodopera asta cu nr. 1 din 
sala nr. 1 a Uffizilor, pictura începe să 
decadă. Madona lui Duccio, care-i face, vis- 
ă-vis. e tot sublimă, dar cu o nuanță par
că mai puțin; a lui Giotto, care e pe pa
noul din centru îi e evident inferioară. 
Dar toate sălile așa numiților „primitivi" 
pînă la Botticelli inclusiv sînt o lume de 
figuri auguste, fără magnificențe și seduc
ții impure, ci numai inteligență și senti
ment.

In fiecare seară, obosit de plimbare și co- 
vîrșit de atîta frumusețe, stau pe treptele 
Signoriei, de preferință cît mai aproape de 
fîntîna lui Ammanati ca din cînd în cînd 
să mă stropească și privesc Loggia, statuile 
și oamenii. In short sau în blne-jeans su
meși deasupra gleznelor îmi contemplu cu 
exaltare picioarele goale și pline de praf, 
cu tălpile bătătorite și îndurerate de atîta 
umblet (și de pietrișul colțuros din gră
dinile Boboti; între paranteze fie spus Pa
lazzo Pitti nu-mi place; umblu tot timpul 
desculț, ca mulți alți turiști (nu numat 
hippies) mai ales femei dar și destui băr
bați, între care unul bătrîn, cu pipă șl 
barbișon alb, semănînd foarte bine cu Vic
tor Francen. Umblu așa, solus, pauper, nu- 

dus, ca un pelerin, cu senzația unei perfec- 
te libertăți. Cînd ne plimbăm așa prin 
București, noi doi, care nici nu mai sîntem 
tocmai tineri, voluptatea noastră c clandes
tină și are o savoare ancilară, sau e, din 
contra, sfidătoare și paradoxală. Dar aici (un
de vreau mult de tot să venim împreuna) 
lucrul ăsta e firesc și pot zice clasic: ține 
de stilul civilizației medii craniene: e peri
patetic sau franciscan. Acum înțeleg foar
te bine ce însemna pentru apostoli „spă
larea picioarelor" (cu apă rece, desigur) 
șl nu-ți mai spun, căci cunoști și tu sen
zația asta, ce norocos deliciu c să dau in 
vagabondajul meu de caldarîm stropit șt 
să-mi privesc înapoi urmele tălpilor goale!

Pe treptele Signoriei vin să se așeze sea
ra tot soiul de pietoni: un domn in virstă, 
foarte distins, cu fason de magistrat, vine 
tn fiecare seară. își pune pălăria lingă ei 
pe ziar și stă cu bărbia sprijinită de miinile 
împreunate pe măciulia de fildeș a basto
nului. Are un păr alb strălucitor și o pri
vire distrată dar cred că e foarte atent șt 
interesat (ca și mine) de spectacolul stră
zii. Acum vreo două seri, tot acolo, o fată 
îneîntătoare cu ochi verzi și păr arămiu 
strîns la spate într-o torsadă care-i desco
perea gîtul subțirel și grațios (desculță și 
ea. bineînțeles) stătea rezemată de trepte 
și cînta acompaniindu-.se la chitară o ro
manță englezească nesfîrșit de dulce și 
sentimentală ; mîngîindu-i părul și spate
le o privea tandru și protector un fel de 
zeu nordic cu barbă de aur și ochi al
baștri. Eu mă gîndeam la tine și în gînd 
te priveam tot așa, măcar că tu nu știi 
să cînți și că nici eu nu am barbă (care 
în tot cazul n-ar fi de aur I).

Uneori se organizează spontan coruri, ca 
ieri seară cînd printre oameni diverși, fe
mei bătrîne, hippies, cetățeni simpli sau 
persoane distinse (era și domnul acela în 
vîrstă. magistratul cu baston) mai cînta cu 
multă pasiune și știință un colonel în u- 
niformă elegantă (gris, cum le au milita
rii italieni); s-au cîntat între altele, bu
căți corale de Palestrina sub conducerea 
colonelului și cu participarea vizibil mul
țumită a magistratului.

Mai vin acolo și matroane florentine, 
cite trei sau patru în grup și se ocupă să 
sporovăiască în limba Iot scandalos de 
frumoasă; așezate pe trepte își scot și ele 
pantofii, dezgolindu-și picioarele umflate, 
cu degete groase (și monturi).

De ce n-aș termina pe imaginea asta ?
Am o alta, imaginară, mult mai frumoa

să : noi doi. aici, împreună („insieme", așa 
se spune pe italienește).



c u r i o z i t ă

Pele râm ine totuși Pel#

ARTA PRIMITIVA
ORIZONTAL: 1. Cu pielea cres

tată superficial in vederea obținerii 
unor deal f ici... estetice (fd.); 2. A- 
nimale venerate și reprezentate in 
picturi rupestre și sculpturi de une
le triburi primitive — In balade!; 
3. Coadă Za daiaci! — Obiecte de 
podoaba ; 4. Cu pielea împodobită 
prin împunsături cu linii colorate

- arând valori magice — Țară afri
cană al cărei teritoriu păstrează li
nele urme ale culturii populației 
ioruba; 5. Cultură nigeriana din 
primul mileniu al erei noastre — 
Culeg ! ; 6. C ! — înconjura confec
ționarea de către indienii suni a

• statuilor, lui Ahayuta, unul din zeii
- gemeni ai războiului — Dublă pre-
■ zență la igorroți!; 7. Ceara „pier-
■ dută" in procesul de turnare a o- 

biectelor din aur la civilizațiile afri
cane de pe coasta Atlanticului — 
Divinizat de vechii egipteni; 8.- Spe-

■ cie de griir— Cap din Gambia ! — 
Mariana Horea; 9. Meșterii popu- 
lari a căror prodigioasă ăclivitat.e a

* fost studiată de Mikluho-Maklai in 
insula Riti-Bili (sing.) — Localita
tea patinezi ană in care a fost achi
ziționată cea mai frumoasă sculptu
ră realizată de artiștii populari din 
'Conga : „Zeița din Lifuga": 10. Ci
vilizație africană renumită, ilustra
tă în Muzeul de istorie din Berna 
printr-o originală colecție de „lulele 
cu proverbe" — Toc (pop.); 11. A- 
șezarea păianjenului-suflet pe sta-

- tuiețcle strămoșilor in insula indo- 
ue-iană Nias — Celebru scriitor

- arab (n. 1028), autorul lucrării „Des
crierea Africii" care cuprinde pri

mele însemnări despre civilizația o- 
rașului-stat Renin (2 cuv.).

VERTICAL : 1. „Micul bălrin" 
sau „Mama gemenilor", piese care 
ilustrează modul de a trata rapor
tul dintre sacru și profan la indie
nii din Amazonia — Aflate tn Sa
hara și Kalahari!; 2. Drog sud-a- 
merican — Celebrii „moai" de la 
poalele Vulcanului Rano-Raraku. re
prezentativi pentru arta primitivă a 
populației Insulei Paștelui; 3. A 
înteți — Construcție din Renin, ex
presie a potențialului arhitecturii a- 
fricane distrusă in 1897 de trupele 
engleze; 4. Notă — Mihai, feciorul 
de țăran din Berevoieștii Muscelu
lui, pasionat călător prin ținuturile 
Continentului Negru; 5. Decorat ar
tistic de indienii „bor or o" din Bra
zilia — Curte!; 0. Aparține unui 
„senufu"! — „Scept rul" unor regi 
africani (Gilele, Migan, Gnezo) îm
podobit cu sculpturi simbolice — 
La stilp I; 7. Riu în Sparta — Ex
treme în Kalimantan ! — 800 î.e.n. 
este cel al începutului dezvoltării 
cuturii regatului sudanez Meroe; 8. 
Acompaniat la popoarele primitive 
de variate instrumente de percuție 
— Cu terifianta statuie a zeului 
liawaiian Ku în avangardă (pl.); .9. 
Stăpinul viaturilor — Veche măsu
ră orientală de lungime; 10. Vas 
primitiv, uneori ornamentat — Uti
liza ca pandantiv sculpturile „tilti" 
perpetuate prin tradiție; 11. Simbo
lurile de pe „panourile cu prover
be" ale Africii mileniului' tre
cut (mase.).

Viorel ViLCEANU

ORIZONTAL : 1. Grișin — Sapporo ; 2. Reck
nagel — Laur; 3. Anvers — RPR — Sue ■ 4 
I'' — Ai — Topită — Di; 5. SJ — Element — 
Abl; 6. Torță — Ani,— Stil; 7. R — HO _
Att — Știre; 8. OO — Năzuință — GR; 9. Mda

Cerne — Ude; 10. Austria — Zbura.

MO
DA

CON- 
SER- 
VA- 
T0- 
RISM?

Cred ca ați înțeles: e vorba de atitudinea bărba
ților fala de moda. Mai întîi față de moda feminină 
pe care o privesc pe rînd cu suspiciune, cu ironie 
cu indignare, pina se obișnuiesc, - spre a o lua de 
la tapat, la prima schimbare mai sensibilă a liniei si 
a modelelor Apoi — față de moda masculină. Aici 
apele se despart in două.

.1 inerii sînt dispuși să adopte orice noutate cît de 
excentrica, pînă și medalioane la gît, flanele’ de di
verse, tipuri. cu și fără mîneci, jachete și bluzoane 
cart in alte părți se poarta în legătură cu profesia, 
Pe himere, in uzine în călătorie, în transporturi 

tic.). ..blugii tind sa devină, prin, aria de răspîndire 
un soi de.. . uniformă. Adoptarea, cum se zice, me
canica a acestui tip de vestimentație rămîne însă o 
iața a atitudinii in esență conformiste, lipsită de dis- 
cernammt. Fetele de vîrstă corespunzătoare sînt în 
renew £' aceaAsla’ '.nult. lnai -critice11 în sensul că, în 
btncii nu accepta orice, decît dacă sînt convinse că 
e( sta bine, țmrnd in orice caz mai mult seama de 

talie, culoarea tenului, ocazie, și. . . de un cît de 
coeficient de originalitate.

Conformismul acesta masculin este verificabil, pe 
, alta parte, atunci cînd, spre împlinirea celui de 

al treilea deceniu de viață, bărbații tind spre un 
n«-trrinr>în-braca!>îlîlle prea rigid -clas‘că“. Mai sînt 
peisoane caioradela un timp, li se pare o excentricitate 
sa poarte pantaloni fără manșetă, 
meuri vii și altfel decît 
lat, cravate moderne cu 
tr-o așa zisă, excesivă, 
peclive se izolează, de 
tind să se singularizeze, 
față de capriciile modei 
sau obstiriarea, taxată

mic

cămăși cu impri- 
geomelrice, pantofi cu vîrful 
nodul mare. Și atunci, prin- 
cumințenic. persoanele res- 

curgerea normală a vieții, 
Nu modestia sau imunitatea 
iese în evidență, ci orgoliul

ușor drept... conservatorism.

ADAM II

V/0"c« ^oescu - Bîrlad : Mulțumim. Așteptăm 
contribuia dv. Monica Macovei — lași : Da, buni- 
cile noastre aveau și ținută, mișcări, mers, corespun
zătoare fustei lungi. Acum se merge, însă, chiar cînd 
abordam lungimile neobișnuite, pe... demitizare. Am 
văzut o tînără cu palton maxi lunecînd ștrengărește 
pe o pîrtie de gheață. Zău, gestul „o prindea11. To
tul depinde de moment și... ambianță, Ileana Teodo- 
rescu — Brașov : In numărul viilor

Costum de stra
dă (și de birou) 
din tweed ecosez, 
la un singur rînd, 
încheiat cu un 
nasture (al doilea 
e „pro forma"). 
Observați lățimea 
gulerului, cravata, 
talia marcată to
tuși (puțin), buzu
narele cu clape 
mari, purtate in a- 
fară, umerii ușor 
împliniți și rotun
jiți, cu oblicitatea 
normală.

A fost detronat marele Pele, re
gele încoronat de atitea ori ai fot
balului mondial ? se întreabă presa 
franceză însoțind diferitele decla
rații ale ..perlei negre"; Riscă Pele 
să. devină un oarecare Edson A- 
vanles de Nascimento ?

Se pare că totul a pornit de (a 
refuzul acestuia de a mai apare 
în. naționala braziliană.. Guvernul 
a considerat această hotărîre drept 
trădare. „A părăsi unsprezecele 
naționalei cînd sărbătorim cea de-a 
l’Xl-a aniversare a, independenței 
Braziliei e ceva deplorabil", a de
clarat Jabas Passariuho, ministrul 
educației și al culturii. Drept care, 
după meciul cu echipele Austriei 
și Iugoslaviei, ultimele lui jocuri, 
lui Pele i s-a refuzat orice ono
ruri neiiind admis nici măcar 
călători cu trenul ce urma a ft 
primit cu fiori in toate, gările. A 
mers întreaga echipă, în afară de 
idol. Se părea, deci, că intră în 
anonimat.

Dar, dintr-o dată bietul Pele s-a 
trezit aruncat in centrul opiniei 
pubbce, bineînțeles în aIt mod d<-- 

‘ "1 ni care era oljișnuit. De
pildă, a început să se arate în 
presa ce avere posedă (sute de 
milioane de dolari), ce clstiguri 
realizează și ce fel de atitudini 
a adoptat in diferite ocazii.

„I ele refuza să joace în ualio- 
. nani unde - primește - doar' 300 Re 
. dolari,, .dar joacă . eu - Santos -in 

str.amalalf fiindcă are ’ cota fisa 
de ...ooo dolari Ia fiecare 'meci" 
scrie un ziar. , > ;

„Pele apare la televiziune ată- 
* cîntăreți' pentru siogmie
. publicitare, dar cînd să facă pțo- 

paganda in favoarea plății la 
timp a impozitelor, pretinde să 
lie, mai întîi, el scutit de ale 
tui", scrie alt ziar.'

Joao Ilavelange, președintele 
cimfederai.iei sporturilor din Bra
zilia. încereînd să-l apere pe Pele 
Și-a aprins paie în cap. „II susține pe Pele ca să fie a]fts pre>e_ 
dinte ai federației internaț'cma- 
le de fotbal" au scris ziarele 
li ,<:'e -1n ,r;c. “ Juca la mon-
dime m echipa națională, așa cum 
s-a prevăzut în contractele în
cheiate de confederație, a prefe
rat un contract de 60.000 dolari 
lientru a comenta la televiziune 
mondialele, iar Ilavelange ii •<- para".

Inlierbintați de campanie, unii 
cronicari _ sportivi au început să 
iaca aluzie și la culoarea „monu
mentului național".

Ca o replică, Pele a acceptat să 
tilmeze lingă Ș;,o Paolo un film 
CU tema : sclav’a neagră

Reproducind campania brazili
ana anti-Pele, presa francezii cre- 
„sLC-i ea va gri'ibi acceptarea iu- catonlor pentru a fi transferat la 
echipa Paris Saint-Germain, e- 
chipa care a oferit clubului San
tos 3 milioane de franci și o s«- 
mâ egală lui Pele. Se știe 'că San
tos. a respins oferta, în timp ce
ziarele 
cred că 
risul îl 
fel își 
peana a

r? pr0’?u,n^t- Optimiste,' specialitate franceze 
primăvara aceasta Pa- 

avea pe Pele, care ast- 
inaugura etapa euro- 

agnifieei lui cariere.

tiâS°h,ti la Varis’ îmPreună cu so- 
i ! l a sempat în registrul hotelului cu adevăratul său 
nume .și a refuzat orice explica
ție pnvmd atmosfera de acasă. A 
df,claIrat doar că e un biet om u- 
'At de suprasolicitări fizice și ca
re nu dorește decît să fie' lăsat 
'în PtfCC Să- ceea ce îi place In fine, să fie liber !
esfenhm;i Peie a SpUS Că nu mai 
este jucătorul care a fost, iar clu- 
o‘^riZian.Să ’?u se Srăbească 
a oferi milioanele doar pentru 
un nume. El ar dori să uite ba
lonul rotund, mai ales că sînt a- 
tîtea lucruri mai importante de făcut in viață.

Culmea e că ziariștii îl consi
dera „un cochet" și îl vor din 
nou „rege al gazonului". „Pele aș
teaptă să fie rugat și onorat pre- 
um o merită", scriu ziarele na- 

' iz.iene. „Deocamdată îl avem în
tre noi", chiar detronat de braa 
zilieni.

«-iii Ulei Ojț
/at de suprasolicitări fizice și



—

.. .. Ș

Cum se explică faptul că, deși Portugalia este ușa 
din țările cele mai'slab dezvoltate de pe continen
tul european, își permite totuși să, desfășoare cos
tisitoarele și lipsitele de glorie „războaie africa- 

cane" ? Datele statistice evidențiază că, în prezent, pes
te jumătate din bugetul țării este destinat cheltuielilor 
militare, ceea ce îngustează posibilitățile actualului re
gim să-și înfăptiiiaScă propriile sale promisiuni de a 
scoate economia portugheză din lunga sa stare de

• „-stagnare-. h- «■■■ .
De la începerea războiului de eliberare națională 

■din Angola, în 1981, bugetele militare au crescut de la 
an la an, proporțional cu intensificări-a --opbLaViun jitii* 

. militare, din colonii. Și, după cum arăta un studiu al 
Organizației europene pentru comerț și dezvoltare 
(O.T.C.D.) războaiele coloniale consumă mijloace finan
ciare. masive, cu efecte grave asupra principalelor sec
toare ca industria energetică, comunicațiile, învățămîn- 

. till și asigurările sociale. Numai în anul 1971, cheltu
ielile pentru «iritare au absorbit 10.776.000.000 scuzi 
față'de 9.817.000.000 în 1970. Sumele folosite pentru men- 

■ ținerea celor 120—l.'KLOoq. oameni în «uineea-Bissau, în 
Angola și Mozambic au. absorbit totalitatea impozitelor 
directe'Și sînt de două ori și jumătate și, respectiv, de 
șapte ori, mai mări decît sumele destinate educației 
naționale și sănătății. '

Slaba dezvoltare economică a țării, în condițiile unor 
eforturi deosebite, din punct de vedere material, pentru 
războiul colonial, a declanșat un adevărat exod al popu
lației peste hotare. De la începutul acestui secol, po
trivit unor aprecieri neoficiale, au emigrat aproximativ 
3 milioane de portughezi. In primele decenii, într-o pro
porție ceva mai redusă, cei care voiau să-și - caute o 
soartă mai bună plecau în coloniile din Africa, în Bra
zilia și alte țări latino-americane. Din deceniul al cin
cilea, grosul emigranților se îndreaptă spre țările RU- 
ropei occidentale. Tn „provinciile de peste mări“ — An
gola, Mozambic, Guineea Bissau — in ciuda unej pro
pagande zgomotoase Și a sprijinului statului, pleacă, 
înlr-un an, abia ă.iXtO de portughezi.

In prezent, trăiesc în străinătate Intre 1,5—2 mili
oane de portughezi (care au păstrat cetățenia statului 
lor). Numai în Franța se află 650.009, mai mulți decît 
în oricare dintre coloniile portugheze. Parisul și Lon
dra au mai mulți locuitori de origine portugheză decîț 
oricare oraș din Portugalia, cu excepția Lisabonei și a 
orașului Porto. 4

Și atunci, de unde provin fondurile ftecesare pur-' 
tării războiului colonial ? Fără îndoială hă explicația 
trebuie --căutată în legăturile Eisaboriei cu frmclpal» 
•parteiteri ni pactultii N.A.T.O. In ultimul timp, se ob
servă o îmbunătățire a" relațiilor cu S.U.A. și Marea 
Britanie, care, fiu se dătorește numai unui „reviriment" 
în politica Administrației Nixon și unei mai mari fle
xibilități • a conservatorilor englezi după „înghețarea" 
relațiilor. Londra — Lisabona, survenită în timpul gu
vernării Wilson (1964—1970). Cu multă discreție se face 

, de. asemenea aluzie Ia o istorie cu petrol. Cit timp prhs- 
ixeclările -în Angola s-au dovedit puțin promițătoare,, 
„focul" antiportughez. a întrunit adepți la nivel guver
namental ațît la Londra cit și la Washington. Situația 

Țs-â schimbat de cînd perspectivele de exploatare a ză
cămintelor angoleze au. devenit mai serioase.

Costisitoarea și extenuanta luptă a Portugaliei în 
Angola ar putea să fie răsplătită de bogățiile subso- 

! lului din vastul teritoriu. Investiții masive continuă să 
fie făcute de vest-germani șl japonezi, dar mai cu seamă 

I de americani și englezi. Diamantele, exploatate de cor
porația Angola Diamond Company dau de pe acum 
între 250—300 milioane dolari ; Krupp, care a venit în 
Angola la începutul ariilor *60, a deschis noi posibili
tăți pentru industria extractivă de minereuri feroase și 
pentru prelucrarea la fața locului. Minele de la Cassin- 
ga permit de acum un export de minereuri de fier in 
valoare de peste trei milioane tone. Partea leului însă.

: revine industriei petrolifere. . . t
Trei companii figurează pe lista celor -cu concesiuni 

majore: Pctrangol, Angol și Cabinda Gulf Oil. Company 
• cu capital în întregime american. .. Numai în zona 

Cuanza, Pctrangol — Angol și Pctrangol — l'cxaeo au 
extras din mai 1966 pînă în aprilie 1971 peste 15 mili
oane barili de petrol brut, separat de producția proprie 
a. societății Pctrangol. Zăcămintele cele mai bogate s-au 
dovedit a fi cele de Ia Quenguela și MUlenv’as. ' -'

Angol, concesionară din 1967 a zonei Afhbriz și a 
bazinului răsăritean Cuanza, s-a asociat la rîndul ei tu 
Total Cap și cu Texaco, care s-au angajat să investeas
că pentru primii cinci ani 7.700.000 și respectiv 4.100.000 
dolari. »-

Cabinda Gulf Oil Companny, adevărată protagonistă 
a cursei pentru aurul negru în Angola și. pfezUită.; iii 
1958 cu două concesiuni în Angola de nord și lă Cabinda 

1 a realizat primul său export de petrol brut în noiembrie 
1968 printr-o producție zilnică de 30.000 barili.-La-sfîr---
șitul anului 1971, Gulf Oil a ridicat exportul la 6 mili
oane tone. Intre timp ■ Pctrangol a instalat o rafinărie— 
la Luanda cu o capacitate anuală de 650.000 tone petrol 
brut, în timp țe o a doua rafinărie va fi instalată de 
societatea Ango| în golful Lobito.

Trebuie să fim foarte atenți la date. încurcatul ghem 
>-. de fire politice la care se referă portughezii (adică re

lațiile cu S.U.A. și Marea Britanie) trebuie căutat toc
mai în „revelația" Angolei ca puternic potențial produ
cător de petrol. De aici a provenit, după 1968, îmbu
nătățirea relațiilor mai ales între Lisabona-și Washing
ton. S-a uitat însă de un singur lucru esențial și anu
me : cine este adevăratul stăpîn ai bogățiilor Angolei. 
Or, prin acțiunile curajoase ale poporului angolez se 
evidențiază două fapte. Jn primul rînd prețul pe care 
îl plătește Portugalia pentru menținerea Angolei deși 
este destui de piperat, este totuși zadarnic. Voința ango
lezilor, de a lupta pînă la eliberarea definitivă a teri
toriului său național este infinit mai mare și succesul 
va fi, pînă la urmă, asigurat. In al doilea rind, pentru 

- restul lumii, „imperiul"' portughez este un anacronism 
supărător din moment ce însăși era decolonizării este 
depășită și cromatica variată a statelor noi a redus pe 
hărțile Africii și Asiei, pînă aproape de dispariția to
tală, roșul cărămiziu care desemna odinioară zonele de 
influență engleze și albastrul violet al celor franceze.

Radu SIMIONESCU

citilerii, către CB8IVICA

a masa rotundă ..Formativ 
și informativ în manualul de 
literatură română" („Croni
ca" nr. 47 (302), s-a 'discu
tat despre condiția actuală a

manualului de literatură română 
din liceu. Luînd ca punct de ple
care cele discutate, ne îngăduim., 
cîteva modeste opinii de cititor, ra- 
portînd observațiile noastre și la 
manualul și programa școlii gene
rale. St? pare că aici lucrurile sînt 
ceva mai clare, terenul mai ferm, 
mai puțin supus fluctuațiilor.

Nu este’de mult uri secret peri- 
tru nimerii că actualei^ manuale 
sînt I foarte generoase în privința 
clasicilor, . toți fiind foarte bogat 
reprezentanți cu opere fundamen
tale. Faptul este pozitiv. Nu putem 
însă să nu observăm că marii scri
itori români din secolul XX nu sînt 
reprezentați tot atît de bine. Con
secința ? Un Blaga,’ un Barbu, un 
Pillat (ca să ne referim doar la 
poeți)’ 'rămîn pentru ’elevii ’școTii 
generale niște mari necunoscuți. 
Oare nu s-ar putea găsi în opera 

accesibile, 
al elevilor

I

elevii cla- 
aborda cu-

acestor „vîrfuri" poezii 
la nivelul de înțelegere 
școlii generale ?

După părerea noastră, 
sei a VIII-a ar putea 
succes poezii precum „Gorunul** de: 
Lucian Blaga, „După melci" de • 
Jon Barbu sau un pastel pillatian. . 
Poeziile în cauză, reproduse inie-, 
grai sau parțial țși însoțite de co- * 
montării critice adecvate, fine și „la 
obiect**, ar realiza mult mai mult 
decît comoda^ lăsă re a elevilor în-' 
țr,-o necunoaștere' absolută. Aseme
nea creații, ele elevată ținută ar
tistică, necesită, fără îndoială, din 
partea profesorului, o bună stăpî- 
nire a mijloacelor analizei literare, 
o adecvatîj informare istorico-Iitc- 
rară, compcțență: și gust. In ase
menea cazuri, ceva mai pretențioa- ■ 
se decît foarte clarele texte din 
clasici, profesorul cu har didactic 

i .se va strădui nu să coboare opera 
în elev, vulgarizînd-o, schemati- 
zind-o printr-o operațiune procus- 
tiană, ci să-l înalțe pe elev la sfe
ra superioară a operei.

Abordarea poeziei modeme ar 
spulberi din mintea elevilor noștri 
cîteva întristătoare prejudecăți. Cea 
mai înrădăcinată privește înțelesul 
poeziei. Conform opiniei curente, 
transmisă maselor de elevi ani de-a 
rîndul, poezia trebuie.să aibă obli
gatoriu un înțeles exterior și inte
ligibil de la prima lectură. Anali- 
zînd opera • marilor noștri poeți ai 
perioadei interbelice și ulterioare, 
elevii ar înțelege că poezia are un 
sens chiar și atunci cînd apelează 
la modalități insolite de expresie. 
Acest sens devine inteligibil în 
urma unui efort necesar de înțele
gere:* <

Elevul trebuie învățat încă de pe 
acum să descifreze (sau măcar să

’A. •

se străduiască),'dincolo de învelișul 
. sonor, material, exterior al cuvin-

. su.rije mai greu releyabjle, care 
cazul operelor literare autentice 

, pot să nu existe.
Pe aceste baze Se pot adăuga 

liceu cunoștințele necesare care 
permită elevilor cunoașterea 
fundă a literaturii numită 
noi" C " 
înregistra progrese reale. Este "ca
lea cea. mai potrivită pdritru for
marea unor cititori adevărați, apți 
să guste tot ceea ce literatura mo
dernă

în 
să 

pro- 
„mai 

Credem că numai ața se pot

a dat și dă mai bun.

lelor, semnificațiile produnde, sen
in 
nu '

★

S-a 
portul _ _
este utilă în măsura în care .lumi
nează opera și ajută la o mai a- 
dîncă judecare și înțelegere a ei. 
Dacă insul-artist n-ar fi creat o 
opera, simpla cronologie a eveni
mentelor vieții sale ne-ar fi fost ab
solut indiferentă. De aceea excesul 
de biografism nu Se justifică în 
niciun fel., mai ales acolo unde o- 
pera- nu-are nevoie, pentru a fi în
țeleasă, de amăndntul biografic.

. Toate aceste afirmații au devenit 
truisme. Totuși, manualele de liceu 
(posedăm cite un exemplar pentru 
fiecare an liceal nu s-au eliberat cu 
totul de finpovănătoarea ' înșiruire 
de titluri și date seci, care nu-1 a- 
jută nici pe profesor, nici pe elev. ' 

. Credem că se poate renunța fără 
riscuri la ceea ce este balast isto- 
rico-țiterar. .

Manualele școlii generale sînt 
ceva mai ..aerisite**. Se face însă 
resimțită lipsa unui portret moral 
la sfârșitul fiecării schițe biografice. 
Cei mai adesea, în finalul ’lor este

•»•<» Am întîlnit
.Coclauri ciudate : o muchie cit palma desparte o lume 

de cealaltă. Kilometri în șir mergi pe această creastă 
• cioplită ca un terasament pe care să lunece norii. Bă- 

trina Moldovă are niște fundături bizare și pustii, mereu 
sîlhoase și posomorite și luminoase și încremenite și 
fremătătoare. Rar, cite o determinare de ordin mai de
grabă istoric decît geografic : „aici îi la «morminte»” — 
șoptește gonașul cel cîrn și zîmbăreț. Afli că nra zărit ni-• 
meni și niciodată vreun mormînt in coasta abruptă, dar 
păstratu-s-a din moși strămoși toponimicul evocator, legat, 
ca mai toate în Moldova, de amintirea celui ce odihnește 
la Putna : „„Ștefan s-a bătut peste deal, iar dincoace și-a 
îngropat oștenii. Mi-o zis bunelul". Și flăcăul își scoate 
căciula : poate c-a asudat înșirind kilometrii pe creastă, 
poate că și-a amintit de tatăl lui tătîne-său, poate și-a 
salutat, cu adine și instinctiv respect moldovenesc, stră
moșii grămădiți sub lutul de la „morminte". Pădurea se 
joacă de-a lumina. E-o liniște de se-aude, răzbătînd peste 
cinșpe văi și-o vale adîncă, cite un icnet speriat al fan
farei ce cîntă „mulți ani" la nunta lui bădița Ion din 
satul... dar cine să-l moi știe? Viața pădurii stă înscrisă 
în cronica de pe zăpadă. Aici a dormit căprioara..; din
colo s-a furișat vulpea... iată pasul egal și perfid al 
lupului... mistreții au coborit în lăstăriș... iepurele o 
făcut o „minciună" și s-a-ntors în buza dealului... Tros
nește un cartuș botezat pitoresc „trei la fund" și pogoară 
dintr-un fag, parcă plutind, făptura cvasi-legăndară a 
pisicii sălbatice, vărgată ca un jokeu și pufoasă ca o 
aducere aminte. Mistreții nu-s aici... nici după șapte 
kilometri... nici peste alți trei... nici la juma* de ceas 
de stejarul trăsnit. .. nici în fundul văii negre... nici... 
nici... Doar intr-un tîrziu țiuie o carabină și-auzim tropo
tul furios, înăbușit de lăstărișul ca peria. Vierul cel mare, 
bătrin și singuratic, se năpustește cu forță de Caterpillar, 
sticlindu-și colții și zburlindu-și coama ; tăvălugul cenu-

_  . . u
reprodusa — în cazul ceî-ynai fere- 
rit •— o -opinie critică arhicunoscută. 
Mai. întristător e că în destule ca
zuri sînt confecționate cîteva pro
poziții de circumstanță, cu caracter 
foarte general, aplicabile* oricărui 

tl.Scriitor. Așa cum s-a observat și' 
■? cu ocazia pomenitei „mese rotun

de", scriitorii , nu sînt considerați 
în* ipostaza- lor artisticăide „u- 
nicațe".' Consecința 1 gliidîndu-te 
d*upa frazțle-ș^blon din manual, 

-cu greu poți extrage notple defi-
• nitorii ale originalității unui scrii

tor. Lipsesc;;-în unele ca'zuri, co
mentariile pertinente, fine’ și Ia o-

• biedtjLsin^firfele îh stare să treaeas-
J J-ț 1ZV7*. L „ 1 --------- * V «

.îopera
leciorui-elev inlereșul pentru 
literară studiată.

*

i

care o socotim absolut ne- 
ți-n unele cazuri (deja sem-

scris. enorm referitor la ra- 1 
biografie-operă. O biografie

.; In 
naște .
Ciopraga reclama, în teremen» fer
mi, perspectiva istorică, cea care 
îngăduie detașarea de un -feno- 
men artistic în plină efervescen
ță. Prudența, în sensul bun at ter
mosului, este necesară în momen
tul introducerii, în manual a scri
itorului contemporan. Actul acesta 
echivalează cu o recunoaștere a 
yalorii și este totodată începutul 
„clasificării**. Nu-i mai puțin ade
vărat că și prudența excesivă stri
că, deoarece garanția familiarizării 
elevilor cu operele și scriitorii ac
tuali o dă tocmai studierea lor în 
școală. E o primă - treaptă a iniție
rii, pe — " ■ ■ -
cesară, 
nalate) inițierea e bine să înceapă 
din școala generală.

Ulterior, cînd vor fi mari, actua
lii elevi își pot rotunji, prin lec
tură, imaginea-fatalmente incom
pletă — a unui scriitor, oferită de 
școală. Și fiindcă am pomenit cu- 
vîntul „lectură1*, ne îngăduim să 

afirmăm că noi nu vedem bun un a- 
cel manual de literatură care am
biționează să trateze exhaustiv fe
nomenul literar, ci acela care o-

, feră o justă orientare în cîjnpul 
■ literelor, lăsind profesorului liber

tatea de mișcare, iar elevului plă
cerea lecturii operelor. '

Niște rezumate conștiincioase pe 
marginea operelor literare, niște 
comentarii critice complicate sau 
pur și simplu puse cap la cap sînf 
inoportune și nu servesc nimănui. 
Manualul nu trebuie să răpească 
elevului plăcerea citirii operelor. 
Adevăratul manual nu este cel ca
re suge seva cărților, lăsîndu-le i- 
nerente. ci acela care, păstrează 
inefabilul lor, conduce cititorul în 
lumda artei majore, o artă plină de 
farmec, plăsmuită de ficțiune, dar 
prin aceasta nu mai puțin plau-

legă!ură cu literatura ce se 
sub ochii noștri, prof. Const.

prin aceasta nu 
zibilă.

TEODOR
Profesor, .Școala 

județul
PRACSIU
generală , Fă Ic iu,
Vaslui

mistreți fericiți
7 7

șiu a (ăcut „copca" sărind pîriul, carabina trosnește iar 
și mistrețul, citind șuierat, se lasă pe-o parte. L-a pier
dut țifna și orgoliul - fiindcă turma o zărim defilînd 
liniștită pe coasta cealaltă, la șase kilometri depărtare, 
unde n-o ajunge nici pușca nici gindul cel rău. Soarele 
stă s-appnă, nimeni nu le mai poate face nimic.

Cu pași egali ți rostogoliți, mistreții trec versantul, 
adîncindu-se in lumea lumilor lor.

* ' s ’' t '
Cu trei zile înainte. La -38 de grade, Leningradul pre

schimbă răsuflările in șuierat de samovar. Săgeata Ami
ralității și-a Catedralei Petru și Paul, par ițnense ace 
de gheață poleite cu soare. „Aurora", vas-muzeu și 
vas-școclă, sloboade nesfirșite bucle de fum. Prin fe
reastra albăstruie a Ermitajului se zăresc leningrădeni 
pescuind ' la copcă. La —38 de grade I Pîslari, șube, 
căciuli, fulare și... sobița cu mangal. Sub gheața de 
pestq un metru, apa clipocește stins, gata mereu să 
se-nchege în pojghițe transparente. Piciorușele sobelor, 
mici insule călduțe în oceanul unui februarie nemilos, 
se-ngroapă încet ’ 
cu milimetru. Iar peștele — în grevă. Răbdarea pescă
rească e aceeași pe toate meridianele ; seara, sobițele 
se-ngropaseră de tot, iar siluetele încotoșmănate păreau 
buturi de răchită.. In tot acest peisaj încremenit, simți 
pulsînd speranța : „acuși... poate după orq șase... cînd 
se schimbă luna... cînd se-ntorc stelele... cînd se poto
lesc norii... cînd. .. cînd. La —38 de grade !

în gheață, topind trudnic milimetru

M. Rl.

P. S.
CONCURSUL NOSTRU CU PREMII : răspunzînd la 

întrebarea : ce caută Sătmăreanu II în națională puteți 
obține o fotografie a Iui Angelo cu autograf. Așteptăm 
scrisorile Dvs,



totuși, un 
dramaturg
Să fi făcut Ion Luca șl alt

ceva decît dramaturgie ? N-ar 
părea, într-atît era construit 
omul acesta pietros pentru con
fruntări viforoase, pentru respi
rația largă a replicii de teatru 
clasic. Nu mult după 1930 a 
irumpt pur și simplu în drama
turgie, venind din necunoscut 
și provocînd discuții pătimașe. 
Din controversele iscate de fon
dul piesei sale de debut a re
ieșit însă un lucru cert : vo
cația noului dramaturg ce sem
na cu o jumătate din numele 
de aur al celui ce va rămîne 
mereu marele meșter Ion Luca 
Caragiale. Abia atunci s-a a- 
flat că la Bacău există un a- 
nume Ion Luca trăind din ceva, 
parcă din profesorat, cert însă 
trăind pentru a scrie teatru.

Astăzi, cînd omul retras în 
tăcerea albastră de la Dorna-

Vatra a depus condeiul și nici 
nu se va mai lupta pentru pie
sele sale, multele sale piese, 
mergînd pe la secretariate li
terare și prin redacții, ne putem 

i gîndi la munca lui neprege
tată cu respect și cu dragoste. 
Ciudată soartă a avut acest 
Ion Luca în prelunga lui „as
ceză literară", jucat într-un 
singur an la trei teatre bucu- 

I reștene și nejucat apoi zeci 
de ani în întreaga țară. Ma
rele absent stăruitor în modes- 
fiie a avut parte, după atît de 
bine cîntărita judecată a lui 
Tndrr Arghezi, nu de insucces 
de public, ci de unul de cro
nică. Toți au recunoscut că o- 
mul e un autentic dramaturg, 

I dar au făcut-o cît mai discret 
1 cu putință. Mai mult chiar, va- 
i îoarea literară de lectură a 

pieselor adunate în volum a 
rămas străină criticii literare, 
complice cu zgîrcenia consorei 
teatrale. Și astfel, Ion Luca a 
rămas un dramaturg cu o bo
gată paletă (Icarii de pe Ar
geș, Felina, Cuza-Vodă, Cele 
patru Marii. Alb și negru, Ra- 
chierița, Femeia cezarului, 
Chiajna, Dumitra etc.), dar nu 
și autor de spectacole și nici 
scriitor de proză dramatică. 
Cînd și cînd i s-au montat în 
ultimii ani o piesă la Iași, una 
la Bacău, alta la Bîrlad. I-a 
apărut și o „ediție critică" de 
piese selectate. Și cam atît.

Cu toate acestea, Ion Luca 
nu s-a acrit, fiindcă a crezut 
pînă în ultima clipă în arta 
lui și a luptat sub steagul ei. 
Aceasta l-a salvat de la dis
perarea așteptării inutile. Zîm- 
betul lui era al unui înțelept 
care a trăit și a cunoscut mul
te, bune și rele, drepte și 
nedrepte și care e convins că, 
pînă la urmă, dreptatea învin
ge. Privindu-te cu ochi buni, 
uriașul coborît din Dorne nu 
te ruga decît să-1 acorzi bună
voința de a constata că există. 
O făcea într-un mod deschis, 
de fost sportiv ; o făcea cu o 
bunăcuviință de țăran care nu 
vrea să supere pe nimeni deși 
e perseverent în a-și susține 
cauza.

Ion Luca a coborît în pămîn- 
tul tare al muntelui, dar în. 
trebările lui, la care nimeni 
nu putea răspunde, mai răsu
nă încă aspre prin redacții și 
prin teatre. De ce ?

E timpul, deci, să o recu
noaștem că am avut printre 
noi un adevărat scriitor, un 
meșter al dialogului dramatic, 
un slujitor credincios al tea
trului bine construit.

In urma celui cuprins de 
umbra tăcerii eterne e bine să 
punem capăt tăcerii noastre a-

parent nevinovate șl neutre, 
recunoscînd că Ion Luca ră
mîne un dramaturg de certă 
valoare. Aceasta, fără pruden
tele rezerve de pretinsă obiec
tivitate.

AUREL LEON

artele și în- 
vătămîntul
Revista „Tribuna școlii" con

tinuă, număr cu număr să-și 
afirme o prezență vie în îndru
marea și informarea învățăto
rilor și profesorilor în legătu
ră cu problemele de actualita
te ale realității care cer o co
respunzătoare adaptare a meto
delor instructiv-educative. Sem
nalăm din ultimile apariții e- 
moționanta tabletă a acad. Mi
ron Niculescu despre școala co
pilăriei sale și pledoaria lui 
Mircea Malița pentru unifica
rea științei educației, dezvol- 
tîndu-se ceea ce numim azi 
andragogia — adică ramura a- 
plicabilă adulților, alături de 
pedagogie. Utile de asemenea, 
sînt contribuțiile de ordin me
todic (formule noi în predarea 
limbii engleze) ca și comen
tariile asupra unor probleme 
curente ale activității școlare.

Regretăm însă, în ultimile 
numere, absența preocupărilor 
artistice din numărul publica
ției. Or, problemele pedagogi
ce nu trebuiesc considerate 
separat de celelalte aspecte ale 
vieții contemporane. Sîntem 
convinși că toată lumea gîn- 
dește așa și tocmai de aceea 
fără argumentări în plus ne 
întrebăm dacă orientarea cali
ficată și la zl a cadrelor di
dactice în complexul manifes
tărilor de artă nu ar contribui 
la ușurarea activității acestora 
în ce privește educarea tinere
tului în și prin artă. Am auzit, 
de pildă, că la o recentă con
ferință școlară, într-un județ, 
o profesoară se arăta nemul
țumită de faptul că un teatru, 
printre altele, a adus pe sce
nă și o comedie satirică foarte 
acidă. O cronică gîndită special 
cu trimitere la rolul educativ 
al artei, ar fi înlesnit, nu ne 
îndoim, formarea unei opinii 
mai la obiect. Tot așa, în do
meniul muzicii Ce pot face 
profesorii pentru a-1 convinge 
pe tineri să încerce a privi 
creația muzicală în ansamblu, 
și nu numai în chip natural, 
ca divertisment ? Criticii mu
zicali, prin „Tribuna școlii", 
ar putea să ajute cadrele di
dactice în acest sens, potrivit 
principiului : docendo discimus.

al. macedon- 
ski

In numărul 1 al revistei AR
GEȘ (1972) Dana Dumitriu pu
blică un original eseu despre 
Alexandru Macedonski. Față 
de unele dintre exegezele cu
noscute datorate lui G. Căli- 
nescu, Tudor Vianu, Pompiliu 
Constantinescu și Adrian Ma
rino, autoarea vine cu noi a- 
firmații critice care reușesc să 
ne prezinte personalitatea poe
tului. Sînt definite : conștiința 
vocației magnifice, spectacolul 
luptei („O impresionantă can
doare, o mare naivitate se as
cunde în entuziasmul cu care 
Macedonski își respectă parti
tura. El se simte actorul mi
raculos al unei parabole teatra
le cu finalități polemice și di
dactice"), drama artificială 
(„... el nu a inovat tematic, ci 
doar prozodic), actorul patetic, 
estetismul, neîncrederea și or
goliul, poezia impersonală etc. 
Eseul Danei Dumitriu este scris 
cu pasiune, cu o dăruire to
tală față de poet, față de o- 
peră. Textul critic e viu, e 
limpede, are idei originale. Au
toarea intuiește contradicția e- 
xistenței macedonskiene și a 
operei. Prin acest eseu se a- 
duce o nouă contribuție la cu
noașterea scriitorului.

alma mater 
1—2] 1972

Variat și substanțial acest 
număr dublu al revistei „Alma 
Mater", conceput se pare ca 

o probă publicistică a colecti
vului redacțional. O antologie 
lirică „Alma Mater* reunește, 
în spațiul a două pagini, ver
suri reprezentative ale tinerilor 
poeți grupați în jurul revistei, 
din care nu lipsesc Crenguța 
Diaconescu, Constantin Pricop, 
Daniel Lascu, Corneliu Popel, 
Miron Blaga, Nicolae Manea și 
Emil Nicolae. Proza este re
prezentată printr-un fragment 
de roman semnat de Th. Para- 
piru, ca și prin partea a doua 
din „Interiorul imaginii" al lui 
Miron Blaga, cel mai prolific 
condei al revistei, dar și cel 
mai dotat din „noul val". Sec
torul de critică ne reține a- 
tenția, în primul rînd, prin 
prolegomenele lui C. Pricop la 
o cercetare mai amplă asupra 
fantasticului literar românesc, 
prin considerațiunile lui Vasile 
Drăgan asupra începuturilor e- 
minescianismului și, ca întot
deauna, prin amplul Panoramic 
editorial, armonios ca tematică 
de această dată. Cronica filo
sofică este susținută și în acest 
număr de D.N. Zaharia, cu un 
eseu asupra valențelor cogni
tive ale rațiunii polemice.

Scrisă cu nerv. Cronica ce
naclului oferă cititorului o plă
cută lectură, ca de altfel și 
prezentarea redactorilor revis
tei, ambele materiale fiind sem
nate de Miron Blaga și Liviu 
Papuc. O plăcută surpriză la 
rubrica Universalis : Bacovia
în limba lui Shakespeare, tăl
măcit de Șt. Avădanei. Incon
sistente, în acest număr, ma
terialele privind viața de aso
ciație, scrise la modul descrip
tivismului plat, nesemnificativ.

o datâ tu, 
o dată eu...
Se poate întîmplă și așa : 
„Să ne lăudăm, prietene. Să 

ne lăudăm intens, sincer și o- 
portun. Un telefon, o scrisoare 
și totul se aranjează. Desigur, 
presa nu e bunul nostru per
sonal, dar asta nu trebuie să 
ne incomodeze. Să ne lăudăm, 
o dată tu, o dată eu — spre 
fericirea noastră profund indi
viduală și întru derutarea cin
stitului cititor care, pînă să 
afle ce și cum, ne poate crede. 
Deci rămîne așa : o dată tu, 
o dată eu . .

Se poate întîmplă Păcat.

intre 
muzeografie 

și turism
Deși nu există muzeu care 

să nu constituie și un obiec
tiv turistic, în general mono
grafii de muzee uită acest lu
cru atunci cînd realizează pre
zentarea instituției respective. 
Adică, tind a face mai mult 
operă de migală științifică, a- 
pelînd la un aparat informa
țional cît mal stufos, decît o 
lucrare accesibilă călătorului 
întotdeauna grăbit.

Iată de ce remarcăm iniția
tiva atît de binevenită a Mu
zeului de literatură a Moldovei 
de a edita două prezentări de 
case memoriale într-o formă 
modernă și foarte utilă. E o 
formulă între pliant și mono
grafie, deci un spațiu tipogra
fic restrîns, dar în fond des
tul de cuprinzător prin utili
zarea lui într-un mod parcimo
nios și prin selectarea inteli
gentă a materialului inclus. E 
vorba de „Vila sonet Mihai 
Codreanu" și „Casa Dosoftei", 
ambele din Iași, datorate lui 
Ion Arhip șl D. Vacariu. Pre
zentarea grafică (C. Florea), fo
tografiile (M. Munteanu), dar 
mai ales contribuțiile la obiect 
ale celor doi micro-monografi.ști 
prin prefețele scrise și citatele 
alese, fac din aceste broșuri 
niște foarte necesare ghiduri 
pentru îndrumarea vizitatorilor. 
Ele comunică ceva din atmo
sfera casei vizitate și din spi
ritul creator al celui care a 
trăit în ea.

Considerăm că aceasta e for
mula pe care trebuie să se 
persevereze, prezentînd în con
tinuare multele case memoriale 
de pe cuprinsul Moldovei, de
servind deopotrivă muzeogra
fia și turismul.

«filme vechi»
Titlul este al unei publicații 

imaginare, inventată de neo
bosita noastră dorință de a fi 
ironici. In realitate, publicația 
editată de Direcția Rețelei Ci
nematografice și Difuzării Fil
melor, se intitulează „Filme 
noi" și ambiționează să dea in
formații asupra filmelor în 
premieră care vor rula în
tr-o lună.

Nu vom spune nici un cuvînt 
despre calitatea informațiilor 
(poate cu alt prilej !), dar vom 
observa că, de cîteva luni, a- 
ceastă publicație își contrazice 
flagrant titlul. Iată de pildă, 
ultimul număr primit de noi 
la închiderea ediției : poartă 
numărul 12/1971. Deci el ne in
formează ... operativ asupra 
Dremierelor din luna decem
brie. Mulțumim frumos !

De asemenea, sîntem în mă
sură să mulțumim cu emoție 
pentru urarea de pe contraco- 
pertă : „La mulți ani 1972“, eu 
mențiunea că ne rezervăm 
dreptul de a o lua de bună 
pentru 1973.

reîntoar
cerea

Ne aflăm în plină desfășu
rare a lunii cărții la sate, ac
țiune intrată în tradiție, ca și 
multe altele orientate spre u- 
niversul spiritual al așezărilor 
noastre agricole. De fapt, ase
menea ofensive nici nu mai 
pot fi considerate că ar porni 
de la oraș spre sat, ele orga- 
nizîndu-se prin inițiative lo
cale și căpătînd un caracter 
permanent. Luna filmului, a 
cărții, a muzicii, a teatrului 
la sate încep să capete o cu 
totul altă smnificație într-un 
mediu rural racordat la civi
lizație, ai cărui oameni <înt 
consumatori diurni de cultură 
și artă, din care încep a asi
mila tot mai mult. Nu mai e 
vorba, deci, de o desțelenire, 
ci doar de popularizare, de 
stabilirea unor legături afec
tive între creator și public, de 
o comunicare directă, similară 
celei din mediul urban.

Faptul că satele își recheamă 
fiii plecați, la festivități nu
mite „Fiii comunei" ca în jud. 
Neamț, „Ziua intelectualului în 
comună" ca în jud. Iași sau 
pur și simplu „Ziua satului 
nostru" ca în jud. Vaslui, e un 
indiciu că cele care sugerează 
reîntoarcerea la vatra părin 
teăscă sînt satele, din proprie 
inițiativă.

Recent a avut loc în comu
na Tibana — Iași o asemenea 
manifestare complexă. Invitați 
de săteni și în prezența tuturor 
intelectualilor comunei, și-au 
adus contribuția la simpozionul 
„Rolul intelectualului în viața 
satului" tovarășii Teodor Că- 
lușer, președintele Comitetului 
județean de cultură și educație 
socialistă, inspector-șef Petru 
Platon, conf. Mihai Avădanei 
și prof. Pintilie Pinciuc. Oa
menii din Țibana și-au con
cretizat apoi dragostea pentru 
frumos în programul artișlic- 
distractiv susținut de talentele 
locale.

Cum asemenea întîlniri au 
loc în permanență pe tot cu 
prinsul țării, indiferent 'sub -ce 
egidă sînt organizate, să con
siderăm „Luna cărții la sate 
— 1972“ în primul rînd o che
mare a satelor ca și scriitorii 
să realizeze acea reîntoarcere, 
recomandată de altfel recent 
de însuși secretarul general al 
partidului.

mușatimî
Poate ar trebui spus cîte ceva 

despre acel ceremonial cu care 
a fost prefațat serialul „Mu- 
șatinilor". Și, bineînțeles, des
pre cuvîntul rostit de Zoe Du
mitrescu Bușulenga, menit a-1 
plasa pe telespectator in uni
versul trilogiei, încă înainte de 
a se fi rostit prima replică. 
Poate, zic, dacă n-ar fi, totuși, 
vorba de ceva și mai impor
tant, și anume de evenimentul 
la care am asistat și care, de 
altfel, cuprinde, într-un tot 

bine sudat, cuvîntul de deschi
dere și acel emoționant cere
monial al prezentărilor, precum 
și serialul, propriu-zis, cît ne-a 
fost dat să-1 întrevedem In ca
pitolul cu care a debutat.

Deci eveniment, consacrat ca 
atare prin temeritatea de a 
converti pentru micul ecran o 
operă teatrală copleșitoare prin 
viforele care-i cutreieră spațiile 
de viață și istorie evocate. In 
mod evident, lectura trilogiei 
este efectuată dintr-o perspec
tivă, deschisă, creatoare, cu pri
virea regizorală purtată din
colo de text, spre pagina de 
istorie și spre istoria însăși : 
notabil efort de reconstituire 
scenică a unei epoci ființînd 
concomitent în timp și legen
dă, memorată cu egală pioșe
nie în document și folclor.

Apoi — prin admirabila con
fruntare, sinteză de tradiție și 
inovație, prilejuită de alinie
rea, Ia orizontul aceleiași vi
ziuni regizorale, a unei distri
buții eterogene, precum și prin 
degajata utilizare a camerei de 
luat vederi, al cărei obiectiv 
plasează accente inedite în fra
zarea, cu un modern patos — 
l-am zice retoric — a acestui 
tulburător basm mustind de 
realitate.

Cert este că serialul și-a re
levat, încă de la primele sec
vențe. ambițioasele-) dimensiuni 
de gîndire teatrală și istorică, 
Dincolo de rezervele posibile 
(unele chiar necesare), „Mușa- 
tinii" marchează clar un mo
ment de sinteză și unul de în
ceput : sinteză a ceea ce a fost, 
pînă acum, teatrul istoric la 
televiziune, început pentru ceea 
ce ar trebui să fie : sensibili
zare prin mijloace specifice 
a unui mesaj patriotic, expri
mat prin forța talentului și 
ardoarea pasiunii milit.ant-ar- 
tistice.

Să nu încheiem fără a amin
ti de faptul particular, dar 
foarte sugestiv, că distribuția 
serialului realizează o adevă
rată , mobilizare de capacități 
actoricești din Naționalele și 
celelalte scene dramatice ale 
țării. Un fel de plebiscit ar
tistic (atestat, firește, de So- 
rana Coroamă). în urma că
ruia rolul lui Stefan cel Ma
re a fost încredințat Iui Teo- 
fil Vâlcu.

A fi urmașul marelui Cal- 
boreanu la tronul trilogiei lui 
Delavrancea este, neîndoielnic, 
o grea misiune și cumplită 
responsabilitate. Dar nici Vâl- 
cu nu-i dintre cel care se dau 
cu una eu două.

Debutul serialului a dove
dit-o din plin.


