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ARTA, VALOARE PERENĂ
Mircea MANCAȘCritica de specialitate — și • iu numai ea — a remarcat, a- desea în actuala conjunctură a raportului dintre valorile spirituale o discrepanță între creația artistică și valorificarea ei socială, o umbră care învăluie cu o undă de scepticism și relativă îndoială rolul artei în. viața contemporană. Nu de muit ecoul ei s-a resimțit în- tr-un înalt for al dezbaterii teoretice — Congresul al VII-lea de Estetică (București, august 1972) — grupînd un impresionant număr de comunicări în jurul pasionantei probleme : „Criza artei, Moartea artei Punctul de plecare în această direcție l-a constituit fără îndoială o anumită „distanțare" — constatată îndeosebi în arta occidentală —, înregistrată pe planul relației : artist-operă- public, mai precis între*  actul creației și cel al receptării o- perei de artă : un „dezacord" între intenția, viziunea artistului concretizată în obiectul creat și corelatul ei indispensabil, acceptarea, valorificarea de către factorul receptiv. Explicațiile sînt multiple și poate printre ele, nu cea din urmă e încercarea de tehnicizare și de abstractizare ce stăruie ca o tendință insistentă în creația artistică actuală. Artistul contemporan pare convins de necesitatea unei totale înnoiri, înlocuiri a obișnuitelor mijloace de realizare, fără a lua în considerație tradiția, o anumită experiență a colectivității, preferințele publicului, nivelul lui și legile clasice ale comunică

rii artei. Atacînd formele noi de expresie, de care nici el însuși nu e uneori perfect conștient, el rămîne un izolat, cu mîndria originalității ultragiate și speranța în compensația posterității. Pe de altă parte, dorința diverselor nivele ale societății de a se împărtăși din valorile artistice e și ea limitată de caracterul difuz al culturii lor și unor predilecții desuete, refractare nemotivat sau arbitrar, dintr-o comodă atitudine conformistă, de care dau dovadă diferitele categorii sociale.Ceea ce pare a accentua, pe drept cuvînt, dezacordul în a- ceastă direcție, e refuzul față de „neinteligibil", de care se lovesc „inovatorii" în experimentele lor adesea excesive și neconcludente. Faptul în sine e perfect explicabil. Dar nu trebuie uitat totuși că claritatea, calmul și luciditatea nu au fost totdeauna considerate drept trăsături esențiale ale actului creației și că un germen de turburare se află chiar în e- sența artei. Originar, arta greacă prezenta cele două aspecte fundamentale, pe care Fr. Nietzsche le-a desprins și urmărit în întreaga dezvoltare a artei : „apolinicul" și „dionisiacul" — ultimul exprimînd dinamismul agitat al atitudinii artistice, creatoare a artelor mișcării. Iar în arta modernă, tulburătoarea emotivitate romantică (Novalis, Byron, Edgar A. Pde), ca și violentarea liniștii, sau „bizareria" frumuseții, de care vorbea Baudelaire, implică ceva mai 

mult : prezența „neliniștii", suflul chinuitoarei emoții interioare, în locul plăcerii calme și imobile. Psihanaliza clasică (Freud, Adler) ca și cea nouă (Lacan) pun la baza stării estetice — creație sau numai intuire sau contemplație — noțiunea de turburare, de stranie neliniște psihică. Aceasta e în adevăr unul din termenii „polarității" contrariilor în procesul creației artistice, pe care în stadiul final arta îl dizolvă în emoția estetică subtilă, purificată.Evident, arta e un mijloc specific de transmitere a unor valori spirituale, din care ideea nu poate fi absentă, căci ea e nucleul catalizator al stărilor psihice difuze, ce capătă caracter de comunicare inteligibilă și concretă. Arta e sensibilă la diferitele mișcări ale gîndirii teoretice, de care se simte indirect influențată. Căci semnificația unui obiect artistic include o anumită idee, u- neori chiar expresia unei concepții de viață sau simplă atitudine față de alte valori în societate. Sub acest raport, arta concretizează un „stil" de viață, pe linia materializării i- deilor, evitînd transpunerea ei — însăși în lumea abstracțiilor. E deci, în primul rînd, o atitudine spirituală, care se completează în mod necesar cu o specificitate tehnică. Ea se distinge și trebuie să se deosebească, prin „structură", elemente și „modalitățile" de comunicare, atît de limbajul comun cît și de celelalte valori 

intelectuale. In acest sens, raportul dintre „intenția", viziunea originală a creatorului și „finalitatea" atinsă în mod variat în operă, e un domeniu fragil și implică o rară și deplină obiectivitate în aprecierea critică.E azi relația dintre artist și public, dintre creație și receptare, atît de amenințată, încît se poate vorbi despre o „criză a artei", ca indiciu al inutilității și perisabilității ei posibile ? O asemenea sumbră perspectivă pare de la început exclusă. Dar se constată faptul insolit, că opera de artă — esențiala rațiune a actului artistic și principalul scop al cercetării estetice — e considerată ca un lucru efemer, avînd o existență trecătoare. Jean Aller, remarcabil istoric al artei și estetician, observa — într-o substanțială expunere intitulată : „Criza artei ? Arta crizei" -— inevitabilitatea caracterului „mutațional" al artei actuale, în funcție de ambianța schimbărilor sociale, de acele zguduiri ce caractjerizează „criza generală" a lumii capitaliste. In reprezentarea esențialului vieții, „forma" a devenit uneori inaccesibilă și transformări rapide pe plan economic fac să se constate o adevărată „ruptură" a artei de viață, alteori o inadaptare a gustului public la arta timpului prezent. Dubla condiționare „Operă — public" e astfel amenințată, căci „criza artei" implică pe de o parte atitudinea artistului față de lume, iar pe de alta poziția 

societății față de artă, cu alte cuvinte o „discontinuitate" (u- neori chiar cu violente forme de contestare) între artist și societate. Dar „criza artei" — remarca teoreticianul citat — nu e un semnal de disperare, un stigmat al neputinței creatoare, ci un semn al lipsei de „funcționalitate" a artei în societate, al inaderenței și al protestului ei în fața contradicțiilor sociale profunde. Criza artei apare astfel de fapt drept 'reflectarea, „conștiința" crizei economico-sociale pe plan spiritual. Arta descrie acum și exprimă dificultățile, în care se găsește adîncită societatea în criză. Kafka spunea : „Arta clamează desperarea noastră și absurditatea existenței", iar J. P. Sartre, filozoful existențialismului în literatură, teoretiza dezgustul fizic (la nausee) față de predestinarea existenței u- mane. La rîndul său, oi. Re- vaault d’Allonnes („Revue d’Esthetique", nr. 4/1972) sublinia faptul că arta își îndeplinește, chiar prin criză, funcția fundamentală de artă a u- nei societăți în criză. Mai primejdios pentru ea ar fi fost, dacă nu s-ar afla în criză ; a- tunci ar fi trecut printr-o fază critică, anormală, poate fatală pentru ea.Arta apare astfel ca un „seismograf" al zguduirilor sociale. Impactul între „nou" și „o- bișnuit" în viață se comunică și în artă. Tendința de preponderență a științei, „științifiza- rea“ la baza artei, nu e o lovitură împotriva ei, ci o încercare de a o apropia de viață, de tehnică, de producție. Știința implică valorile necesare vieții, de aceea există și o practică, o artă experimentală orientată în direcția producției materiale, o artă în măsură să(continuare în pag. 6)
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MAGDA URSACHE:

A PATRA

DIMENSIUNE
„A patra dimensiune" este me

tafora care traduce dificultatea 
de a defini poezia modernă. 
Preocupată prin exercițiul cri
tic curent de problemele poeziei, 
Magda Ursache își dezvăluie in 
această primă culegere de arti
cole preferința constantă și uni
tară pentru lirica afirmată în 
deceniul al șaptelea, căreia caută) 
să-i descopere trăsăturile speci
fice, elementele diferențiale față 
de perioada anterioară. Ideea 
celei de-a patra dimensiuni re
prezentate de poezia modernă 
este o prelungire a formulei lui 
Worringer, privitoare la spațiul 
tridimensional al vechii arte e- 
uropene. Greutatea de a delimita 
accepția de poezie modernă, așa 
cum s-a manifestat într-o anu
me etapă istorică privește atît 
latura teoretică, cit și analiza 
textelor reprezentative. Pentru cea 
dinții, Magda Ursache ne oferă 
un preambul de principii, fruc- 
tificînd lecturi structuraliste, 
pentru ilustrare ea se oprește la 
cîțiva poeți afirmați sau ajunși 
în plenitudinea forței creatoare 
în deceniul al șaptelea.

Partea teoretică la care se re
feră frecvent și în exegeza indi
viduală a poeților, cuprinde o 
pledoarie susținută pentru poe
zia modernă, pentru mijloacele 
ei de comunicare, urmărite, ple- 
cînd de la mijloacele ei de co
municare, în detaliile discursului 
liric și in ansamblurile care de
monstrează o coerență și o con
tinuitate ... Se remarcă, îndeosebi, 
considerațiile asupra rolului cu- 
vîntului, al metaforelor, alegori
ilor pînă la semnificație și ros
tul compoziției care structurează 
elementele individuale și le dă 
sens și valoare. Continuînd su
gestii din cîteva texte cri
tice fundamentale. Magda Ursa
che reușește să le utilizeze în 
chip original în interpretarea 
poeziei contemporane căreia îi 
demonstrează, prin raportarea la 
cîteva idei directoare, calitățile 
eminente în efortul de a se dife
renția de rutină și poncif. Magda 
Ursache scrie o critică aplicată 
și pînă la un punct tehnicizată 
în expresie, interesată mai puțin 
de recompunerea prin sugestie a 
poeziei, cit de descoperirea rigu
roasă a structurilor capabile de 
a fi integrate intr-un sistem și 
formalizate. Am apreciat de ase
menea, intenția de a stabili și 
printr-o cercetare istorică, trăsă
turi definitorii ale liricii româ
nești contemporane. Ceea ce se 
spune în A patra dimensiune 
despre logica poeziei, individu
alizare, accesibilitate și mimetism 
este îndreptățit și rezultă dintr-o 
privire complexă a fenomenului 
artistic pentru care orice simpli
ficare riscă să-i altereze esența. 
Magda Ursache revine cu insis

tență și asupra ideii de genera
ție poetică definită prin discon
tinuitatea față de generațiile 
precedente, astfel spus cu un 
termen pozitiv prin notele dife
rențiale cu caracter individual. 
Argumentarea este convingătoa
re, dar lasă de la un punct im
presia de exclusivism prin ten
dința de a privi, fără nuanțele 
necesare, aportul altor modalități 
decît cele recomandate de poezia 
modernă. Astfel, limitîndu-ne la 
un exemplu citat în volum, ar 
rezulta că pentru Eminescu, 
odată găsit cuvîntul „ce expri
mă adevărul", problemele com
poziției și chiar cele ținînd de 
conținutul poeziei nu ar mai fi 
la fel de complicate ca acelea) 
ale unui mare artist contempo
ran. Or, găsirea unui „simbol 
care traduce în imagine destinul 
omului contemporan" a fost pre
ocuparea obsesivă a oricărui po
et autentic din antichitate și 
pînă în zilele noastre și pentru 
ca discuția să-și fi îndeplinit in
tegral intențiile era necesară o 
disociere mai clară între valo
rile și nonvalorile fiecărei ge
nerații, între ceea ce înseamnă 
la un adevărat poet împlinire a 
programului estetic și simpla lui 
formulare în termeni discursivi. 
Disociere pe care Magda Ursa
che o face, de altfel atunci cind 
se îndreaptă spre analiza cîtor- 
va poeți actuali, față de care, 
cu toată adeziunea manifestată, 
își exprimă ironic și decis ne
mulțumirea atunci cind ideile 
nu se traduc în valoare artis
tică.

Partea cea mai substanțială și 
mai convingătoare sub raportul 
demonstrației este aceea, foarte 
extinsă în organizarea volumu
lui, dedicată operei poeților ac
tuali. înainte de a trece la cri
tica după metoda structuralistă, 
Magda Ursache formulează un 
profil al poetului, găsește cîte
va dominante în funcție de care 
cunoașterea procedeelor capătă 
o motivație și conduce la un 
profil unitar. Capitolele dedi
cate lui Nichita Stănescu, loan 
Alexandru sau Ion Gheorghe, mi 
se par cele mai izbutite și mai 
ilustrative pentru metodologia 
critică și rezultatele ei. La loan 
Alexandru datele esențiale ale 
poeziei sînt fixate de la început, 
cu insistență asupra acelei ten
siuni interioare rezultate din ne
putința de a depăși printr-un 
act demiurgic limitele naturii u_ 
mane : „Poezia lui loan Alexan
dru izvorăște dintr-o dramă per
sonală foarte acută. Constituția 
sa interioară este exacerbată de 
mari viscoliri, ceea ce naște sen
zația pendulării între ființă și 
neființă. Este o lume de tene
bre și de mistere orfice. Efe- 
meritatea și zădărnicia compun 
substanța ideatică a poemelor. 
In contextul liricii contempora

ne, loan Alexandru readuce con
vingerea proprie unui anume ro
mantism nebulos ce pretinde in
consistența gestului creator dato
rită naturii umane imperfecte și 
limitate. Actul poetic nu este o 
„eliberare", cum au crezut-o 
marii apostoli ai romantismului 
german și nici nu poate fi în
țeles ca o mediere între lumea 
concretă și cea transcendentă 
nici ca o serie de „corespon
dențe" ori de analogii, cum s-a 
impus în conștiința literaților 
prin opera lui Baudelaire și 
Mallarme, ci e un simplu stri
găt de alarmă dezumanizat prin 
disperare, dar imperceptibil cu 
toată dimensiunea lui cosmică, 
datorită trepidațiilor apocalipti
ce ale obiectelor, ființelor și fe
nomenelor. Există și la Ioan A- 
lexandru o criză de conștiință 
care, metaforic, este exprimată 
prin formula „moartea părului 
sălbatic", vers tipic dintr-o poe
zie tipică pentru stările sale de 
violență interioară". Odată des
coperite aceste dominante, ele 
ordonează întreaga discuție, fie 
că se referă la dimensiunea vizi
onară, fie că are în vedere se
riile de imagini, „compoziția" 
sau însăși transformarea ideilor 
în poezie. Aceleași calități se 
pot întîlni și în eseul dedicat lui 
Ion Gheorghe unde este urmă
rit cu finețe amestecul inextri
cabil de arhaic și modern, fa
bulosul straniu din istorie, mit 
și cărțile populare, topit într-o 
sinteză proprie. Atunci cind 
pleacă de la sugestiile textului, 
concluziile teoretice dobîndesc 
un plus de claritate și de ordi
ne, Din analiza poeziei lui Ion 
Gheorghe, rezultă mai convingă_ 
tor decît din orice discuție ge
nerală, cum folclorul, elemente
le tradiționale, pot fi revigorate 
numai printr-o punere a terme
nilor într-o nouă relație, care 
traduce de fapt, o nouă viziu
ne marcată de originalitate, in 
acest fel se pot stabili mai ferm 
valorile poeziei contemporane și 
este posibilă raportarea la va
lorile ratificate deja de istorie. 
Interpretarea structuralistă ai 
poeziei presupune și o anume 
tehnică a cercetării pe care Mag
da Ursache o stăpînește cu si
guranță, ca în analiza limbaju
lui lui Nichita Stănescu, după ce 
logica acestei poezii a fost pri
vită din interior, desfăcută in 
părțile ei componente. Tot su
punerea riguroasă la text per
mite gruparea poeților în fami
lia de spirite și oferă o expli
cație unor categorii care, altfel, 
rămîn simple formule fără a- 
coperire : caracterul luciferic al 
poeziei lui Cezar Baltag, în o- 
poziție cu caracterul demoniacal 
poeziei lui Nichita Stănescu sau 
loan Alexandru.A patra dimensiune atestă pre
zența unei certe vocații critice.

MONOLOGURI IN SECVENȚE
Const. CIOPRAGA

Cuvintele care traduc stări sufletești (fericire, emoție, farmec), acele cuvinte care nu exprimă echivalențe și cantități controlabile, ne întind capcane. Cine-mi va putea oferi vreodată, cît de cît exact, o definiție a fericirii ? Sau o definiție general valabilă a noțiunii de bunătate ? Prin comprehensiune eu înțeleg un fel de instalare ipotetică în existența intimă a altora aproape pînă la egalitate, încît argumentele și reacțiile lor devin și ale mele. Dar dacă lucrurile stau întocmai astfel, comprehensiunea riscă să se confunde uneori cu slăbiciunea morală. Cind1 omul comprehensiv acceptă argumentele cuiva care a greșit grav față de societate, atunci luciditatea e în deficit, iar sensibilitatea acționează prea mult. La omul „tare", necruțător, luciditatea nu se încurcă în sentimentalisme. A fi comprehensiv, — iată una din cele mai relative expresii.
¥Oricît de mare, recunoscut și consacrat, poetul, pictorul, actorul încearcă, la fiecare nouă apariție publică, nevoia unei certitudini venite din afară. Fiecare, în felul său, se verifică în raport cu publicul. Dacă însă poetul și pictorul pot spune (cum o și fac unii) : „Voi fi apreciat la dreapta valoare în viitor", actorul aparține clipei, momentului, și nerecunoașterea, pe scenă, după cele cîteva zeci de minute care-i marchează rolul, înseamnă dramă. După spectacol, un critic poate fi 'determinat să găsească actorului neaplaudat unele merite, dar acesta are nevoie de căldură, de iubire chiar. Și pe acestea din urmă, nu i le poate da decît publicul.
¥„A juca", în limbajul unui actor profund, înseamnă capacitatea de a figura, de a trăi, de a se instala, printr-un efort complex, în alții. „A juca" implică totodată și a transcende. Făcînd „teatru", actorul de geniu iese din rol pentru a se angaja într-o aventură cu perspective infinite. Agitatul Hamlet poate deveni, seară de seară, altul. Căci dacă s-ar repeta exact, neschimbat, efortul actorului ar sfîrși într-o mecanică întristătoare. Căutările lui Hamlet se amplifică, dobîndind un nou coeficient prin căutările Ham- leților în care personajul shakesperean se reîncarnează. Marele teatru nu subzistă fără aspirație spre absolut. Cum nici marele Will n-a spus totul, interpreții lui pe scenă pot da sensurilor nepunctate de dramaturg rezonanțele de care ele aveau nevoie.

★Este urîțenia unui actor înzestrat un impediment ? Masca dată, el și-o schimbă în frumuseți, dacă știe să ardă la timp. Frumusețea caligrafică nu spune, uneori, nimic. Tînărul care „poartă frumos" fracul sau stă „frumos" pe scaun, nu umple scena. O ocupă doar, efemer.
♦Lupii sînt temuți, însă lupii au scuza de a practica violența pentru a supraviețui. Nu din spirit de aventură. Pe stindardul dacilor se putea vedea profilul unui cap de lup. Șarpele nu e numai temut. Șarpele repugnă. Despre puțini oameni spunem că seamănă cu lupii (Hobbes, ge- neralizînd, greșea'). In mintea unor oameni se tîrăsc șerpi. Aceasta e altceva. Chiar în ochii unora ies la lumină șerpii, care subit, se retrag.
*Culisele teatrelor sînt comparabile cu niște oglinzi deformante. Pentru actorul care se vrea independent, neimplicat, mijlocul cel mai simplu de a le ignora e să privească în astfel de oglinzi și să rîdă. Rîsul inteligent e o sfidare.
*Nu cum ne-am dus bucuriile, ci cum ne-am suportat durerile, aceasta e hotărîtor. De unde am reținut ideea asta ?
♦Cineva foarte învățat, cu memorie excelentă, e pasionat de lecturi. De cincizeci de ani îl văd citind. A devorat patru—cinci mii de cărți, din milioanele de cărți cîte s-au tipărit. Ce vrea să zică atunci învățat ? A ști multe ? A putea repeta, citînd ce au spus alții ? Totul e cît ai învățat să extragi din cărți și cum să gîndești pentru a fi tu însuți. Ce util ar fi dacă din fiecare carte am rămîne măcar cu o idee fertilă ! Dar sînt atîtea cărți care aparțin de la început neantului... Aripi de mori de vînt, rotindu-se în gol...

★„Vechi" și „nou" își schimbă sensurile în funcție de un nivel de comparație. Devenite vestminte pentru bătrîni, stofele noi capătă un aer vetust. In salonul unui poet octogenar, pînă și ursuleții de pîslă cu care el se jucase în copilărie mi s-au părut bătrîni. Era bătrînțea ursuleților galbeni ? ori o bătrînețe a locului ? Ce ar deveni aceleași piese în -jocul unor copii ? Stofe vechi, haine transformate, puse pe corpuri tinere, o mobilă-stil lîngă care răsună voci tinere, răstoarnă impresiile, lăsînd să triumfe viața.
¥Din cînd în cînd, trebuie să trecem unele lucruri prin foc. Printr-un foc destinat să sterilizeze pentru a începe în condiții de puritate maximă proiecte noi. Există un foc- care defrișează și curăță ; și un altul la a cărui căldură cresc palmieri și crini...



Intre 9—16 mai se desfășoară la Iași, sub patronajul Comitetului județean pentru cultură și euucație socialistă, „Săptămîna muzicii românești", care va include o suită de manifestări artistice desfășurate atît in oraș, cit și în principalele comune din județ. In această acțiune sînt angajate toate instituțiile muzicale ieșene, Opera de stat, Filarmonica prin orchestra simfonică și corul „Gavriil Musicescu", formațiile Conservatorului și ale Liceului de muzică.Pornind de la această inițiativă, am găsit că e nimerit să dezbatem u- nele aspecte legate în special de activitatea creatoare a muzicienilor ieșeni, cu atît mai mult cu cît la Iași a început să se contureze în ultimii ani un nucleu de tineri compozitori ce se afirmă cu autoritate pe plan național și peste hotare. Discuția purtată cu V. Spătărelu, Sabin Pautza și Vasile Zeman — compozitori, George Pascu, muzicolog și Mihai Cozmei, critic de artă, poate fi considerată edificatoare pentru peisajul artistic ieșean actual.
Mihai Cozmei : însuși faptul că a fost posibilă o asemenea săptămînă...George Pascu: Prima din ultimele două decenii, după cite știu, pe plan național. Au mai fost în 1951 și 1957, dar de atunci ?Mihai Cozmei : ...înseamnă că avem o muzică românească de toate genurile și capabilă, prin valoarea ci, să susțină manifestări, de la operă (în cazul de față „loan Vodă cel cumplit") și simfonie pînă la simplul cîntec coral. Iar faptul că i- deea s-a născut la Iași e edificatoare pentru efervescența creatoare de aici. Ea denotă, totodată, strînsa și armonioasa colaborare dintre instituțiile muzicale.V. Spătărelu : Și nu mai puțin, integrarea lașului ca o valoare în contextul național. Premiile cucerite recent la Cluj, de către studenții Conservatorului nostru, ca și participarea formațiilor din București (Musica nova) și Cluj (Ars nova) la zilele ieșene sînt concludente. Să nu uităm că ideea în sine s-a născut nu întîmplător, ci datorită faptului că serile muzicale de la Conservator au ajuns să cuprindă exclusiv muzică românească. Mai mult, chiar Filarmonica a organizat concerte de muzică simfonică românească.Red. : Și care ar fi țelul urmărit de o asemenea manifestare cu largă întindere în timp ?Mihai Cozmei : — Promovarea creației muzicale românești de toate genurile, stimularea activității creatoare a compozitorilor ieșeni, afirmarea instituțiilor muzicale, și — bineînțeles — educația muzicală a publicului de toate categoriile. Săptămîna va duce muzica în uzine, în școli, la sate.G. Pascu : In privința aceasta, tema simpozionului propus a Se dezbate e e- dificatoare : „Muzica românească cultă 

expresie a umanismului societății noastre". Noi considerăm că această artă, umană și umanistă prin fond, trebuie să reprezinte cît mai plenar spiritul societății socialiste pe care o construim.V. Zeman: — Și totodată să respire patriotism mobilizator și acel specific național care să ne confere un sunet special în confruntările internaționale.Red. : Și astfel, pornind de Ia o manifestare, ajungem la esență: creația muzicală.Sabin Pautza : — Fără de care nu putem spune că avem muzică, oricît de buni executanți am avea.Red. : — De acord. Așadar, prin lumina „Săptămînii“... avem o școală muzicală românească în materie de compoziție ?V. Spătărelu: — Tocmai aceasta ne străduim să demonstrăm, întrucît spre a urca pe podium-ul concertelor internaționale compozițiile noastre trebuie mai întîi promovate prin mijloace proprii. Majoritatea lucrărilor din aceste șapte zile vor fi în primă audiție, mergînd de la lied pînă la muzica simfonică. Va fi muzica tuturor generațiilor, de la loan Chirescu pînă Ia studenții clasei de compoziție a conservatorului, care au un program special.G. Pascu: — Un amănunt în plus : ideea de permanență. Săptămîna muzicii românești poartă numărul 1, deci va continua. Invitație pentru compozitori să scrie pentru festivitățile ieșene.Sabin Pautza : — Credem că e timpul ca grupul de la Iași să înceapă a fi cunoscut ca atare. Vasile Zeman e posesorul a două premii ale Uniunii compozitorilor, V. Spătărelu, laureat al Festivalului „Mihai Eminescu", avem ambiția de a fi la nivelul Bucureștiului și Clujului, dar compozitorii noștri pătrund prea puțin în circuitul național. Competitivitatea între centrele din țară e stimulatoare și e bine ca ea să fie făcută cu fair-play, nu cu bariere centraliste. Creația face parte din ființa noastră, astfel că trebuie să scriem muzică. E păcat însă a nu fi valorificate potențele acestui colectiv de la Iași.M. Cozmei: Sigur că în fiecare din noi există impulsul creației în domeniul respectiv. El însă devine mai puternic prin conștiința realizării, deci prin verificare.G. Pascu: — Muzica românească a- vea în trecut puțin credit fiindcă se cînta rar în concerte și nu ceea ce a- veam mai reprezentativ, ci coborînd la stadiul de receptare publică. Aceasta a dus la o falsă opinie pe care compozitorii de azi o șterg impunînd valori autentice. Spre bucuria noastră, publicul se prezintă întinerit și într-un progres uimitor. Dacă, înainte, la bisuri, era solicitat Strauss ori „Balada" lui Ciprian Porumbescu, azi se cere Brahms și Stravinsky. Cu prilejul unui concert—lecție la Spitalul Parhon, un ascultător a criticat interpretarea unei simfonii de Ceai- kovsky (înregistrare pe bandă) și a enumerat interpretări superioare ale altor 

dirijori. Publicul, deci, e de partea compozitorilor care vor să scrie Ia nivel european.V. Zeman : — Aici intervine neconcor- danța dintre compozitor și publicul său pe de o parte și ceea ce facem, pe de alta, pentru promovarea muzicii românești. In primul rînd: de ce Uniunea compozitorilor nu poate avea același statut ca, de pildă, Uniunea scriitorilor sau Uniunea artiștilor plastici ?S. Pautza: — Diferența între provincie și capitală ca preconcepție în judecarea valorilor începe de la viza pentru lucrări, difuzare, achiziționare. Uniunea noastră nu are editură și nici fond, iar filiala nu are mijloace proprii.Red. : — Ce se întîmplă, să zicem, cu o lucrare premiată Ia un concurs ?V. Spătărelu : — Drept de achiziție nu au decît Consiliul culturii și educației socialiste și Casele județene ale creației populare. Filarmonica nu are drept de a- chiziție. Singur Studioul de radio Iași poate achiziționa muzică de cor și ușoară (simfonică nu), drept care în jurul său s-a format o competentă comisie de creație. Aceasta indică un drum de urmat în stimularea compozitorilor.Sabin Păutza: — Un alt debușeu ar fi muzica pentru spectacole și filme. O instituție sau o uzină poate achiziționa pictură, dar nimeni nu va cumpăra o simfonie sau o cantată, chiar dedicate întreprinderii respective. Cu toate acestea, compozitorii scriu, fiindcă trebuie să-și decanteze fiorul sufletesc în portative.Red. : — Am putea vorbi de un anume specific al creației ieșene ?G. Pascu : — Avem la Iași tineri muzicieni veniți din toate provinciile țării. Lucrînd împreună, firește că au început să se influențeze.S. Păutza : — In primul rînd, se afirma că la Iași nu se scrie decît muzică corală. Acum, paleta e completă. Se mai zice că moda zilei ar fi desemoționali- zarea. Or, grupul nostru militează tocmai pentru lirismul discret al emoționaliză- rii.V. Zeman : — înainte se scria muzică după citat folcloric, așa că era firesc ca ea să aibă culoarea zonei respective. Stadiul a fost depășit. Specificul ieșean transpare nu în motive, ci în fiorul, în aerul general al lucrărilor. Trăind în Moldova, deși sînt bănățean, nu puteam compune altceva decît „Hrisov" sau „Iz- voade" — deci lucrări impregnate de e- sență moldovenească.V. Spătărelu: — Să nu uităm, apoi, colaborarea cu o serie de poeți ieșeni, ca George Lesnea, Florin Mihai Petrescu, Horia Zilieru, Haralambie Țugui, Adi Cusin, Aurel Butnaru, Vasile Filip — colaborare ce transmite creației muzicale un anume colorit.M. Cozmei: — De altfel, în cadrul comunicărilor din Simpozion va fi evidențiată contribuția acestei muzici în exprimarea umanismului contemporan.
ARB.

antract

LUMINISM SI REVOLUȚIE
N. BARBUVirtuțile indivizilor se verifică în momentele de grea încercare ; ale popoarelor, în hotărîrea cu care-și apără ființa. Și într-un caz și-n altul, ies la iveală caracteristici sufletești, dominante specifice ale temperamentului, ale modului de a gîndi și de a acționa care particularizează oameni și națiuni.Privind din această perspectivă evenimentele de la 1848 în toate țările române, se poate vorbi de acea unitate în varietate care asigură temeiurile unei evoluții mult mai complexe.Da, este deosebire între episodul revoluționar care începe la Iași, în 27 martie și cel care continua, culminînd, la 11 iunie la București. Da, revendicările formulate pe Cîmpia Libertății de la Blaj aveau a-și căuta un alt mod de rezolvare decît cele cuprinse în proclamația de la Islaz. Condițiile sociale și politice erau, desigur, diferite. Oamenii, iarăși, nu puteau fi identici în manifestări. Un Kogălni- ceanu, un Alecsandri, Alecu Russo (bineînțeles di

ferențiat! și ei ca personalități) nu erau nici Avram Iancu, nici Eliade, nici Bălcescu. Dar ideile fundamentale erau aceleași. Ele răspundeau, mai întîi și-ntîi, procesului unitar de făurire a națiunii. Ele răspuadeau, ca atare și idealului de unificare politică, împotriva absolutismului feudal, și idealului emancipării sociale prin înlăturarea vechilor privilegii și împroprietărirea țăranilor. Dintre toate, mai ales „unirea într-un stat neatîrnat românesc" așa cum se arată în faimosul program redactat de M. Kogălniceanu : Dorințele partidei naționale în Moldova — însemna cheia bolții fără de care întreg edificiul național s-ar prăbuși".Orice mișcare revoluționară trebuie să se plieze condițiilor imediate, situațiilor concrete, — altfel ea rămîne un ideal nerealizat, o utopie. Ibrăileanu era dispus să a- corde celor din Muntenia o vocație revoluționară cu totul diferită de a moldovenilor, considerați mai reflexivi, dotați cu „spirit critic". In realitate, nici Blajul nici Islazul și apoi Bucureștii anului 1848 nu se pot imagina înaintea flăcării aprinse în acel martie Ia Iași și care și-a deschis drum, ca o torță purtată în inimi, spre victoriile certe și durabile ale acestei mișcări, văzută în totalitate. Dacă, în constelația spirituală a românilor, moldovenii accentuează latura contemplativă, acest lucru nu poate însemna, în nici un chip, o structurală inaderență la acțiune: Ștefan cel Mare a fost moldovean, dar ilustrează în cea mai expresivă întrupare sinteza ambelor aspecte. Contemplativismul moldav presupune, mai curînd, propensiunea teoretică, și a- ceasta duce la determinarea lucidă a ideilor și scopurilor, în toate împrejurările. Numai o conjunctură politică diferită a făcut ca, Ia Iași, acțiunea revoluționară din mar

tie să fie înnăbușită. Ea nu a fost însă și învinsă, pentru că toate elaborările de principii, toate argumentele ce fundamentau spiritul revoluționar în înțelesul unei doctrine— au fost duse mai departe, prin aceeași corifei ai ideologiei pașoptiste care, pribegiți din Moldova, au participat la revoluția din Transilvania și au contribuit, în continuare, la răspîndirea și înfăptuirea principalelor idealuri ale mișcării. Nu este oare semnificativ faptul că, în Moldova, la Mînjina, moșia lui Costache Negri — a fost un veritabil centru conspirativ în care se întîlneau revoluționari din ambele principate ? Și putem uita oare că e- manciparea națională prin cultură, ca primă treaptă a organizării unei acțiuni, fusese definită în programul „Daciei literare" de la Iași ? Alecsandri și Kogălniceanu, Al. I. Cuza — viitorul domn, C. Negri și atîția alții au fost acei bărbați care, gîndind în Moldova, și-au formulat aspirațiile în consonanță cu vrerea întregii nații. Revoluția a fost gîndită unitar și a fost înfăptuită treptat, potrivit condițiilor istorice, prin participarea tuturor celor care i-au dat glas, din toate ținuturile românești. Dintre toți, însă, Kogălniceanu și Alecsandri, urmați de Bălcescu și Eliade, de G. Bariț, animatorul de la „Gazeta de Transilvania" și de la „Foaie pentru minte, inimă și literatură" din Brașov, se situează înainte prin forța verbului lor și prin ceea ce am numi conjugarea principiilor luministe cu revoluția. Este o particularitate a pașoptismului, manifestată cu precădere în Moldova și dezvoltată ulterior în cadrul amplului proces revoluționar care a însuflețit toata națiunea, într-o solidară încordare a luptei eliberatoare.



CRITICA-
un act de angajare morală

Marin MINCUMarea artă este profund morală și, cu atît mai mult, critica trebuie să se exercite în baza unor riguroase principii. Autoritatea judecătorului artei stă toată în moralitatea sa. Etica gestului critic este cerută de rolul director ce și l-a asumat dintotdeauna critica. Pentru a fi apt a pleda în această instanță, trebuie o prealabilă tămăduire de toate umorile efemere. In relațiile cu operele, criticul e un auster ce se abstrage oricărei subiectivități conjuc- turale. Cît de sterilă apare pledoaria pătimașă se poate constata ușor din bîiguiala necontrolată a falșilor polemiști iviți aiurea în literatura noastră. Simptomatic dan nu hotărîtor, pentru momentul actual, este faptul că scriitorii ca persoane publice, exercită o accentuată influ
ență asupra criticilor. Dar nu aceasta poate fi explicația Jipsei de criterii ce bîntuie uneori breasla judecătorilor operei literare.Respectarea unor rigori principiale nu se confundă cu practica hedonistă a „părerilor literare", în afara oricăror repere estetice. Unui critic literar i se admite, în măsura în care este o autoritate, manifestarea unor atitudini cît mai personale (expresie a subiectivismului creator), prin care acesta se deosebește de ceilalți confrați. Personalitatea criticului stă în judecățile sale cît mai exacte, în situarea axiologică a literaturii căreia îi este contemporan, în capacitatea de a fi el însuși (prin consecvența aplicării rigorilor impuse) în raport cu operele literare. Niciodată, cineva care nu se pronunță decît contabilicește despre autori, nu va fi numit critic, dacă nu propune un unghi Inedit de abordare, dacă nu descoperă structura profundă a literaturii investigate. Dar nu numai atît; fără respectarea unor criterii morale ferme, criticul se descalifică, căci așa cum spune E. Lovinescu „el trebuie să fie numaidecît un om moral, sub pedeapsa zădărnicirii întregii lui activități". Abaterea de la criteriul moral înseamnă o abatere gravă față de învestitura acordată de public. După părerea noastră, criticul literar nu e în primul rînd un judecător, ci un martor. Un judecător poate greși fără a avea vreo vină (din lipsă de probe suficiente, avînd posibilitatea „revizuirilor"), dar unui martor nu i se admite să 
depună mincinos în procesul în care este implicat. O mărturie mincinoasă echivalează cu o faptă antisocială, în- trucît antrenează conștiința publică pe o pistă falsă. Asemenea critici trebuie „excomunicați" imediat din cinul literelor. Deci pledăm pentru adevărul (moral) de care trebuie să răspundă martorul-critic. pentru sinceritatea sa angajată și angajantă față de încrederea marelui public, calitatea de martor fiind mai grea decît aceea de judecător. Și pentru acest lucru trebuie vocație. Orice martor, este, în absolut, el însuși un judecător. Același Eugen Lovines- cu susține cu justețe cerința pentru critic de a avea o „anumită cinste profesională ce-1 pune mai presus de bănuiala unei transacții cu convingerile sale. O părere trebuie să fie expresia întregii noastre ființe morale". Sînt încă mulți care își zic critici, făcînd din acest exercițiu un mod de a perpetua neverosimile confuzii și a opri astfel în loc emulația creatoare, inventînd și creînd o stare de ambiguitate, necorespunzătoare cu climatul nostru literar efervescent. Depunerea neangajată în procesul critic, fără respectarea unor elementare rigori axiologice, practicată candid de critici „consacrați", duce la crearea unor false „mituri", la imposibilitatea construirii unei ierarhizări 
valorice, necesare în cadrul oricărei literaturi mature. Căci nesinceritatea criticului atrage după sine nesinceritatea literaturii însăși. Neținînd cont de criteriul angajării morale, criticul comite cea mai gravă abatere în magistratura ce i s-a încredințat. Abatere față de literatură, dar și față de public. Publicul trebuie orientat just asupra valorilor autentice. Criticul actual trebuie să fie mai mult decît ericînd un exponent al marelui public, pentru ca literatura să poată deveni un fenomen de masă. Cochetînd cu ea însăși, critica s-a cam devalorizat și există pericolul ca oricine își dă cu „părerea" despre o carte cît de mediocră (deci o părere tot mediocră) să fie numit critic. Societatea literară trebuie să fie pentru un critic ceea ce era agora Ia greci. După ce a participat la dezbaterea de1 principiu, ciiticul intră în anonitnat. Aflat singur în fața operelor, e însă suveran uitînd de autorii lor. El toarnă sevele comunicante ce vor vitaliza lujerii abstracți, ai operei, par- ticipînd astfel în egală măsură la creație. Un scriitor, ori- cît de valoros, nereceptat la timp de critică, se fosilizează anacronizîndu-se. Descoperirea lui e adesea un fruct al hazardului. Tocmai situația aceasta trebuie evitată azi ca neverosimilă. De aceea retras cu gravitate în solitudinea actului de discernere, un critic adevărat se distanțează de autori (ca persoane vii) pentru a se apropia de opere, spre a le face să ființeze. Actul acesta social se leagă direct de stringența angajării sale morale. Fără morală nu exis-L tă nici creație. Cu atît mai puțin critică. .
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inerii prozatori de astăzi au abandonat a- 
proape cu totul schița și povestirea. Ei tră
iesc înainte de a se maturiza social și ar
tistic, mirajul romanului, al construcției 

proteice cu labirintice ramificații și cu personaje 
memorabile, cu conflicte neobișnuite, cu eroi lu
cizi sau superficiali în relațiile lor cu viața și cu 
dramele ei. Tentația genului proteic este imensă, 
dar rezultatele nu sînt întotdeauna pe măsura 
ambițiilor. Credem că un tînăr care n-a trecut 
încă pragul unor experiențe sociale și morale 
fundamentale, care n-a avut practic timp sufici
ent să trăiască și să-și rememoreze, să-și recreeze 
din experiența sa reală, o operă, nu are de unde 
să ne propună și să ne încredințeze că a dat un 
roman bun sau foarte bun. Experiența de viață 
a prozatorului tînăr și nu numai tînăr (concept 
care o vreme s-a banalizat prin suprasolicitare și 
pe care l-am dori „reabilitat") este decisivă, ca și 
vocația, în crearea unor opere care să rămînă. E- 
șecul multor debutanți (care uneori apar în serie 
cu romane mediocre) nu trebuie să ne lase indi
ferenți. O tînără prozatoare care se preocupă, in
termitent, și de critică, Tia Șerbănescu, în Balada celor rău iubiți (Editura Cartea românească, 
București, 1973, 156 p.) ne demonstrează la nive
lul unui documentar, al unui montaj de texte e- 
terogene (despre toate și despre nimic!) că în 
ciuda unei experiențe impresionante de viață nu 
reușește s-o valorifice artistic. Romanul Tiei Șer
bănescu este o povestire scrisă neglijent, cu mul
te scene autentice, dar și cu situații false, cu dia
loguri neverosimile, cu personaje stranii, dere
glate psihic, consumîndu-și viața în baruri și în- 
tilniri amoroase care nu mai au sfirșit, în discu
ții sfătoase și puerile. Totul sau aproape totul dă 
impresia de fals. Mediul social pe care Tia Șer
bănescu îl descrie în fugă, fără acuitate, e al re
porterilor profesioniști, al gazetarilor care colindă 
țara în lung și-n lat, documentîndu-se. Este un 
mediu intelectual elevat, dar comportarea perso
najelor este în dezacord cu acest spațiu al idei
lor, al principiilor. Să derulăm citeva fragmente 
din „roman": în peregrinările sale prin țară re
porterul Opran cunoaște mai multe femei (Su- 
zana, Mihaela, Ioana ș.a.) cu care poartă nesfir- 
șite conversații de o uimitoare banalitate. Tînă- 
rul reporter se căsătorește, dar nu după mult 
timp datorită unor conflicte, care nu sînt justi
ficate din punct de vedere psihologic, divorțează. 
Eroul nu-și cunoaște tatăl care, se zice, că ar fi 
dispărut intr-un mod cu totul misterios, dar pro
zatoarea ne face să înțelegem că totuși trăiește! 
Biografia personajului e liniară și fără profunzi
me psihologică. Radu Opran navighează pe o- 
ceanul unor false neliniști și tot timpul e obsedat 
de ideea că e un neînțeles, că e un nerealizat. 
Scrie și nu mai termină un studiu despre G. Că- 
linescu! De fapt, personajele Tiei Șerbănescu 
discută cu o uimitoare degajare și pricepere des
pre scriitori, despre viața lor, despre cancanurile 
literare, despre redactori șefi sau poeți versatili, 
dar talentați și care — ne asigură tînăra proza
toare 1 — sînt capabili să scoată un volum cum 
„n-a scos nimeni niciodată"!! (p. 27). Este „ca
racterizat" romancierul G. Călinescu cu o supe
rioritate critică, care pur și simplu dezarmează. 
Se vede că lui G. Călinescu nu-i este dat să sca
pe nu numai de unii critici neiertători și răi în 
mediocritatea lor, dar și de umbra unor prozatori 
care în romane îi fac procese, îi anchetează via
ța ! („își permite scene care în alt context ar fi 
interzis auditoriul", p. 65) și se definește modali
tatea critică : „Tendința de a construi imens chiar 
pe metru pătrat" ! (p. 65) și alte enormități de a- 
cest gen, în acest limbaj bombastic, imposibil, ru
dimentar.

In povestirea. Tiei Șerbănescu întîlnim și citeva 
pagini de proză autentică. Este bine descrisă at
mosfera din redacția unui ziar, relațiile 
dintre redactori, conflictele imprevizibile, preju
decățile, curajul care se instaurează și durează 
într-un astfel de mediu, activ, febril, bovaric. 
Portretul moral al redactorului șef ni se pare bi
ne prins și, mai ales, în latura lui „diplomatică" : 
„Redactorul nostru șef se purta ca un politician
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romane de azi
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american în campanie electorală, ceea ce nu era- 
rău. își plasa zîmbetele și încurajările exact cînd 
și cui trebuia, săruta mîinile tuturor femeilor 
fără deosebire de vîrstă și sex-appel, lovea spor
tiv omoplații colaboratorilor, cînd se entuziasma,, 
și comanda cafele pentru toată lumea la ședințe... 
Regim cultural bine întreținut. Zîmbește superb,, 
însă, și fără greș. II invidiam pentru aceasta. 
Era, cum spunea Ralea, pînă la un punct, o so
luție filozofică. Nu reușeam niciodată să-i zîm- 
besc la timp, și cădeam regulat la prime. Eram, 
decis să exersez. James, bătrînul vulpe, pretin
dea că in adîncul sufletului redactorul nostru 
șef nu se consideră redactor șef și că de aici por
nește totul" (p. 102). O idee nouă, foarte intere
santă — ca temă — este aceea modului cum tî
năra generație înțelege dragostea, complexitatea t 
ei. Poate că de la aceste reflecții Tia Șerbănescu * 
ar fi trebuit să-și înceapă romanul: „— Așadar, 
generația mea nu știe să iubească... Ți-am dat o- 
parte din mine... nu-ți spun cit, dar nu poți să M 
negi că ți-am dăruit o parte din mine căreia tu 
nu i-ai răspuns cu nimic... Așadar, generația mea 
nu poate să iubească... nu-i așa ?..." (p. 143). Este- 
o idee ce putea fi valorificată și nu expediată, 
banalizată prin generalități neconcludente.

Spuneam că Balada celor rău iubiți dă impre
sia de fals, de neautentic. Acest fapt se vede și 
în nivelul „intelectual" la care se înțeleg, la care- 
polemizează personajele care, să reținem, sînt ga
zetari de meserie și la un mare ziar de astăzi, iar 
unii din ei lucrează și scenarii pentru televiziu
ne ! Limbajul este empiric, neintelectualizat. Per
sonajele par a fi din alt secol! Doi îndrăgostiți 
își petrec vacanța la munte. Masa este anunțata, 
de o... „locomotivă" : „Apărea o locomotivă care 
anunța felul doi" ! (p. 9). Logodnica are un voca
bular colorat, agresiv, deloc afectiv, sentimental. 
Mihaela i se adresează logodnicului cu „marș" și 
e convinsă că i-a „dereglat criteriile"! In discuții 
nu folosește decît „reflecții" de tipul: „Cine știe- 
ce-o mai fi și în capul ăstuia" (p. 10) sau „Viața 
devenise încă o dată suportabilă" (p. 11). Tinerii 
se întrețin într-o sfătoșenie deșartă, teoretizează 
despre o „metodă de eliminare a ridicolului", des
pre ce „...disperare ascunde, totuși, violul..." (p. 
32). Mulți din ei au atitudini brutale, nejustifi
cate logic : „Am oprit un taxi, i-am dat un brînci 
înăuntru și i-am astupat gura" (p. 41). Un alt 
personaj, neverosimil artistic, are ciudatul obicei 
„...că ori de cîte ori „cunoaște" (culmea! Vladi
mir era pudic) o femeie nouă, taie cu briceagul o- 
crestătură în tocul ușii" (p. 72). Senzaționalul din 
aventurile lui Vladimir nu înlătură impresia de 
falsitate pe care Balada celor rău iubiți o difu
zează cu o neîndoielnică tiranie. Povestirea Tiei 
Șerbănescu este sufocată de o avalanșă de cu
vinte fără viață. Vorba unui personaj: „Doam
ne, cită vorbărie" (p. 157). Așteptăm de la Tia 
Șerbănescu o renunțare, în viitoarele ei cărți, la 
această vorbărie goală, o mai serioasă preocupând 
pentru construcția narativă, pentru crearea unuî 
limbaj care să reprezinte psihologia personajelor, 
ideile și principiile după care trăiesc, conflictele- 
reale ale unei generații crescute sub o zodie nouă.



Numele lui nu intrase în nici un „clasament11, n-a fost afiliat vreunei „generații" sau „promoții", i sepubli. :au din cînd în cînd versurile in reviste, tipărise două cărți, nai avea vreo două în sertare, scria parcă schiind pe hîrtie fără srgoliul de a ajunge primul, :i doar de a ajunge, precum a- :ei minunați suedezi care își glorifică în fiecare an eroul străbătând pe schi optzeci și cinci de kilometri. Distanța pe care ) au de străbătut poeții, spațiul or liric adică, se știe doar de înde începe și niciodată unde se termină. Ei pleacă îmbrăcați ntr-o subțire și albă cămașă ca- e le ține de cald cînd e frig :i-i răcorește sub caniculă. Și lin cînd în cînd întreabă : Sîn- 
em au nu în Laros ?Cu această întrebare se desfide cea dintâi carte a poetului Jvidiu Hotinceanu, Sămînța, pu- ÎTicatâ în 1969. E o poezie care 
ifirmă, este manifestul unei vîr- ste ce s-a desprins de țărmii a- lolescenței și-și celebrează auto- lomia, luarea existenței pe cont iropriu. Nu întâmplător pe ul- ima copertă poetul însuși decu- >a. ca pe o carte de vizită, aceste rdrsuri : Am nevoie de un pumn 
le sămînță / Fiul meu / Nu-ți 
isipi numele și nu / Purta hai
te de netrebuință / Merg prin- 
re ierburi. In urmă / E o apă 
•u pace / In față ești tu. Cerul 
emeia, / Pămîntul, fratele meu. 
'ăzul meu / Se lăcrămează, se 
lespletește, se preface. Se desfo- iază, am continua, învelișurile uprapuse ale lumii, cu gesturi •înd brusce, cînd de o la fel de bărbătească tandrețe. Poezie san

guină, aproape patetică, de ceremonie a naturii, așa cum am întâlnit în atâtea alte cărți de debut din precedentul deceniu, dar poezie neatinsă de boala limbajului, păstrîndu-se într-un teritoriu al candorii, vrînd, în sensul primordial al termenului, să 
spună. Dacă „stilul e omul", se răsfrînge în poezia lui Ovidiu Hotinceanu ceva din modul lui de a fi (de a fi fost !) — o anume frustețe și o mare voluptate existențială, o anume forță și o mare, nebănuită, fragilitate (Peste 
puterile mele poezia / Peste pu
terile mele chipul tău / Cu pum
nul uitării lovit...). Sunt în Să- 
mința și în Brusc, să deschizi 
fereastra (1971) poeme de o delicată transparență lirică și, în același timp, și paradoxal ponderabile, ca aerul care apasă, nevăzut, cămașa poetului. Ovidiu Hotinceanu era printre acei, puțini, care a scris o autentică poezie de dragoste (Sfioaso, lasă-ți 
părul să lunece pe ceafă / Pes
te umeri, de-aseară deznodat / 
Intoarce-ți fața, va flutura la 
geamuri / Un soare roș, imens, 
turbat) avînd deopotrivă o generoasă receptivitate la istorie, un cult sacru al jertfei și acea asumare responsabilă a scrisului, în sensul adagiului lui Miron Costin : Nu mă-ntreba pe mine 
cine sînt / Tu poate ai picioarele 
ușoare cum e vinul / Abia gus
tat. Mie îmi umblă sfînt / prin 
trup cu capul retezat Miron Cos- 
tinul / ... / Și cine știe cui o 
să-i dau seamă / De ceZe ne
făcute, de neînchipuite toate / 
Nu întreba cine sînt eu. Curînd / 
Din nume voi privi ca dintr-o 
palidă cetate.

Brusc, să deschizi fereastra —

( A
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deschide parcă o fereastră de aer, ozonînd sîngele- poeziei, îi dă poetului îngăduința de a se cheltui „în dulcele răspăr**  al lucrurilor (Lucrul frumos / Nu 
întreabă niciodată /, Nu vine ni
ciodată, / Nu pleacă. / El cînd 
și cînd lasă un semn, / Iți nete
zește hîrtia, / Atinge ușor un 
nevăzut oțel, / Intr-o albastră 
teacă“. Poetul are (avea !) voluptatea fructului „fără prihană**,  sorbindu-i aromele dulci-amare, tonul imnic (care emană din frecventarea textelor antice) se interferează cu un irepresibil sentiment al dispariției, dizolvat, cînd și cînd, în maniera Miron Radu Paraschivescu, prin incidența unui halou trubaduresc 
(Chipul tău de pus la rane, / 
Gura ta domnișorică, / îmi vor
bea dintre icoane / Parfumată 
și peltică).

E, în aceaste două plachete, o pastă lirică maleabilă, în care sunt asimilate parfumuri eterogene, o lumină cețoasă trecută prin filtrele unei sensibilități netrucate, asumîndu-și curajul de a-și exprima plenitudinea. Și acest din ce în ce mai accentuat sentiment al plecării, acest ritual pregătitor, punerea în or- dime a lucrurilor anunță, parcă, versul-cheie din Cămașa de 
apoi: Acum am ajuns în Laros.întreagă această carte, Cămașa 
de apoi (Editura „Cartea Româ- nească“), despre care ni se pare absurd să spunem: a apărut postum, este o justificare, o stranie justificare a poetului față de cei rămași în urmă (Acum am 
ajuns în Laros / Voci de mătase 
adie în rana urechii / Pasul meu 
falnic de oboseală '• / Pleoapele 
prăfuite de singurătatea stră
bătută / Fiecare piatră în ge
nunchi / Un imn ridică soare
lui ei...). Totul este spus la 
timpul trecut, poetul își privește printr-un ochean întors existența, versurile au turnura unor alte învățături (să reținem amănuntul că sunt închinate „fiului meu Hadrian**),  vrînd să inițieze într-o experiență ireversibilă 
(Este atit de ușor / Sub o cu
polă însingurată / Să găsești 
drumul spre început / Acolo în 
aerul torid al rugăciunii / Vei 
sfîrși / Dacă nu cumva un alt 
om, mai singur / Mai bătrîn de 
așteptare / Nu te va smulge / 
Tirîndu-te ca pe un leș afară / 
La cîmpurile albe ca și cămașa 
lui / Pe care singura pată sîn- 
gerie / Va fi capul tău plecat / 
Ca o garoafă împușcată și sfîn- 
tă).

Poetul „risipitor**  din primele două plachete devine în Căma
șa de apoi de o austeritate compensatorie, versurile înseși împrumută rigoarea formelor elementare (După ce treci prin în
cercarea / De a fi uitat de toți / 
Și vei rezista bine la acest ger / 
De a purta un obraz necunos
cut / ... / O primăvară întrea
gă / Să stai topit între feres
trele / Din care se văd semin
țiile cerului /Căci în afară de 
zborul lăstunului / Ce este mai 
frumos decît să uiți / Că oasele 
tale plîng / Pînă la umeri în
gropate în iarbă). ■*„Incercătorul de elixiruri**,  „cel care oricînd poate muri din aceasta**,  își refuză „trebuința prinosului**  pentru că și fără ea „fericită șade cîntarea în mine**.  Ovidiu Hotinceanu are o înțelegere superioară a rostului poetului care participă ca orice muritor la marea lucrare a lumii 
(Iată cum începe orice lucrare: 
/ întorci spatele unui prea fe
ricit imbold / îmbraci o cămașă 
modestă / Spui bună ziua, bună 
ziua / Aștepți să spargă soarele 
pînza veșnică a unui întuneric / 
Și fără cuvînt, fără fățărnicie / Treci**}.

Cămașa de apoi este un requiem. Unitatea stilistică, imperfectă în primele plachete, e de această dată, impecabilă. Poetul își găsise formula. Ajunsese în Laros (O, eu știau că Larosul 
nu există / Și lacrimi îmi picu
rau pe obraz). Și vrînd să deguste „rădăcina mirositoare a mitului**,  deodată se însingură, lăsîndu-ne însă cămașa de apoi, „semnul de cedru al poeziei fecioare**.

cît muntele
.egea aspră cu mine,
ată bucuria cea mare. Somnul să-mi fie 
a o lungă trecere prin pădurea de crini.
i'emeia iubită fie-mi templul 
le dimineață. Să mă scol 
a dintr-o moarte îngăduită 
ă văd soarele deasupra casei mele urcîndu-se 
a și cum din trupul meu s-ar fi rupt.
lamură înflorită
easupra fecioarei. Cît muntele e clipa.

:înd află muritorul că-n trupul său 
înjește flacăra focului sacru.
rotul să fie pierdere totul 
umai s-aud privighetorile în femeia iubită,
'otul să fie pirdere totul 
turnai să știu zăpezile albind ca-n catedrale, 
rotul să fie pierdere totul
lumai trupul mamei să-l știu cîntînd în paradis.

ipele se retrag. Vase împărătești 
oartă pe umeri cel singur. Mi-i trupul 
rins în ham de bucurie.
Lpună-n cer mari bătălii de fluturi, 
ivnițe sure ardă în cocoși, 
otunde vinuri curgă prin sicrie, 
ătrînii plîngă-n struguri trecuți prin veșnicie, 
li-i trupul prins în ham de bucurie.

at muntele e clipa
înd află muritorul că-n trupul său 
înjeșfe flacăra focului sacru.

Și clipa aceasta va veni și pentru mine cîndva 
și va cîntări clipa aceasta cît muntele.
Atunci va cînta fiul 
în pîntecul mamei 
și universul se va clădi din nou 
piatră cu piatră.

Urmeze după asta 
ghilotina.

muntele s-a deschis 
ca o carte străveche

Au început să se arate îndrăgostiții 
suav urcînd din regatele lumii.
Popoare tinere apucă drumul 
lirelor. Soarele însuși 
a lăsat bolta deschisă 
așa cum s-ar repeta încă o dată aruncarea 
lunii pe cer și a soarelui 
Stelele dintotdeauna 
și-au ales drumuri și drumuri 
pe care au încercat muritorii să meargă.

Ce a fost veșnic rămîne închis într-o mare 
ca un mormînt diafan 
cu bolțile lăsate matern. Semn avîntat 
înalta monotonie a lirei mumă.
Tot ce-i veșnic e monoton. Durerile 
vin o dată cu neamurile. Și bucuriile 
la fel. Porțile desfăcute

cu greu se mai închid. Căci niciodată

nu pot fi sterpe toate văile omenești. 
Laptele undeva zvîcnește în viță 
Păstori tăcuți 
dau hrană albinelor altundeva se mută 

gura izvorului. O mamă 
frămîntă undeva pîinea neamului 
Niciodată nu se sting luminile încît 
bezna să țipe în toate orbitele.
Oricînd veți găsi

o luminare aprinsă

și oricînd va fi cineva să cadă la cină 
precum călătorul. Oricînd va fi 
de curățat un izvor, oricînd 
o femeie lîngă tîmpla destinului va sui 

ca o luminare.
Totul trebuie trăit căci aceasta e legea 
trecerii neființei în făptura pe care-o 
iubim. Totul trebuie să se întîmple

Zarurile se aruncă tot timpul.

Nimeni nu poate întîrzia. Fiecare cu soarele său. 
în fiecare dimineață ne spălăm în 

apele fluviului, căutăm 
cărarea cea mai umblată 
și fluierînd ne pierdem în lume.

Iată îndrăgostiții
au și ajuns pe platoul de piatră.
Miresele au atins muntele cu crengi înflorite 
de măr. Muntele s-a deschis 
ca o carte străveche 
și mirii citesc slova de piatră 
peste umărul înmiresmat al iubirilor.

Strălucitoare-i pagina cărții. în deplină tăcere

întorcîndu-se popoare tinere apucă drumul 
lirelor. Lira semnul deschis 
al popoarelor libere. Pacea 
și primenirea noului univers.

Astfel se încheie cina poetului.

se cuvine tăcere
Se cuvine tăcere. Ca și cum 
am fi ajuns la marginea pădurii 
de crini
neștiind dacă am străbătut-o în zbor 
sau înotînd.

Atît doar trupul tău 
lăsîndu-și la picioarele-mi 
omătul. Și ni se face dor

de acele amurguri 
cînd tu nu erai decît luminare 
de miere

suind pe fruntea mea.
Dar acum cînd se sfîrșește hrana 
acelei lumini
care izvor va mai arde în tine 
iubito ?

Se cuvine tăcere. Ca și cum 
într-o cetate 
sub apă 
poetul Bacovia ar cînta la vioară. 
Ca și cum cîntecul 
ar fi 
suișul nostru etern.

înlănțuiți am ascultat cîndva 
murmurînd cohorte de lire 
și nouă ni se vede muzica în trup 
ca o plîngere. Dar acum 
cînd se sfîrșește hrana acelei lumini 
care izvor 
va mai arde în tine 
iubito ?



ARTA, VALOARE PERENĂ(urmare din pag. 1) exprime — în formă superioară — datele vieții și ale procesului industrializării în societate. Dacă se orientează pe linia tehnicizării științei, arta va dobîndi valențe noi și va fi în măsură a*  deschide căi noi în avantajul propriei ei reînnoiri și în serviciul științei. Dihotomia artă — tehnică nu va mai 'genera noi dificultății Sensul „unificator" al științei va fi comun și artei, în efortul ei de apropiere de procesele esențiale ale societății.Nimeni nu poate privi cu indiferență destinul și perspectivele artei contemporane. Evoluția milenară a artei o desemnează, pe plan spiritual ca o necesitate inexorabilă umanității, pe plan concret ca o „categorie istorică". Căci arta a cumulat întotdeauna un sistem de valori, obiectiv distincte de celelalte bunuri morale ale vieții, exprimînd dorințe și idealuri, transpunînd realități materiale pe plan ideatic, reali- zînd o sinteză caracteristică a aspectelor unei epoci în imagini specifice de o incontestabilă prețuire. Marea forță a artei de a comunica stări psihice și de a vehicula idei și aspirații a primit o obiectivare concretă în instituții. Acestea nu mai sînt simple conduite psihologice legate de înclinarea tempe ramentală sau de experiența afectivă, ci un mod concret și durabil, în care factorul „imaginar" își împlinește vocația în viața socială. Ele constituie o oarecare delimitare a personalității artistice și exercită o presiune indirectă asupra lor. Intenția de depășire a prezentului, de anticipare a viitorului, poate crea o stare de tensiune între individualitatea creatoare și mediul social — uneori acută și dureroasă, niciodată însă tragică și infructuoasă Căci dialectica obiectivării datelor subiective în contact cu realitatea, chiar opoziția unor valori vechi devine un motor de creație, un prilej pentru depășirea stadiului cultural-artistic al unei epoci. „Rebeliunea artistică" — nota J. Duvignaud — (anarhismul romantic sau u- nivoca valorificare simbolistă) a ocupat un loc marcat de mari valori literare în dezvoltarea artei și a literaturii, căci a propus o nouă și creatoare „matrice" de forme particulare în locul vechilor norme ale clasicismului. Intr-un sens apropiat, Mikel Dufrenne indica, într-o conferință intitulată „Art et politique", raportul direct dintre artă și evoluția societății. Dar cu un incisiv spirit de e- sență voltairiană, el făcea deosebirea între „instituțiile" artistice (ideile obiectivate), adevărate instrumente de continuitate — deci conservatoare și uneori perimate — și „spiritul artistic", permanent viu, mobil și adaptabil la noile tendințe, prezent în „subiecți" și pe care nimic nu-1 poate atinge și a- nula. Impulsul acestui factor, ciocnirea cu vechile instituții, le obligă pe acestea — chiar împotriva obiectivului și structurii lor — de a se adapta noilor cerințe pentru a putea trăi. Și aceasta — sublinia esteticianul francez — e în fond un fel de „propedeutică" revoluționară. Convingerea noastră este că opera de artă, pentru precizarea căreia intervin — în variată măsură — explicația istorică, teoretică și psihologică, strînge în dimensiunile ei o realitate luminată de idealuri și aspirații generoase, recompune o „umanitate", în care se topesc fragmentele risipite, într-o comuniune realizată pe baza libertății de cl-eație.Prin natura ei, arta ■ „distanțează" realitatea brută de expresia ei spirituală, „desprinde" aparent pe om de existența materială. Această transpunere nu are însă un caracter limitativ și izolator, ci reprezintă numai modalitatea esențială a creației artistice. Căci în 

imaginea realizată —- atunci cînd e autentică — omul reîntâlnește o realitate filtrată de reziduul material, capabilă de sugerare a unor valori morale și în măsură a-i îmbogăți spiritul și a-i înnobila existența. Pentru unii esteticieni contemporani, arta nu reprezintă în stadiul actual — o manifestare totală și deplină a creativității umane, ci o „îndepărtare", o „alienare" provocată de separația ei de lumea materială. Arta e concepută astfel ca o „semnificație" fără realitate, în timp ce economia e înțeleasă ca o „realitate" fără semnificație (Mario Perniola : L’Aliena- 
zione estetica, Brusia, Milano, 1971).Credința în valoarea artei ca funcție de explorare, dezvăluire și reprezentare a unor procese psihice, ca și în redarea cu intensitate și convingere a ecourilor, mutațiilor sociale în conștiința umană, este incontestabilă și nezdruncinată. Totul trebuie să se desfășoare însă în cadrul unui autentic proces de creație, evitând spectrul mecanicismului, ce anulează caracterul original al produsului artistic. Arta e o activitate, care se valorifică în relație cu celelalte dimensiuni istorice și sociale, de care nu poate face abstracție — și cu o permanentă referire la un „mod" concret, la o adevărată „praxis" în societate.Sub acest raport, participarea forțelor ei creatoare are un rol determinant în dezvoltarea și evoluția societății către noi forme structural—funcționale. Ele intervin direct sau indirect — prin caracterul funcției lor de reprezentare și sugerare — în interiorul mișcării de idei, în sprijinul perfecționării instituțiilor, al modificării sau suprimării lor. Dinamica socială a artei îi impune o prezență generalizată în viața maselor. Arta devine astfel unul din acele specifice mijloace de propagare a ideilor, culturii și documentelor umane (,,mass-media"), care acționează rapid și convingător asupra conștiinței colective. Ea e un imens „rezervor" de valori, un factor activ de î- naltă funcționalitate, o școală de dinamism social.Prezența factorului „imaginativ" și a intuiției în sezizarea aspectelor esențiale ale realității și în contactul cu grupurile sociale, creează o comuniune de intenții, care — prin forța de sugestie a simbolurilor artistice — constituie uneori o „anticipare" a viitorului, o „ipoteză" asupra posibilităților de a- firmare a societății viitoare (J. Duvignaud).Mai pregnant are loc acest fenomen mutațional în lumea socialistă, în care arta dobîndește o funcție constructivă, reală și incontestabilă. Nu e nevoie de o exegeză foarte amănunțită pentru a recunoaște că importanța artei în societatea noastră e determinată de procesul ridicării continui a maselor la conștiința creației și a cunoașterii valorilor originale. Societatea socialistă, al cărei principal obiectiv pe plan cultural, e înălțarea nivelului cunoașterii (funcție gnoseologică) și asimilarea valorilor autentice (funcție axiologică), a deschis perspective luminoase artei — stegar al afirmării valențelor artistice și spirituale ale poporului, precum și al promovării idealurilor superioare ale umanității în lupta împotriva reziduurilor antiumane din trecut.Arta își regăsește astfel rolul ei esențial : integrarea valorilor universale în coordonatele întregii colectivități umane și promovarea aspirațiilor umaniste, fără de care nici o societate nu își poate atinge înaltul o- biectiv al dezvoltării ascendente pe calea progresului social. In aura ei simbolică, ea rămîne exemplul perenității și al nemuritoarei energii creatoare a spiritului uman.

„Zi de vară"

„Spre Bahlui"

Galeria Cronica

Un virtuos al guașei

V. MIHĂILESCU-CRAIU
11 vizitez adesea în cuibul lui de rîndunică, 

lipit sub streașină cerului. H tulbur solitudinea 
în primul rînd pentru a mă verifica, E firesc 
ca în decursul anilor de urmărire fidelă a ac
tivităților artistice să emiți anumite judecăți, 
să îndrăznești ipoteze, să încerci a schița ca
racterizări. De pildă, cîndva am scris că Victor1 
Mihăilescu-Craiu nu e pictorul îndelungatei 
elaborări, al migalei și al revenirilor, ci supusul 
primei impresii. Il asemuiam meșterilor tăietori 
cu barda, ori iese fila ca de hîrtie a țiplei, 
de draniță, cei care au precizia unicei lovituri 
ori... surcele, cale de revenire neexistînd.

Deși un duios și un sentimental în fondul 
său afectiv. Mihăilescu-Craiu nu-și recunoaște 
drept ale lui decît reușitele de primă respirație, 
cele renegate nu-l interesează. Tocmai datoritei 
unei astfel de asprimi în formarea sa de mun
citor cu penelul a devenit maestru de necontes
tat al guașei, tehnică descinsă din acuarelă și 
care nu permite lipituri. Dacă n-o definitivezi 
cînd ai început-o, n-o mai termini niciodată. 
Guașa e un act de forță, de verificare a vir
tuozității.

In general, pictura lui Victor Mihăilescu- 
Craiu e rezultatul procesului. de a vedea prin 
suflet. Ea ne propune o anumită cromatică, 
încălzită de vibrații lăuntrice Și exultând de 
plăcerea înregistrării în claviatura registrului 
Craiu a senzațiilor retinale. Astfel, ne amintește 
prin euforia oficierii prețul pe care Degas îl 
punea pe ochi („Să ai bucuria de a vedea... 
Ah ! ochii, ochii!“ — Lettres — Edit. Grasset) 
iar prin duioșia decantată în pastă construcția 
intimă a pictorului. Pictura lui e o artă fericită, 
darnică, optimistă prin somptuozitatea paletei 
chiar atunci cînd tematica incită la melancolie, 
la tristețe. Răzbate din ea concepția robustă 
a omului trăit între anotimpurile severe sau 
dulci ale pământului acesta, și care știe că după 
orice iarnă urmează o primăvară.

Expoziția din Galeria CRONICA e intitulată) 
„Anotimpuri" pentru a respectă catrenul lui

k 
Cronos, dar — de fapt — la Craiu toate ano
timpurile se împletesc în oricare lucrare, toc
mai datorită acestei conștiințe de permanență 
umană.. Iernile lui (Acoperișuri — Zăpadă pe oraș — Iarnă) sînt o așteptare și toamnele (In pădure, Toamnă, Casa lui Hogaș) o împlinire de 
ciclu. Craiu posedă acel „instinct al sufletului" 
cum zicea Arghezi, și de aceea tot ce iese de 
sub penelul său capătă o măreție născută nu 
din atitudine ci din căldură, din forța comu
nicării. Un anume echilibru susține forța de 
sugestie a vechimii (Casă cu pridvor, In vechiul medean, Spre Splaiul Bahlui) ordonează 
năvala vegetală (Plopi, La Copou), și umani
zează peisajul (Strada, Pe Bistrița, Vară).

Iar cea care pune cel mai sincer în valoare 
arta acestui subtil colorist e tocmai guașa, fiind
că aici nu pot interveni artificiile tehnice, aici 
pictura se prezintă fără fard, de o franchețe 
totală. Guașa e limbajul prietenesc cel de toa
te zilele, fără fraze anume făcute, un limbaj 
direct, de la om la om. In formația ei orchestra
lă nu există alămuri, nici orgă electronică. Totul 
e calm, odihnitor, Scăldat într-o lumină mol
comă ce întîrzie cu plăcere pe acoperișuri și 
în coroane de arbori, totul respiră o împăcare 
ce ni se transmite ca un îndemn la „cârpe 
diem“. In guașă se pot identifica mai limpede 
principiile pe care e fundamentată, arta aces
tui pictor ce poate sta cu cinste alături de un 
D. Gheață.

Ignorînd voit detaliul, ochiul său nu alege 
decit dominantele, iar penelul surprinde fiorul 
unic al gestului larg și sigur de constructor 
al unui univers în care ne regăsim plenar. 
Guașa confirmă că din partea acestui artist 
nu poți primi decît un mesaj încărcat de o de
licată afecțiune, o pictură demnă, mîndră de 
claritatea scopului pentru care respiră.

Lucrînd fără răgaz în cuibul său de la subți
oara orizontului, Victor Mihăilescu-Craiu e me
reu printre noi, planînd cu atentă dragoste 
asupra a tot ce înseamnă viață contemporană-

Aurel LEON



Teatrul Național „Vasile Alecsandri“

VALENTIN și VALENTINA

Rareori ne întîlnim cu un text dramatic 1 care înclinația spre simplitate să fie atît e evidentă, atît de direct exprimată, ca- s să ocolească voit complicațiile, sofis- cările, loviturile de teatru și care, în icelași timp — și de aceea - să ne a- ară frumos, adevărat, accesibil. Textul jî Mihail Roșcin care a stat la baza enultimei premiere a Teatrului Național Vasile Alecsandri" este dintre acestea, utorul, „tînăr dramaturg" (aceasta este doua piesă a sa), are patruzeci de ni, aflîndu-se deci, ca vîrstă, exact la jscrucea fierbinte unde se întîlnesc și 3» confruntă destinele, sentimentele, pa- mile eroilor săi. A depășit demult irsta primei iubiri — aceea pe care o ăiesc cu patimă cei doi tineri, Valen- n și Valentina — și se apropie de vîrsta ărinților care cred că pot influența și □ sînt obligați să canalizeze iubirea ti- erilor și s-o conjuge cu interesul (a- esea meschin), cu grija excesivă pentru ua de mîine. Or, vrea să ne spună a- torul stînd drept la această răscruce, i 18 ani iubirea e totul pentru om și ngă ea nu mai încape nimic. Strigătul ur al shakespearienilor Romeo și ilieta se întrupează din nou - pentru cîta oară ? ! - într-o variantă modernă încearcă să ne tulbure și să ne cîști- e pentru libertatea iubirii, a alegerii upă un singur criteriu — cel natural, al imului inimii. Roșcin nu a făcut din lesa sa o dramă puternică (deși tem- eratura iubirii celor doi tineri ar fi stificat o angajare dramatică mai a- jtă, seisme sufletești mai intense), el a oprit cam la suprafața tramei, po- ;stindu-ne întîmplările — e drept cu e- gantă cursivitate, cu caldă comprehen- une pentru sufletul tînăr, — dar fără a imprima necesara notă de gravitate, iră a avertiza convingător asupra urărilor ce le poate avea o iubire înăbu- tă prin opacitatea și meschinăria pă- nților. Sigur, nu era cazul să meargă e urmele marelui Will spre un deznodămînt agic (azi ne ferim de tragedie, aproa- e că ne temem de ea), dar lăsarea în jspensie a conflictului nu era soluția ;a mai potrivită. Roșcin a încercat să ea un răspuns la inevitabila întrebare :e se întîmpiă cu cei care sînt împiedici să se iubească ?", dar răspunsul vi

de MIHAIL ROȘCIN

ne dinafară, nu din vîrtejul în care sînt prinși eroii principali ; el a creat un alt personaj — un fel de paralelă a Valentinei — Jenia, sora ei, pe care a pus-o să răspundă, cu destinul ei trist, cu experiența ei ratată ; ea este avertismentul, strigătul de durere care încearcă s-o încurajeze pe Valentina : „Fugi I" o îndeamnă aproape cu disperare, înțele- gînd că altfel va parcurge aceeași traiectorie nefericită pe care a parcurs-o ea.Dincolo de unele rezolvări simpliste în construcția piesei, în angajarea și conducerea conflictului, Roșcin are meritul că a reușit să fie convingător prin sinceritatea și căldura pledoariei lui pentru dreptul tinereții de a-și trăi integral și decisiv sentimentul, pentru libertatea individului de a alege drumul inimii, de a nu se supune meschinelor precauții și ambiții ale părinților. Autorul este nu numai sincer, dar și lucid, judecă lucrurile ca într-un proces real, dozează cu pricepere accentele lirice (piesa sa nu e exagerat lirică, în ciuda faptului că e o piesă de dragoste). Anca Ovanez, semnatara regiei spectacolului la cărei ne referim, a respectat această prudență a autorului, ferindu-se și ea de în- groșarea tentelor de lirism (care în doze exagerate ar putea duce ușor la desuetudine) și a mizat mai ales pe ideea de puritate care se desprinde din povestea celor doi îndrăgostiți. Scena este inundată de alb, sugerînd în a- ceeași măsură iarna rusească dar și infinita puritate a poveștii de dragoste. .. Valentin și Valentina sînt tot atît de fru- .<*•  moși și de subjugați de iubire ca Romeo și Julieta și e meritul regiei și al celor doi interpreți (Cornelia Gheorghiu și E- mil Coșeriu) că ne oferă cu acuratețe și sensibilitate povestea lor de dragoste ca pe un frumos roman modern, că reușesc să ne cucerească după ce nu cu mult timp în urmă am avut cu toții impresia că „Love story1' ne spusese totul despre o asemenea poveste.Colaborînd fructuos cu pictorul scenograf George Doroșenco, regizoarea a montat un spectacol bine ritmat. Diferențele de nivel pe care se situează acțiunea în anumite momente nu sînt doar 

simple procedee de dinamică scenică, ci urmăresc — sînt sigur — să sugereze și unele sensuri simbolice. De pildă, discuția dintre Valentina și Gusev — în care acesteia i se propune o viață de lux, fără griji, în schimbul unei căsătorii fără iubire, deci în schimbul renunțării la sentimentul ei esențial - are loc sus, la al treilea nivel, vrind să sugereze că a- colo se trăiește altfel decît la mijloc, unde pe fată n-o așteaptă decît un tînăr mediocru, Accentul ironic pus de regie este evident și în perfect consens cu simțămintele eroinei care refuză oferta.începusem să spun că spectacolul este bine ritmat. In general, căci sfîrșitul primei părți trenează inexplicabil, regia ră- mînînd aici datoare cu o soluție salvatoare pe care încă o mai poate găsi.Distribuția e punctul de rezistență al spectacolului. Cornelia Gheorghiu și Emil Coșeriu în rolurile titulare au spontaneitatea, patima, credința în frumusețe și frumusețea însăși a tinerilor pentru care iubirea e totul și pentru care dincolo de iubire nu există decît tot iubire. Valentina în interpretarea Corneliei Gheorghiu trăiește, mai intens decît partenerul ei, sentimentul dramatic, teama ne- realizării iubirii. într-un fel e firesc, pentru că presiunile familiei asupra ei se exercită, în timp ce Valentin e liber, suferința și teama lui sînt „de asociere". Emil Coșeriu joacă elegant, cu o anume gravitate ponderată. In timp ce Valentina e flacăra zbuciumată el e vînt intens dar nu dezlănțuit. Cred că e meritul regiei că cei doi interpreți își găsesc nu numai expresie proprie, dar și puncte de consonanță perfectă, de armonizare a jocului.In jurul eroilor principali se află o lume redusă la cîteva personaje, dar care sînt suficiente pentru definirea unei atmosfere specifice. Familia Valentinei, cu prețiozități aproape ridicole, cu o falsă înțelegere a sensului viețij, este alcătuită din mamă, bunică și soră. Carmen Barbu interpretează rolul mamei cu verva-i specifică, reușind să contureze perfect tipul femeii caritabil-persecu- toare. Rella Ghițescu îmbină fericit indulgența bunicii cu spiritul de gaiță al bătrînei care se crede responsabilă de soarta nepoatei. In rolul Jeniei, fata care suferă consecințele unei iubiri ratate, Domnița Mărculescu are o ținută adecvată, convingătoare, dar pe alocuri vocea o trădează, sunînd egal, iar accentele frazării cad uneori nelalocul lor. O figură foarte pitorească și agreabilă izbutește Papii Panduru (Volodea), ca și Aurora Roman în rolul Mașei. Discretă, Valea Marinescu trasează în linii fine chipul Lizei. Silvia Popa descoperă cu inteligență în personajul său (Rita) un univers într-o pictură. Sergiu Tudose schițează un Gusev rafinat în superficialitatea sa. Mai puțin convingătoare, permanent cu o notă sub tonul general, Cornelia Hîncu în rolul Dinei.
Ștefan OPREA

VERDE
Val GHEORGHIU

Focuri pe marginea șoselei, palele 
ajung aproape de parbriz, învă- 
luindu-ne în fum. Miroase a vreas
curi arse și a frunze. De după 
\zidul Galații apatre un camion'. 
De unde poate veni[ totdeauna 
mi s-a părut că de acolo, de după 
zidul vechi, începe o lume de ere
suri, cu iazuri și cu sălcii! Ne 
dăm jos. Poarta e cu lacăt, e luni 

' și nu e zi de vizitare, prin des
chizătură se vede ctitoria lui Pe
tru Șchiopii, care după restaurare 
e și mai stranie, e a nimănui. Dar 
dă putere. De aici, orașul e o me- 

■ tropolă, cuceritoare, zone întregi, 
văzute de aici, stau într-o Europă 
fascinantă, cu îngemănări de zi
duri vechi și de beton armat. Sub 
mal, pîrîul anonim iși pregătește 
de pe acum tunelul de verdeață. 
Zarzării stau cu floarea în frig. 
Din nou în mașină. Cineva zice : 
îți aduci aminte de porcul de ieri? 
Da, i se răspunde, formidabil, era 
plimbat cu o lesă complicată, cum 
sînt plimbați pechinezii. Altcineva 
povestește că fiu-su a furat un 
pistol de start și l-a ascuns la o 
rudă, în Ciurchi. L-au prins și, 
înainte ca tată-său să-i aplice un 
toc de bătaie, a recunoscut fur
tul, spunînd că a vrut s-o sperie 
pe bunică-sa. Așa-i viața, vorba 
lui Billy. înainte de a descinde 
la Frumoasa, eu le povestesc una 
cu un prieten de al meu care fu
ră tablouri. Din colecția proprie. 
Are boala asta. Se ferecă în el 
cîteva zile, e posac, cine-l întîl- 
nește atunci poate urmări freno- 
logic, pe rotunjimea capului, tot 
planul furtului ,iar cînd îi vine, 
ia un tablou din camera lui și îl 
strecoară în altă cameră. Cheamă 
apoi urgent familia și-i arată lo
cul gol. Aia să cadă de inimă. La 
Frumoasa, platoul verde!, fyicerț- 
cuit de ziduri cu crenele, se scurge 
printr-un portal masiv către niște 
ripe. Adesea, am crezut cu dina
dinsul că prin portal erau arun
cați condamnații. Urcăm cu ma
șina printre straturi cu salată. 
Sus, Cetățuia începe să se cu
funde în verde. La o curbă ne 
trezim suspendați, asfaltul a fu
git în ripă. Ne dăm jos, e rece, 
pămîntul ivit în urma surpării e 
de-a dreptul scîrbos, un pămînt 
care nu poate da nimic. Se înnop
tează și prin portiera deschisă a- 
uzim radioul: azi dimineață a fost 
descoperită o piatră verde, că- 

, reia i s-a spus Orfeu.

►

Teatrul pentru copii și tineret lași

HERCULE ÎN CĂUTAREA 
MERELOR DE AUR

de VALENIIH SILVESTRULa urma urmelor, episodic considerat, Hercule — în ăutarea merelor de aur — nu este altceva decît un Harap klb al mitologiei eline, locul spînului luîndu-1 în acest az, crudul Euristeu, iar al salatei din grădina ursului — ierele de aur. Apropierea, posibilă, este sugerată în pro- ramul de sală al spectacolului și de autorul piesei, Va- zntin Silvestru, care în dramatizarea sa îl înconjoară pe nticul Heracles (devenit Hercules la romani) cu o aură ustițiară, utilă spectacolului și micului spectator, chiar Iacă în felul acesta imaginea mitologică apare ușor stilistă. Altfel spus, mitologia apare oarecum.. . mitiza- ă. Dar realizatorii spectacolului nu au intenționat o lec- ură documentară ci, după cum spune Petre Bokor, regi- orul spectacolului, „un tandru și glumeț poem", dedicat roului și nu lipsit de finalitate instructiv-educativă (daca >utem spune astfel despre o glumeață parabolă a cura- ului și perseverenței). Ceea ce s-a și reușit, în perimetrul i cu mijloacele specifice teatrului de păpuși. Mai precis, : vorba de un spectacol cu măști element oarecum insolit >entru această scenă, care sub denumirea de teatru pentru :opii și tineret își propune o diversificare a căilor de co- nunicare cu spectatorul. E drept, tentativa are cîteva an- ecedente, toate cu merite, deplina concludentă oferind-o nsă prezentul spectacol, pe afișul căruia, la capitolul sce- îografie, întîlnim numele lui Cik Damadian. La treizeci le ani după ce a organizat la Iași o expoziție de carica- .uri, iată-1 pe distinsul artist oferindu-ne o viziune plas- ică particulară a mitologicei povești, în care măștile au o iefinitorie funcționalitate. Cîteva siluete decupate din ■arton alcătuiesc „corul", animat păpușărește; șarja ope- •ată din stilizarea măștilor îi surprinde pe dușmanii lui Hercule pe culmile unei ridicole trufii ; spațiile parcurse ie erou sînt sugerate prin cîteva panouri ansamblate în îiocvente tablouri, sugerînd ciclopice reliefuri. Să . adăugăm sugestia picturală realizată prin ingenioasa mînuire a luminilor și efectul realizat de prezența unui cor (real), 

instalat în sală și dirijat de Sabin Pautza, autorul muzicii spectacolului, — și vom înțelege cîte virtuți diferite poate cumula o montare intreprinsă cu entuziasm și colectivă participare. Montare de real rafinament și de încîntătoare omogenitate a imaginii scenice. Apreciere care, în mod firesc, îi include și pe interpreți, chemați nu numai să poarte măști (și costume), ci să realizeze, în același timp, o subtilă (dar lapidară, din cauza spațiului restrîns al scenei) pantomimă. Se pun astfel în valoare multiple disponibilități ale unui text care repovestește mitologii, co- mentîndu-le cu înțelepciune și umor. Să menționăm vocea lui Hercules . (Teofil Vîlcu), plină de vigoare, cu nuanțări de bărbătească solemnitate, eroul particularizîndu-se astfel prin ascendența unei atitudini de cvasi-zeiască forță și demnitate. Acestei preeminențe îi slujește și plasticitatea (sculpturalitatea) scenică a personajului, interpretat de Constantin Ciofu. Să mai amintim plăcuta voce a Corneliei Gheorghiu (Athena — personaj interpretat de Ortansa Stănescu), care alimentează cu discreție latura poematică a montării. O subtilă undă parodică vădește interpretarea Iui Nicolae Brehnescu, (Euristeu) și a Simonei Agachi (Herra). De o particulară vervă dă din nou dovadă Ion Agachi (Leul, Vizitiul, Atlas), ultima apariție prilejuind un moment de notabil efect; expresiv George Zaharia în Antheu, o apreciere asemănătoare cuvenindu-se lui Constantin Amuntencei (Nerreu, Molionid). Coregrafia este semnată de Dinu Ștefan.„Hercule în căutarea merelor de aur" constituie, pe scena Teatrului pentru copii și tineret din Iași, o sugestivă ilustrare a aspirațiilor și posibilităților unui colectiv aflat la startul unor ambițioase împliniri.
AL. I. FRIDUȘ

UN PANTOF FERICIT
de VICTOR lHIIHNu mă gîndisem pînă acum că lîngă atîtea lucruri care sînt fericite pe lumea asta trebuie adăugat și pantoful. Și, în orice caz, dacă pantoful nostru de stradă, aflat deci în plină funcțiune și conștient de gradul lui de utilitate, ni-1 putem imagina fericit, mai greu este cu un pantof pensionat, aruncat undeva în pod, acolo unde își află un ultim sălaș scaunele fără picioare, fotoliile suferinde, cărțile de învățătură ale bunicilor și alte fragmente de suveniruri care nu mai folosesc la nimic. Copil fiind, urcam cu teamă în acest muzeu al familiei, o teamă pe care 

numai irezistibila curiozitate DUtea să o învingă. Acolo în p?,a..sînt vechi fotografii, sînt pînze de păianjen în care pîlpîie lumina strecurată prin geamul miniscul, și toate încălțările ieșite din uz, încremenite cu limba în afară, cu talpa deschisă ca o gură de pește care vrea aer. Un copil trecînd printre ele le atinge, le cercetează, le întoarce de pe-o parte pe alta, le animă. Portretele ies din vechea lor ramă și încep să vorbească. Ele știu povești : cu un iepuraș isteț dar bineînțeles, fricos, cu un cioroi care se credea mare cîntăreț (de muzică ușoară), chiar și cu un pantof scos din circulație dar care nu încetează să viseze în a-și recăpăta, dacă nu funcția lui primordială, măcar dreptul de a oferi mici servicii în beneficiul oamenilor. Cu un altruism desăvîrșit, vechiul pantof își dăruiește mai întîi ponosita sa talpă, din care un om (se poate citi un autor), perspicace încropește două mici balamale ; își oferă „limba" — unui puști pentru a-și făuri o praștie; și în ultimă instanță, nemaiavînd ce oferi concret, dă cîteva sfaturi unor tîndală și păcală apropo de tehnica legării la gură a unui sac. După care se duce, cum zicea un poet „să moară puțin" și de adevăratelea. Iar din locul unde au fost murit crescu o floare. Se poate considera că pantoful „nostru" este cu adevărat fericit. Dar pentru aceasta trebuie să cunoști punctul de vedere al pantofului. Și pentru aceasta trebuie să fii (sau să redevii) copil.Copilărindu-se, Victor Leahu (un tînăr prozator care cu cîțiva ani în urmă semnase emisiuni pentru copii la Radio Iași) a luat „podul cu minuni" și l-a coborît pe scenă. La această lucrare delicată și responsabilă au venit să ajute un regizor (Petre Bokor), un scenograf (Tache Dobrescu), patru actori (Ion Agachi, Nicolae Brehnescu, Camelia Bujdei, Constantin Amuntencei), un compozitor (Sabin Pautza) și o fetiță (Lăcrămioara Matei), despre care, la un loc, se poate spune că și-au însușit punctul de vedere al pantofului. Adică al copilăriei. Regizorul a risipit fantezie, cîteva scene fiind de-a dreptul contaminante printr-un umor izvorît, parcă, din nimic. Actorii, acești îngeri triști, „obligați" ani de-a rîndul de... tradiție să joace numai îndărătul paravanului, să „anime" păpușile, au dovedit că se simt în elementul lor față în față cu publicul, demonstrînd virtuți interpretative care nu așteptau decît să se exprime. Această afirmație trebuie 1 extinsă, bineînțeles, și asupra altor spectacole prezentate de Teatrul pentru copii și tineret în actuala stagiune.Singurele nostalgii ale pantofului : prima poveste nu este realizată regizoral la înălțimea celorlalte două ; el, pantoful, merita, poate, o „tratare" plastică nonfigurativă, acum fiind ca un element de pop-art într-o expoziție de peisaje.Altminteri, nu numai copiii dar și rudele lor mai mari ies de la acest spectacol fredonînd „eu sînt pantoful cel mai fericit..."
N. T.
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Andi ANDRIEȘ

Il respect pe omul acesta pentru că 
are timp să nu-și uite omenia. Pentru 
că are timp să-i cunoască în continuare 
pe oameni. Pentru că are timp să tră
iască între oameni. Pentru că nu se 
problematizează ostentativ și se com
portă firesc, ca mine și ca tine, fără 
orgoliul funcției și fără amplificări de 
superioritate.

II respect pe omul acesta pentru că Știe 
să se facă respectat. Personalitatea pe 
care o degajă are contururi ferme, e 
concretă și negrandilocventă. In mina 
lui se adună o sumedenie de fire, pe u- 
merii lui apasă o complexitate uimitoa
re de probleme, dar cu toate acestea nu 
uită nici o secundă în numele cui con
duce, de la cine a primit investitura, nu 
uită nici o secundă că bunăvoința, po
litețea, respectul, sentimentul — rămîn 
principii esențiale de viață, la oricare 
nivel de răspundere socială s-ar desfășura 
această viață.

Mi s-a întimplat nu prea des să bat 
la ușa unui mic șef, pierdut, cu scaun 
cu tot undeva în ungherele edificiului 
ierarhic. O, dacă ați ști cît de dibaci 
zăbovea cu ochii pe o hîrtie albă din 
fața lui, fără să și-i ridice spre ușă să 
vadă cine a intrat ! O, dacă ați ști cită 
divină îngăduință emana chipul său al
cătuit cu premeditare cît mai oficial cu 
putință ! O, dacă ați ști cu ce „dumnea
ta" zdrobitor își începea tăcerea lui 
răspunzătoare, îndreptîndu-și spinarea 
de pe scaun ca să ajungă cu creștetul 
cît mai aproape de acel „dumneavoas- 
tră“ care i se cuvenea în exclusivitate ! 
O, dacă ați ști cum încerca să eviden
țieze fizionomie raportul dintre natură 
și gînganie, simțindu-se dator pînă în 
măduva oaselor să reprezinte, în toate 
împrejurările, natura !

Și ce mină moale! Ce mină, moale! 
Aproape să mi-o scape pe a mea. De
getele mele au rămas buimace între 
maximum două degete de-ale lui. ab
sente și lipsite de falange !...

Mă întorc cu gîndul la celălalt om pe 
care îl respect, și care, de la înălțimea 
netrucată a funcției, are timp să nu-și 
uite omenia și să trăiască după niște 
criterii care îl fac intr-adevăr repre
zentativ pentru societatea noastră.

V. MIHÂILESCU-CRAIU ; „Flori".

Expoziția
VICTOR MIHĂILESCU - CRAIU 

de la „Galeria Cronica1* 
este deschisă zilnic 
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n cultura românească, problema specificului național și a racordării sale la direcțiile de evoluție ale cul- _ turii mondiale apare cu mult înainte de formarea clasei burgheze și deci a națiunii burgheze moderne. Apare, firește, nu ca o problemă teoretică .conștient pusă și rezolvată, ci ca una practică, vizînd anumite aspecte ale sale.înainte de a apare ca problemă pentru literatura și arta cultă, pentru filozofie, ea s-a afirmat ca o implicație de substanță în cultura populară. Cercetători al fenomenului au stabilit deja, din diverse unghiuri de privire, anumite valori definitorii — morale, estetice, spirituale — ale acestei culturi, fixînd uneori și punctele de congruență, verigile de legătură sau notele deosebitoare cu culturile altor popoare, ale căror valori au fost întotdeauna asimilate nivelului și structurii spirituale a poporului nostru.Procesul de ansamblu, mișcarea valorilor folclorice are loc într-un dublu sens : localizarea și etnicizarea produse- lor folclorice ; universalizarea și dezindividualizarea perso- najelor istorice, legendelor, miturilor . în cazul acesta, caracterele particulare se șterg, se estompează, devin virtuți simbolice, iar întîmplările își pierd culoarea și rezonanța specifică, devin categorii. Este uimitoare vitalitatea spirituală a poporului român de vreme ce, în ciuda atîtor restriști, a cruntelor oprimări sociale și naționale, el a putut crea o cultură populară care cuprinde un inepuizabil izvor de. valori morale și este totodată de o elevată ținută estetică.Combătîndu-i pe cei ce vorbeau de „barbaria" Dacilor, de lipsa de civilizație și cultură a masei etnice legată de Dunăre și Carpați, Simion Mehedinți considera, dimpotrivă, că Românii alcătuiesc unul din cele mai vechi popoare ale Europei, cu o civilizație înfloritoare și veche (în tehnica agricolă și în cea pastorală) și mai ales cu o strălucită cultură spirituală. E necesar să ne revizuim concepția despre ființa poporului nostru, de vreme ce el a produs nu numai o civilizație legată de pămîntul pe care ne aflăm, dar și asemenea inegalabile momente culturale ca Miorița, „produs al vieții pastorale, în care poporul nostru a atins o adevărată culminare față de vecini".în ceea ce privește creația cultă, sondările noastre ar trebui să pătrundă adînc în trecut pentru a stabili forța și densitatea fenomenului național care e prezent încă din cadrul umanismului românesc. După cum se știe, umanismul de tip renașcentist, a adus, între altele, o contribuție remarcabilă la formarea limbilor și literaturilor naționale, care a deschis perspective nebănuite pentru îmbogățirea tezaurului cultural al umanității, cuprinsă în noțiunea humanitas. Deși datorită unor condiții istorice extrem de vitrege, umanismul românesc s-a dezvoltat mai tîrziu și în chip diferențiat în țările române și în Transilvania, lip- sindu-i și o bază socială burgheză, existentă în alte țări, anumite elemente naționale (sau cel puțin premise pentru formarea unei conștiințe culturale naționale) nu au lipsit. Astfel, asa cum au demonstrat diverși cercetă ton'1—istorici, istorici literari, filozofi —trăsătura fundamentală specifică a umanismului românesc a fost conșiința romanității poporului român, legată de lupta pentru independență, apărută încă ia cronicari, prezentă chiar si în cultura nonulară, dar dobîndind la Dimitrie Cantemir de pildă, Și cărturarii care i-au urmat în veacurile următoare, o âfcriplă fundamentare istorică, filologică, și filozofică. Firește că o atare împrejurare i-a apropiat și mai mult pe umaniștii români de cultura umanistă europeană, iar cultul civilizației antice, cu valorile clasice, umaniste devenea la ei o întreprindere patriotică, fiind legată de cercetarea originilor poporului român, a nobleței spirituale și a demnității sale istorice în ciuda vicisitudinilor vremii, a primejdiilor de tot felul care-i amenințau însăși ființa națională.Ideea națională se afirmă în valențe noi o dată cu constituirea culturii moderne, impulsionată fiind și de afirmarea crezului romantic care pune accentul pe istoria națională si ne specificul național, cultivînd ideea de libertate socială și națională. Dacă umanismul de tip clasic, cu toate contribuțiile sale în ordinea culturii naționale, tindea cu precădere spre universalismul cultural, umanismul de tio romantic promovează îndeosebi valorile naționale ale culturii. O trăsătură caracteristică a spiri+ului românesc este marea sa plasticitate și capacitate de recep+are și asimilare a celor mai de seamă influențe străine, fără a înceta însă de a fi mereu el însuși. Astfel, cultura națională se constituie nu prin singularizare și izolare de marile drumuri ale culturii europene, ci prin continuă raportare, confruntare, deschidere și asimilare, rămînînd însă permanent identică cu ceea ce face marca specifică, titlul de noblețe al spiritualității românești. în veacul trecut, o dată cu făurirea unor structuri si suprastructuri corespunzătoare civilizației moderne, cugetarea si activitatea politică progresistă, creația l’terar artistică si științifică înaintată, sînt înnobilate de ideea națională în tot ce are ea mai corespunzător cu rosturile și simțirea poporului. Idealul cel mai înalt și însu- fletitor este oferit contemporanilor de aceia care, după modelul lui Nicolae Bălcescu, „au fost însuflețiți — cum spunea Vasile Alecsandri — de nobila simțire a amorului de patrie si care au visat și lucrat cu încredere la reînvierea și mărirea neamului lor...“.La scriitori ca Alecu Russo, D. Bolintineanu, Alecsandri si Eminescu este pregnantă trăinicia și sinceritatea sentimentului patriotic, a conștiinței naționale. Aceasta se exprimă în însăsi transfigurarea artistică a valorilor sufletești ale poporului. a tezaurului său folcloric de mituri și legende, a evenimentelor care atestă tăria caracterului său de popor mîn- dru si viteaz. Dacă Ja predecesorii lui Eminescu. valoarea artistică a producției lor literare cu teme patriotice nu este încă ne măsura valorii morale a idealului patriotic pe care-1 exnrimă. o dată cu Luceafărul poeziei românești, acest ideal a fost ridicat prin înalta măiestrie și geniul elaborării artistice. la nivelul universalității culturale. Eminescu este cel care a deschis pentru prima dată o largă poartă prin care chintesența spiritului românesc, și marilor sale calități sufletești — întruchipate de balade si legende, de întreaga epopee scrisă sau nescrisă a simțirii poporului — să pătrundă intens, ca o originală contribuție. în panteonul cultural al umanității. în capodoperele genialului poet (Luceafărul, Scrisorile, Veneră si Madonă. Sărmanul Dionis. Geniu pustiu, Memento mori. Glossa, poezia erotică si publicistica politică și culturală"1. s-au îmbinat la o înaltă temperatură intelectuală și simțire artistică idei fundamentale ale etosului românesc cu direcții de gîndire filozofică si artistică ce brăzdau peisajul spiritual european al vremii sale.Iată si un alt exemplu : afirmarea cu rol hotărîtor a unor personalități enciclopedice ca Hasdeu, Iorga, Pîrvan, Densu- sianu se armonizează cu activitatea practică a unor personalități culturalo iscate parcă din solul mit.olopic al tării si devenite figuri de legendă. E cazul lui Mihail Sadoveanu, al cărui umanism de tip popular e fondat pe o filozofie de sorginte folclorică. Toate dimensiunile sufletului românesc, tot
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ce este caracteristic pentru istoria și structura internă a perimetrului de umanitate pe care-1 reprezintă neamul românesc și-au găsit una din cele mai adecvate expresii în vasta operă sadoveniană, care îmbină ponderea și seninătatea clasică, optica liniștită și calmă a omului trăind într-un mediu de poezie a naturii, cu marile frămîntări romantice ale oamenilor însuflețiți de un viguros și autentic patriotism. Dar mai presus de toate se distinge forța morală și umanitate eroilor săi. provenind din legătura lor organică cu natura și din sentimentul de solidaritate, de credință și participînd la lupta pentru libertatea și fericirea patriei. în raport cu peisajul natural, atitudinea omului nu este de pură contemplare, deoarece, în ciuda unor aparențe, eroul sadovenian nu este lipsit de o funcție civilizatoare, nu este ostil oricărei civilizații. De altfel, natura nu reprezintă în literatura lui Sadoveanu un cadru exterior al vieții și acțiunii, ci este animată, umanizează, participă la mișcările sufletești ale eroilor. Mihai Ralea observa că în opera sadoveniană niciodată natura nu rămîne dezumanizată sau omul indiferent față de natura înconjurătoare care este însă o natură istorizantă, mărturie a vieții și trecutului nostru istoric. Nici natura, nici omul nu sînt în afara istoriei, așa cum par a fi la un Calistrat Hogaș, nu sînt proiecții metaforice într-o lume încremenită a începuturilor veșnice, fără istorie, dar nici nu pot fi integrate în orice istorie, ci sînt pîrghii de susținere a istoriei noastre naționale.Un studiu comparat al culturii românești ar trebui să exploreze deopotrivă miturile ca și faptele reale de civilizație, să pună în lumină tradițiile care s-au format încă din vremea legendelor, a miturilor, cînd apar primele cristalizări de experiență și cunoaștere. De altfel, produsele culturii populare (miturile și legendele, poemele eroice ca și poezia lirică) exprimă dorința de cunoaștere, de pătrundere în taina nemuririi, năzuința spre viața veșnică, ceea ce înseamnă depășirea stadiului de ființă seminaturală, semicivilizată, intrarea deplină în ciclul civilizator al vieții. Năzuința spre absolut este inerentă omului ca subiect al cunoașterii active, ca forță civilizatoare, dar la început ea se manifestă prin miturile căutării elixirului vieții veșnice, a unor tărîmuri necunoscute a „tinereții fără bătrînețe și a vieții fără de moarte". Pentru a cuceri un asemenea Eldorado sînt necesare eforturi continui, calități deosebite. Este drumul chinuitor de greu al muncii și cunoașterii.Revoluția socialistă și construcția noii societăți au ridicat pe o treaptă superioară dialectica naționalului și internaționalului în cultură, atît în ceea ce privește analiza teoretică a fenomenului, cît și în construcția practică a culturii noi, socialiste.Socialismul nu e nivelator de valori, nu uniformizează viața spirituală, nu duce la depersonalizare, ci realizează o armonioasă sinteză a individualului și socialului, a naționalului și internaționalului, deschizînd cele mai largi posibilități de afirmare multilaterală a personalităților culturale —Jk ceea ce în planul artei și literaturii înseamnă o nouă varietate de stiluri de creație, mari posibilități de inovație. Partidul si statul nostru acordă o înaltă prețuire artei și literaturii. factori esențiali de cunoaștere și înrîurire a gîndirii și sensibilității umane — rolului lor în înfăptuirea progresului social în ridicarea conștiinței socialiste și înnobilarea SDirituală a oamenilor. Creația literar artistică reprezintă un inepuizabil teren de investigații, un izvor nesecat de rodnică inspirație. Introducerea în artă și literatură a acestui univers inedit pe care-1 oferă socialismul, problemele fundamentale ale existenței omului în noua societate, constituie o condiție hotărîtoare a valorii și trăiniciei artei noastre. Este definită astfel și condiția națională a artei socialiste, deoarece universul omenesc inedit n'> care-1 oferă -nciaii°- mul’ este un univers de muncă, de gîndire, de viată spirituală, de simțire a națiunii socialiste. Valorile noi ale culturii socialiste nu pot să apară decît pe un asemenea sol național si numai astfel ele își pot îndeplini menirea și pot pătrunde în conștiința maselor.Numai o justă prețuire a națiunii, a virtuților sale creatoare de cultură poate genera acel sentiment al mîndriei naționale, despre care vorbea Lenin. Referindu-se la mîndria națională a velicorușilor, cuvintele sale au o valoare simbolică pentru orice patriot cinstit al țării sale. Parafrazîndu-1 pe Lenin, putem spune : sîntem pătrunși de sentimentul mîndriei naționale, deoarece națiunea noastră a creat o clasă revoluționară, a dovedit că este capabilă să dea omenirii mar’ pilde de luptă nentru libertate si sociaii-m.Problema universalității culturii și civilizației umane trebuie înțeleasă ținînd seama, într-un fel sau altul ,de principalele tendințe sociale contradictorii ale societății contemporane. Există aspecte mai particulare ale civilizației, legate de modul de producție capitalist, de infrastructura și suprastructura unei formațiuni sociale, aspecte ce nu mai pot aspira Ia universalitate, ci vor dispare o dată cu orînduirea capitalistă ce le-a generat. Dar tot ceea ce a creat și creează mai de preț omenirea, contribuind la progresul său continuu și multilateral, se integrează în tezaurul mondial al civilizației, depășind limitele înguste și trecătoare ale unei orîn- duiri istoricește perimată. Contactele între popoare, mai intense decît oricînd în trecut, eforturile de cunoaștere și înțelegere reciprocă au dus la schimbări radicale în însăși imaginea pe care oamenii și-o fac despre lumea în care trăiesc. Tot mai mulți sînt cei ce înțeleg că în contextul societății de azi, cu marile sale transformări economice. t°hnice și culturale, destinele omenești se împletesc inextricabil.
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« t ndeva a existat, totuși, 
1/ zid invizibil, alcătuit 
g I văzduh și tăceri. Erau 
V vățați cu muntele.

Urcam în neștire pripoare 
pre și albe, nebune revărsări de 
elemente potrivnice și nu-mi 
puteam închipui c-a mai trecut 
cineva vreodată pe acolo.

— E doar începutul, spunea 
doamna A..., cu vocea limpede.

Mă avertiza asupra celor ce 
aveau să se intîmple ? Erau pri
mele cuvinte rostite de cînd por

nisem urcușul. înflorea firav 
un spațiu de spaime minerali
zate.

Suiam mereu, la nesfirșit, cu 
indirjire. Muntele se năpustea 
asupra noastră, vrăjmaș și zbur
lit. Eu încheiam șirul de patru, 
amețit de înălțimi, strivit de po
vara luminii. Era o lumină rece, 
nepăsătoare, a pietrelor și a văz
duhului, în curgere veșnică. De 
fapt, soarele nici nu se vedea, 
pierdut dincolo de mari plaiuri 
întunecate.

Doamna A.. . deschidea dru
mul, cu mersul ușor și egal, in 
vestminte bălțate, ciudat ames
tec de purpură și de albastru. 
Escalada muntele ca o flacără 
îmbătrînită. O urmau asistenții 

-taciturni ai profesorului; 
lă ea, vestejită, în straie 
te ; dinsul rotofei și vîrtos, 
indesat cu maiul, mistreț 
roșat, adulmecînd zările.

Purtam cu mine vuietul apei 
din vale, rostogolită-n spume or
bitoare, o apă zdrobită, sfîșiată 
prin vaduri adinei ca niște ge
nuni, Căznindu-ne pe lespezile’ 

anevoie, 
să fim 
duși a-

4

umi- 
cerni- 
parcă 
împă-

împiedicam, pămîntul 
unde-mi trudeam pa

ci rum de osinda, gin-

a ținut să mă pedep- 
postum. Călătoria noas- 
era decit un ceremonial 
o aventură in care in- 

fără voie.
perfid, chiar și acum,

lustruite, o trecusem 
izbiți de torente, gata 
smulși in fiecare clipă, 
iurea. Acolo fusese pesemne zi
dul acela invizibil. La margini 
de nelume.

De atunci n-am mai izbutit 
să-mi imaginez muntele în în
tregul lui. Din amintiri moho- 
rite răsar crîmpeie, resturi de 
priveliști desperecheate : groho
tișuri și văi fără fund, neguri 
ce fumegă în retorte de piatră, 
păduri jilave de conifere pră- 
bușite-n întuneric și, cîteodată, 
ca o răscumpărare, cerul.

Oricît de odihnitor s-ar fi ară
tat, nu prea eram dispus să pri
vesc cerul. Măsurăm pietrele de 
care mă 
sterp pe 
șii.

E un 
deam, un drum blestemat. Pro
fesorul 
sească 
tră nu 
absurd, 
trasem

„Tot 
mă adresam profesorului în ne
cunoscut. în ce mă privește, nu 
am nici o obligație. N-am fă
găduit nimic. Și totuși, recunosc, 
sînt un idiot. Așa-mi ziceai în 
zilele tale de slăvită lenevire: 
că nu înțeleg nimic. Aveai per
fectă dreptate. Nici azi nu în
țeleg. ..“

Gîrbovit sub rucsacul enorm, 
rămăsesem mult în urmă prin 
învălmășeala de roci sparte, mă
cinate de ploi. Mă înfășurau su
dori de gheață. Ceilalți se ză
reau departe, micșorați, pe o cul
me ireală. Formau un grup 
strîns, tăiat în cleștar străveziu. 
Doar eu naufragiasem într-o 
me ostilă.

— Așteptați, le strigam 
răsputeri și muntele-mi fura, 
cea, prăvălind-o-n văgăuni.

După cîteva ore, cînd i-am 
ajuns, asistentul rotofei ridica
se cortul. Doamna A.. . se cui
bărise pe suprafața scobită a u- 
nei stînci, ca o șopîrlă imensă. 
Asistenta cernită se chinuia să 
aprindă focul.

lu-

din
vo-

II
îmi pîndeam umbra cum tre

mură pe stînca înroșită. Nu mai 
știu de cît timp străjuiam fo
cul. Muntele se încuiase în mu
țenia sa hipnotică. Deși frînt 
de osteneală, nu-mi venea să 
dorm. Ceilalți rămăseseră în 
cort, sub pături.
Aruncam în flăcări ramuri us
cate de ienupăr și pin. Focul 
trosnea, despletindu-se portoca
liu, într-o risipă de vîlvătăi. E- 
ram intr-o stare nehotărîtă, ați
peam cu întreruperi, bănuind că 
se întîmplă ceva neștiut în 
preajmă.

Tîrziu, a ieșit din cort doam
na A... S-a așezat într-o latu
ră, cu urna de marmură pe ge
nunchi. Ca printr-un lințoliu de 
singe, îi vedeam obrazul subți-
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Urna de marmoră
proză fantastică

re și ochii mari, neclintiți. Cu 
aerul ei halucinat arăta a vră
jitoare. In alte vremuri ar fi fost 
cu siguranță arsă pe rug. Acum 
însă dansul flăcărilor o întinerea,.

în noaptea fără hotare exis
tam numai noi și focul. Era o 
simplă iluzie sau noaptea aceas
ta se întorcea de undeva din 
trecut, repetîndu-se întocmai ? 
O mai trăisem cîndva, de bună 
seamă, cu toate că întîlneam. 
muntele pentru întîia oară. îmi 
simțeam inima zvîcnind ca de-o 
amintire neguroasă.

Doamna A... înălțase spre flă
cări urna de marmoră. Crezîn- 
du-se singură-n noapte, vorbea cu 
muntele și cu focul. Nu-i au
zeam șoaptele. Brațele ei săvîr- 
șeau mișcări străvechi, se roteau 
lin în cercul de lumină, trupul 
i se răsucea, aplecindu-se uneori 
pînă aproape de pămînt, ca să-și 
revină apoi, dintr-odată, mîndru 
și drept. Avea ceva de preo
teasă tînără, neînduplecată, dar 
și de bătrînă cuvioasă care bate 
mătănii.

O clipă mi s-a părut că ni
mic nu poate fi adevărat. Mă 
aflu în odaia de-acasă, pradă 
unui vis tulbure, așa cum nu
mai noi, arhivarii mărunți și 
prăfuiți, care n-am văzut nici 
marea, nici munții, mai sintem 
în stare să visăm cîteodată. O 
să mă trezesc dimineața, în pa
tul meu, o să mă doară capul 
puțin, îmi ziceam, iar muntele 
împreună cu doamna A ■ ■., cu 
urcușul, focul și noaptea asta 
barbară vor rămîne închipuiri.

Focul își sporea vîrtejul de vîl
vătăi, dogoarea-mi pătrundea în
treaga ființă, umbra mi se de
șira, caraghioasă, pe peretele de 
piatră încinsă. Cum sta în lu
mină, vlăguită de ritualul ne
săbuit, cu urna de marmură din 
nou pe genunchi, doamna A... 
era o himeră plăsmuită din 
flăcări și întuneric.

Alături de dînsa, în zarea fo
cului, se zămislea statura enor
mă a profesorului. Izvora din 
flăcări, cu același profil surpat 
de vreme, cu fruntea înaltă, cu 
craniul pleșuv. Un chip de ac
vilă bătrînă, așa-mi apăruse, cu 
ani în urmă, din nouri de fum 
la bodega „Crinul alb“. Ob
servasem un scaun liber, i-am 
cerut voie și m-am așezat. Pro
fesorul mă scormonea cu priviri 
de gheață. Era aproape imposi
bil să-i suporți privirile. „Ca
ut prieten cu care să discut des
pre moarte", mi-a zis după un 
timp, sorbind dintr-o băutură 
suspectă. „N-am nimic împotri
vă, i-am răspuns. Eu nu caut pe 
nimeni."

De atunci, ne-am întîlnit la 
aceeași masă în fiecare sîmbătă 
seara. Și niciodată n-am discutat 
despre moarte. Profesorul avea 
obsesia pietrelor și a munților. 
In monologurile sale gifîite, pie
trele trăiau o viață a lor, se a- 
gitau în străfunduri, unele creș
teau la lumina lunii și vorbeau 
în zeci de graiuri. Dar nu le a- 
uzea oricine. Numai dînsul era 
în stare, în anumite nopți. Pro
filul surpat de vreme i se des- 
tindea cînd începea să poves
tească. Cu frigul lor năprasnic, 
înfiorîndu-mă, coborau și mun
ții atunci în aburii de fum și de 
alcool, munții pe care nu-i văzu
sem niciodată. Era ca un fel de 
aiurare.

„Tot n-ai înțeles ?“ mă între
ba, simțindu-mi nedumeririle.

Noi, arhivarii mărunți și pră
fuiți, sintem de obicei oameni 
răbdători. Nu ne miră ciudățe
niile și nu ne speriem de nălu
ciri. Știm că pînă la urmă își 
află un loc în dosare chiar și 
fantasmele. Ale profesorului erau 
nevinovate.

„Te cercetez de patru ani, mi-a 
spus spre sfîrșitul întrevederi
lor noastre. Ești insul care-mi 
trebuie. Nu m-am înșelat. Ești 
al patrulea. Cînd va fi ora, n-ai 
să refuzi, sînt sigur de asta".

Ora aceea sosise mai curînd 
decît gîndeam. Profesorul a mu
rit banal, în cabinetul său de 

lucru, pe o canapea, înconjurat 
de sute de roci. Așa am ajuns al 
patrulea...

Cu fruntea pustie, aproape ne
verosimilă, statura sa enormă 
creștea acum din vîlvătăi. Noap
tea se tulburase de foșnete mis
terioase. Bănuiam vîntul și ți
pătul sălbătăciunilor pierdut in 
depărtări. Muntele respira a- 
dînc, umflindu-și pieptul de 
piatră. Muntele se trezea.

Doamna A... s-a rupt din ur
zeala de flăcări. Apropiindu-se 
de umbra-i înaltă, i-a luat bra
țul. Și porniră amîndoi, înlănțu- 
iți, sprijinindu-se unul de altul, 
spre creste nevăzute-n întuneric.

Pe pămînt, uitată, urna de 
marmoră licărea tristă și albă.

M-am deșteptat în zori, lingă 
focul stins, învăluit de cețuri 
groase. Mă scutura mina păroasă 
a asistentului.

III

Traversam o pădure funebră, 
cotropită de umezeală, cu trun
chiuri năruite de vreme, cu lăs
tari țîșnind lacomi din cadavre 
lemnoase. Se ivise pe neaștepta
te. După ce răzbisem haotica în
grămădire de stînci, încolțit de 
spaime nelămurite, mă afundam 
intr-un tărim al beznelor.

Nici o cărare nu șerpuia prin 
desișuri sălbatice. Doamna A ... 
părea că înoată, ferind în lături 
tufele negre, pline de gheare. 
Hamuri perfide se agățau de hai
ne, încercau să ne țină în loc.

— Ciudat, zicea doamna A. .., 
rezemată de un molid uriaș, din 
scoarța căruia sîngerau rășini. 
E altă pădure. Am trecut de zeci 
de ori prin ea. Cu dînsul. Recu
nosc copacii. Și totuși, nu mai e 
aceeași.

Arăta speriată, de parcă atunci 
s-ar fi descătușat din miezul 
tulpinei mohorîte. Asistenții o 
măsurau nedumeriți. Pentru din- 
șii nu se schimbase, o cunoșteau 
din alte veri, era o pădure ca 
toate pădurile. Cred că numai 
eu simțeam că are dreptate.

— E o pădure străină, insista 
doamna A ..ca-ntr-un început 
de delir. Priviți, arborii aceștia 
ne dușmănesc. Ne spionează cu 
ochii lor de lemn. Nu făceau as
ta cînd veneam cu dînsul.

Cu o politețe nepotrivită locu
lui, asistentul rotofei se oferi 
s-o ajute.

— Permiteți să iau rucsacul. 
Ați ostenit. Eu unul rezist. Trag 
precum caii.

— Nu e nevoie, șopti doam
na A... E mai ușor din noap
tea trecută. Nici nu-l simt... E 
altceva. Pădurea știe. Pe vre
muri, îl intîmpina ca pe un 
stăpîn.

Rătăceam prin spații sumbre, 
bîntuite de iazme necunoscute, 
de întunecate duhuri iscate în 
închipuire. Rădăcini noduroase 
izbucneau din pămînt, săream 
peste arbori doborîți de vînturi 
vechi, picioarele noastre se în
fundau în putregai.

Doamna A. .. avea dreptate. 
Și pentru mine, care nu mai 
trecusem pe aici, era o pădure 
străină. Mă copleșise un simță- 
mînt de neputință. Din toate 
părțile, sufocîndu-ne, ne împre
sura cumplita pădure de dinco
lo.

— E aproape noapte. Grăbiți- 
vă! ne îndemna asistentul ro
tofei. Pînă la Pietrele Muierii 
mai avem.

Ajunsesem la capătul puterilor. 
Mintea mi se clătina pe măsură 
ce mergeam. Mi se întîmplă rar 
lucrul acesta, dar cînd se în- 
tîmpla nu eram sigur de mine, 
începui să vorbesc singur. îmi 
auzeam vocea izbindu-se-n zi
duri de grea și neagră tăcere.

— A mai fost unul, murmu
ram. Căra bolovani în vîrf de 
munte. Își ispășea osînda. Eu 
pentru ce ?

Pădurea nu se sfirșea. Adul
mecînd întunericul, ne călăuzea 
asistentul rotofei. Doamna A... 
pășea acum lingă mine. Mă 
prinsese de braț, ne rezemam 
unul de altul.

— Liniștește-te, mă sfătuia. 
Și nu te gîndi la nimic.

Socotea, pesemne, că-s umbra 
din noaptea trecută. Simțeam 
cum aceleași intuiții obscure ne 
leagă inimile. Treceau de la 
dînsa spre mine ca niște zvic- 
niri ale sîngelui. Ni se tulbu
rau gîndurile într-un amestec de 
ape revărsate. Arborii se împuți
naseră, dar întunericul stăruia 
la fel de profund.

Departe în nesfîrșirea paragi- 
nei lemnoase, am auzit atunci 
tropote înfundate. Tăcerea pă
durii începu să vuiască, se um
plea de zgomote. încremenisem 
de uimire. Și mă-ntrebam cum 
de-și urmează calea, cu atîta 
cumpăt, cei doi din fața noas
tră.

— Dînșii nu aud, mi-a spus 
{toamna A... n-o să vadă.

In ceasul acela de amurg in
cert, numai noi am zărit Vietatea 
uriașă și albă, aburind și puf
nind, în galop năprasnic. Era o 
jivină fără nume, necunoscută 
și stranie, despre care bătrînul 
nu-mi vorbise. Il vedeam căla
re acum pe animalul neprihă
nit, fulgerîndu-și zăpezile prin
tre trunchiurile fumurii și înal
te.

— Nu căuta explicații, zicea 
doamna A..., caldă lingă mine, 
tremurînd. N-a fost nimic.

IV

Șlefuite de vînt, stîncile pur
tau chipuri de oameni. Erau 
doisprezece bărbați puternici, 
namile de piatră, paznicii u- 
nor taine bătrîne. Limpezind co
lina rotundă, lumina lunii le 
subția făptura colțuroasă, mădu
larele răsucite. In jur creștea o 
iarbă măruntă și moale, necăl
cată de nimeni. Prinse într-un 
fel de horă mută, nemișcată din 
veac, stîncile-mi transmiteau o 
senzație de neliniște.

— Asta-i un munte pentru ne
somn, i-am spus doamnei A..., 
după ce-și terminase rugăciunea 
pagină.

Scăldată în flăcări, oficiase 
din nou, ca-n noaptea trecută, 
cu urna de marmură.

— Se întîmplă ceva, i-am 
spus iar. Eram un ins fără pro
bleme. Dormeam ca oamenii, ui
te, că ăștia. Și acum trăiesc 
după un orar răsturnat.

într-o totală uitare de sine, 
priveam bărbații de piatră. Tă
cerea muntelui era încordată, o 
auzeam ca pe un ecou al nesfîr- 
șirii, creștea din văzduh.

Luna se invîrtea în loc, ținută 
deasupra colinei rotunde. învă
luia coloșii cu o pulbere fină, 
albastră. Zugrăvise pe chipul 
doamnei A.. . un zîmbet senin 
de deznădejde. Nu-mi dau sea
ma dacă cele petrecute în noap
tea aceea au fost aievea, ori nu
mai niște teribile eforturi ale 
închipuirii. Sau poate vorbele 
pe care le rostea, aurite de re
flexele focului, dobîndiseră o 
viață a lor, neobișnuită. Doam
na A... începu să povestească.

— Dînsul avea intuiții preci
se. N-a greșit, cînd te-a ales. 
Știa c-ai să vezi, c-o să vedem 
împreună lucrurile pe care le- 
am văzut cu dînsul.... Ăștia ca
re dorm au altă menire. Fără 
ei nu ajungeam. Ne-am pierde ... 
Lasă-i să doarmă. Tot n-ar ve
dea. Și dacă ar vedea, n-ar în
țelege.

M-a rugat apoi să nu mai a- 
runc ramuri pe foc. Să-l las să 
se stingă. Peste cîteva ceasuri 
aveau să apară femeile. Și doar 
luna avea voie să le lumineze. 
Există o singură noapte cînd 
luna se abate din drumul ei 
ceresc, rotindu-se amețită dea
supra colinei. Atunci vin feme
ile, nu se știe de unde vin, și 
se închină la bărbații de piatră. 
Sînt femeile sterpe din șapte 
munți. Străbat sute de kilometri 
ca trupul lor să prindă rod.

— Zece ani la rînd am urcat 
cu dînsul la Pietrele Muierii, 
mărturisea doamna A... Așa 
se cheamă bărbații de piatră.

Focul scădea treptat, mistuin- 
du-și flăcările într-o spuză roșie. 
Părea că se înalță în noapte 
un duh al muntelui, amenință
tor, că timpul s-a întors brusc la 
izvoarele sale străbune.

Șir lung și mohorît, femeile 
s-au ivit din întuneric, una în 
spatele alteia. Cînd mi-am dat 
seama, se tîrîiau în genunchi 
spre bărbații de piatră. Noap
tea se cutremura de jalea lor 
tulbure. Era un plîns aspru și 
amar, cu tînguiri în vîrtejuri 
negre, un plîns ce părea că 
îneacă muntele. Femeile se în
cleștară de trupurile împietrite, 
încercînd să se cațere pe ele ca 
niște pisici flămînde. Dar băr
bații aceia bătuți de lună erau 
foarte înalți. Cu atîta caznă în- 
dîrjită, nu izbuteau să ajungă 
decît pînă la șoldurile vîrtoase. 
Și lunecau de-a lungul lor, pră- 
bușindu-se cu țipete sfîșietoare, 
rotunde și grele ca pămîntul.

Mă înfundam, tot mai adine, 
într-o lume bătrînă, o lume a 
muntelui, copleșit de plînsul fe
meilor sterpe. A fost o stare de 
delir continuu, care ținu toată 
noaptea. Cînd am ieșit la supra
față, buimac și zguduit, luna tre
cuse dincolo, rătăcea peste mă
guri îndepărtate.

Se crăpa de ziuă.
Lingă mine, doamna A ... 

plîngea înăbușit, fără lacrimi.
— Vor naște prunci frumoși 

femeile din noaptea asta, mur
mura. Am plîns și m-am închi
nat și eu în fața lor. Zece 
nopți, în zece ani. Zădarnic.

Bărbații de piatră rămîneau 
severi și ermetici, in hora lor 
mută, nemișcată din veac. Iar
ba măruntă din jur părea arsă. 
Se uscase într-o singură noapte.

V
Urcam, ca pe trepte de pur

pură, o culme învăpăiată de în
florirea smirdarului.

— Mă-ndoiesc c-avea mintea 
întreagă, ziceam. A adunat mii 
de roci. S-a stins între ele. În
țeleg, era scrinteala lui. De ce 
ne-a transmis-o și nouă ? Cum 
a reușit ?

Doama A... pășea alături de 
mine. Puneam întrebări care nu 
cereau răspuns.

—Există pietre care se agită in străfunduri ? Care cresc la 
lumina lunii ? Te-a purtat bez
metică pe coclauri, atiția ani. 
Noaptea trecută ai vrut să-mi 
arăți Stînca Fecioarei. E a treia 
noapte de cînd nu dorm. Spu
neai că trebuie să apară o stîn- 
că albă ca laptele. Și să vină fe
tele din cătune uitate, fetele ca
re caută bărbați pentru dragos
te. A fost o sminteală de om 
bătrîn. Am pierdut noaptea de
geaba.

Mă mustra cu ochii ei mari 
și neclintiți, plini de umbre.

— Am șovăit amîndoi, n-am 
avut destulă tărie. Stînca Fe
cioarei există, totuși. El o vedea.

Se trezise in mine arhivarul 
mărunt și prăfuit, pe care nu-l 
miră ciudățeniile, care nu se 
sperie de năluciri.

— Aiurea! N-a văzut nimic. 
Erau doar niște biete fantasme. 
Acum îi porți cenușa-n spinare, 
ferecată în urna de marmoră. 
Totul se termină banal.

Doamna A ... îmi zîmbi com
pătimitor.

Culmea pe care o traversam 
se desfășura lin ca spinarea u- 
nui animal îmblînzit. Acoperită 
cu insule aprinse de smirdar, ri
sipea în văzduh o dulce mireas
mă de smirnă.

Știam că vom ajunge la desti
nație peste cîteva ore, spre a- 
murg. Drumul mi se păru însă 
foarte scurt, incit am tresărit 
de uimire, pomenindu-mă, fără 
de veste, în fața iezerului cu a- 
pa limpede și dură, de cristal.

Stăm pe țărmul de piatră, ne- 
mișcați, ca-n niște armuri. Nu
mai doamna A ... rotea încet, 
cu mișcări străvechi, sub ulti
mele scăpărări ale asfințitului, 
urna de marmură. Și a deschis-o 
apoi. Abia perceptibil, i-am au
zit scîncetul mic, firav, a spai
mă și deznădejde. Zăpăcită, cu 
chipul schimonosit, ne arăta ur
na pustie.

— E goală, exclamă, cuprins 
de panică, asistentul rotofei. S-a 
împrăștiat singur, pe nesimțite, 
de-a lungul muntelui. Trebuia 
să mă aștept.

Asurzitoare, liniștea ieșea din 
adîncul iezerului, din apele sale 
limpezi și dure.



estetica la răscruce

ARTA Șl CIVILIZAȚIA UMANA
Ion PASCADI

Dintotdeauna creația artistică s-a integrat în uriașul efort 
al oamenilor de a construi o lume proprie, paralel sau chiar 
împotriva naturii din care se desprinseră. 'Civilizația a în- 
semnat in acest fel dintru început solidificarea avînturilor și 
îndrăznelilor în luptă cu cucerirea mediului înconjurător în 
încercarea de a stăpîni relațiile sociale și în străduința oa
menilor de a se domina pe ei înșiși. Cristalizate în obiecte 
sau bunuri de civilizație, valorile de cele mai diferite tipuri 
deveneau astfel semne caracteristice ale epocii în care s-au 
născut și, integrîndu-se în dinamica ei, operau totodată indi
catori prețioși pentru identitatea ei umană. Este semnificativ 
faptul că între acestea, chiar din vremea cînd exista sincre
tic, într-o lume complexă în valențe axiologice, relevanța 
maximă aparținea artei prin expresivitatea și forța sugestivă 
care-i erau definitorii. Nu vom putea face analogia culturală 
a lumii primitive sau antice privîndu-ne de acest prețios ba
rometru spiritual pe care-l reprezenta opera, chiar dacă re
lația nu este întotdeauna directă și niciodată automată. Cum 
bine remarcase încă Marx, vechea artă greacă exprima copi
lăria omenirii iar farmecul ei se datora tocmai faptului că 
vorbește spiritului contemporan încîntîndu-l și făcîndu-l con
știent de uriașul drum parcurs. Raportul nu este deci de 
paralelism, în sensul că între nivelul artei și al civilizației 
în care s-a născut apar uneori mari decalaje, ceea ce îi și 
permite lui Marx să vorbească despre o lege a dezvoltării 
inegale a artei, prefigurînd parcă mutațiile paradoxale ce 
vor surveni de la începutul acestui veac în evoluția ei, dînd 
naștere unor forme ce păreau să fi luat naștere cu sute sau 
chiar mii de ani în urmă. Tendința de a relua unele însemne 
caracteristice epocilor de mult revolute nu anulează însă rolul 
de simptom civilizatoriu al artei, pentru că asemenea manifes
tări, privite in contextul socio-cultural, nu sînt deloc lipsite de 
sens: era tehnică simțea nevoia de a se exprima nu numai 
prin obiecte derivate direct din atmosfera ei, ci și — prin com
pensație poate — cu bunuri artistice aparent total străine și 
care, prin insolitul lor, cîștigau în expresivitate. De altfel des
coperirea și mai ales valorificarea artei negre la începutul a- 
cestui veac făcea și ea parte din procesul impetuos al consti
tuirii unei civilizații planetare și era firesc ca în marele circuit 
al valorilor să reintre și unele opere create cu multă vreme în 

urmă, dar care trăiseră într-un soi de hibernare axiologică. 
Omul reconstituie dealtfel întotdeauna cu plăcere drumul pe 
care l-a parcurs pentru că întilnirea, prin intermediul artei, a 
ipostazelor prin care a trecut, îi dă sentimentul integrității 
odată cu înțelegerea lucidă a dimensiunilor sale actuale.

întrebarea care se pune în mod firesc este însă nu numai 
în ce măsură și in ce fel civilizația epocii modelează arta, pro
pune un stil și oferă anumite mijloace de expresie, ci mai ales 
dacă are loc și o acțiune inversă. Intr-adevăr, a fost arta vreo
dată altceva decît expresia unei realități constituite, produsul 
unei dinamici social-culturale date, efectul anumitor acțiuni 
civilizatorii ? Dacă am vorbi de artă ca un stimul, ca un impuls, 
chiar ca un primum-novens uneori, nu am cădea într-o înțe
legere idealistă a întregii dezvoltări a omenirii, avînd în ve
dere că noi constatăm in genere că existența socială determină 
conștiința ? Cred că nu, și nu numai în sensul că arta, odată 
apărută ca formă a spiritului, acționează și ea în ansamblul 
evoluției, dar chiar într-un sens mai larg. Recunoscînd deter
minarea socială a tuturor fenomenelor, nu înseamnă că presu
punem o anterioritate în timp a acesteia sau că impulsul evo
luției materiale s-ar putea face altfel decît prin intermediul 
spiritului, deci că acesta din urmă, în diferitele-i ipostaze, in
clusiv cea artistică, n-ar putea fi considerat pînă la urmă drept 
veriga principală a complexului mecanism uman. Dacă lucru
rile sînt foarte clare în cazul științei, devenită în zilele noas
tre direct forță de producție, și dacă mulți ar accepta să pla
seze în centrul evoluției și conștiința economică, politică sau 
morală a oamenilor, scepticismul pare să bîntuie în zonele mai 
îndepărtate de ceea ce se numește în mod curent pra.ctică: 
filozofia sau arta. Nu reprezintă insă și una și alta moduri 
specifice de a exista, nu fac ele parte chiar din modul nostru 
de trai, dacă nu din cel de producție ? Pentru mulți poate în- 
tr-adevăr nu în sensul că, pentru ei, viața merge înainte și fă
ră filozofie și artă, dispărînd în schimb în lipsa unei vieți e- 
conomice, dar cred că ar fi imposibil să ne reprezentăm o lu
me fără ele dacă nu am accepta prin aceasta însăși amputarea 
omului. Arta a devenit dealtfel ea însăși o morgă care se con
sumă în uriașul circuit al valorilor, fără a fi neapărat în frun
te ea are în orice caz un rol de neînlocuit pe magistrala evolu
ției omenirii. Putem discuta despre nivelul sau natura artei 
curente și oferită publicului larg, putem avea rezerve în legă
tură cu valoarea unor producții artistice în circulație și bucu- 
rîndu-se chiar de succes, dar nu vom putea elimina niciodată 
însuși domeniul devenit socialmente necesar în decursul evolu
ției civilizației. In fond dacă opera nu reușește să exprime 
decît parțial conștiința de sine a omului sau conștiința de 
altul, ea se integrează oricum unuia dintre compartimentele 
conștiinței sociale și, prin aceasta, devine motor al existenței.

La întrebarea dacă arta se integrează civilizației sau aceasta 
din urmă se încorporează operei, răspunsul ni se pare pozitiv 
in ambele cazuri. Pe de-o parte, orice valoare artistică se in
tegrează într-un context nu numai estetic dar și socio-cultural 
în genere, iar genurile, speciile sau unele ramuri — cum ar fi 
de pildă cinematograful — ocupă un loc determinat în ansam
blul unei civilizații. Pe de altă parte, valorile unei civilizații 
se pot regăsi topite în imaginea artistică după cum mijloacele 
ei tehnice creează condiții esențiale pentru asigurarea fluxului 
artei și modificarea statutului ei social (televiziunea, cinemato
graful, tot ce într-un cuvînt se numește civilizația imaginii 
sînt direct favorizate de cuceririle științei, de posibilitățile cu 
totul diferite pe care aceasta le creează spre deosebire de „ga
laxia Guttemberg"). Raportul artei cu civilizația este deci reci
proc, iar complexitatea medierilor și interrelațiilor sînt argu
mente împotriva unor interpretări „puriste" sau estetiste. Pen
tru o viziune estetică adecvată, arta trebuie analizată deci nu 
numai în autonomia și dinamica ei proprie, ci și prin raportul 
la o civilizație dată, la nașterea căreia a contribuit, din care 
face parte și în care funcționează socialmente.

Traducerea integrală a Științei noi *)  de Giambattista Vico, constituie, indubitabil, un act de cultură cu totul remarcabil, prin care se pune la îndemîna cititorilor una din cele mai interesante și totodată insolite lucrări ale secolului al XVIII-lea. Prin opera lui Giambattista Vico se instaura spiritul critio în filosofia și filologia italiană și europeană, Scienza nuova fiind — chiar după expresia autorului ei — o „nouă artă critică".

*) Editura Univers. Traducere și studiu introductiv de Nina Fafon București, 1972.

Vico a fost un mare erudit, iar prin examenul critic al faptelor istorice, filologice, juridice, politice și morale se ridică în planul generalizator al legilor ce o- cîrmuiesc lumea. Deși este și el napolitan, născut în preajma Ve- zuviului. a fost un om și un profesor timid și solitar. In planul ideilor însă se va manifesta vulcanic, ca un adevărat condotiei al spiritului, ca un temut și irezistibil polemist, un neîntrecut maestru în arta expresiei. Omul și profesorul Vico contrastează, așadar, cu scriitorul Vico. Se pare că, asemenea lui Immanuel Kant, Vico nu și-a părăsit vreodată o- rașul natal, ceea ce ar putea să însemne că natura înconjurătoare, universul material l-au preocupat îri mai mică măsură. Giambattista Vico nu e filosoful naturii, el e filosoful omului. Filosofia sa vizează permanent o finalitate etică, ținta ei fiind actualizarea po- tențelor divine din om, adică realizarea acelei perfecțiuni prin care se poate redobîndi demnitatea umană. înaintea apariției lucrării sale fundamentale, Vico era deja cunoscut în orașele Italiei printr-o serie de lucrări de mai mici proporții, dintre care, unele, anticipau, cel puțin parțial, concepția sa de mai tîrziu.La originea și în centrul primelor sale reflecții găsim o reacție nedisimulată împotriva filosofiei vechi, tradiționale și, îndeosebi, nemulțumirea față de concluziile ultime ale filosofiei car- tesiene. „Prin Vico — scria Francesco de Santis — cultura europeană și cea italiană se întîlneau pentru prima oară, una maestră, cealaltă slujitoare. Vico rezista. Era o vanitate de pedant? Era mîndrîa unui om mare ? Ii rezista lui Descartes, Mallebranche, lui Pascal, lui Grotius, lui Pufen- dorf, lui Locke... Rezista, dar le studia mai mult decît ar fi fă- cut-o înnoitorii. Rezista ca unul care își simte puterea și nu se lasă biruit. Accepta problemele, combătea soluțiile și le căuta pe drumurile lui, cu metodele și cu studiile lui...".Filosoful italian respingea car- tesianismul și datorită faptului că acesta disprețuia tradiția, autoritatea și mai cu seamă, erudiția — atît de scumpă autorului Științei noi. Vico sublinia apoi că formula cogito ergo sum, adică deducerea existenței din cugetare, devine valabilă pentru conștiința subiectivă, dar nu pentru știință. Atunci, cum pot fi satisfăcute e- xigențele științei ? Ele pot fi satisfăcute — apreciază Vico — numai prin conversiunea lui verutm cu factum, adică numai ceea ce facem, putem într-adevăr cunoaște. In concepția sa, omul poate cunoaște pe deplin faptele sale, deoarece el le-a săvîrșit. Așadar, în domeniul științelor naturii cunoașterea rămîne imperfectă pentru că se referă la lumea independentă de noi. Numai în științele sociale avem posibilitatea reală de a dobîndi adevărul, în- trucît, în această sferă ne întîm- pină egalitatea dintre a face și a cunoaște. Consecvent cu sine însuși, Vico va căuta să descopere legile generale ale istoriei în suma științelor umaniste, Scienza nuova avînd ca obiect de studiu „natura comună a națiunilor", ceea ce constituie — de fapt —

filosofia generală a istoriei. Cele cinci cărți ale operei sale fundamentale au acest obiect de studiu, dar de fiecare dată așezat într-o sistematizare diferită și fundamentat cu argumente diferite, de ordin istoric, filologic, logic, filosofic etc. Cercetarea sa „structuralistă" descoperă nu numai natura comună a tuturor națiunilor, ci și principiul general al dezvoltării lor (al dezvoltării analogice); este principiul imanenței, datorită căruia istoria umanității cunoaște, după Vico, trei perioade mari de dezvoltare : a zeilor, a eroilor și a oamenilor. Aceste etape (vîrste) coincid cu vîrstele (etapele) cunoașterii în formarea individului, de la copilărie la maturitate, de la cunoașterea prin intermediul simțirilor, la cunoașterea rațională. Acesta este modelul său privind forma succesiunii logice și naturale a etapelor de dezvoltare socială prin care trec națiunile. De aici decurge, pentru Vico, convingerea că gno- seclogia este o chestiune de filo- sofie a istoriei. Miturile sînt, a- șadar, rodul unei „logici poetice", anterioare logicii raționale, tropul, metafora etc. fiind considerate modalități ale gîndirii primitive, guvernată de fantasia creatoare în sine, pentru că aceasta trebuie să fi fost o funcțiune dominantă a epocii de început a lumii. In a- cest fel, filosoful italian procedează la interpretarea operei homerice, realizînd ceea ce el însuși numește „descoperirea adevăratului Homer". Noua sa metodă critică pleacă, așadar, de la tradiția populară în scopul aprecierii adevărului „pe care ea îl cuprinde cu privire la întemeietorii națiunilor respective" (c. f. „Autobiografia"). Cercetările sale configurează o teorie a limbajului și o estetică originală, ambele anreciate în posteritate, de un Benedetto Croce, si în țara noastră de un Tudor Vianu. Vico concepe si argumentează existența a trei limbaje naturale, corespunzătoare triadei vîrst.elor : limbaiul divin (mut, mental), limbajul simbolic si limbaiul epistolar, comun „pentru nevoile actuale ale vieții".Imanența progresului, în care se confruntă puternic o multitudine de interese sociale și de clasă, a determinat, afirmă gînditorul italian, apariția gîndirii raționale în viața popoarelor, locul poeziei Iuîndu-1 filosofia, preponderentă în vîrsta eroică și — cu precădere — în ultima etapă, numită semnificativ vîrsta oamenilor. Teoretician al progresului, el este și autorul faimoasei teorii ciclice, condensată în formula corsi e ri- corsi, conform căreia națiunile parcurg o traiectorie de evoluție circulară, aceasta fiind — credea el — voința providenței divine.

Giambattista Vico face parte din acea familie de spirite universale în care se circumscrie un Dimi- trie Cantemir, contemporan cu el, opera princepelui român repre- zentînd și ea o elaborație a veacului, de mare întindere și adîn- cime, a cărei trăsătură principală constituie același efort de cuprindere și sinteză a datelor cunoașterii. Amîndoi înțeleg că existența materială și spirituală a popoarelor este supusă și determinată de un obiectiv și imanent curs al istoriei, „al creșterii și descreșterii". Față de acest curs al istoriei comunităților umane, divinitatea — chiar dacă știe încă mai mult sau mai puțin totul dinainte — are totuși un pronunțat rol de spectator ; „Ziditorul, înțelepciunea și puterea sa, zidirea săvîrșind, de lucru se odihnește..." (Dimitrie Cantemir). In concepția cea mai generală a a- cestor filosofi ai istoriei, popoarele sînt egale atît prin originea lor comună, cît și prin etapele dezvoltării lor materiale și spirituale. Aceste două mari personalități ale secolului al XVIII-lea au încercat, fiecare în manieră proprie și cu rezultate nu întotdeauna e- gale, să dea o explicație teoretică mai adecvată lumii în care trăiau, măi corespunzătoare naturii și, mai ales, istoriei, fără ca prin acest travaliu să se fi despărțit de concepția teologică a vremii. Spre deosebire de Dimitrie Cantemir, care e vizibil influențat și de orientarea „naturalistă" a filosofiei europene, pe Vico îl interesează în exclusivitate istoria, civilizația și cultura popoarelor. Pe acest teritoriu i- mens, el își dezvoltă atenta sa a- naliză și selecție a datelor empirice, dublată de grija de a evidenția raporturile lor logice. Axiomele, principiile și metoda lui Vico, aplicate unui uriaș volum de date și evenimente, converg spre descoperirea primelor începuturi, reliefînd factorii naturali comuni și raționali ai modului de existență și de dezvoltare a popoarelor, imanența evoluției sociale a comunităților, începînd cu familia. Lumea civilizației este astfel pentru Vico opera oamenilor. Ea dezvăluie existența unei naturi raționale comune, care este și esența adevărată a condiției u- mane. Egalitatea dintre națiuni și dintre indivizi în procesul afirmării și edificării civilizației u- niversale conferă o înaltă demnitate fiecărui om și fiecărei na- țuni.Apariția instituțiilor sociale, a limbajului ca mod de comunicare, a familiei, a formelor de guvernare etc., reprezintă, din punctul de vedere al lui Vico, verigi cardinale comune procesului istoric prin care au trecut sau trec popoarele. El argumentează cu probe istorice, juridice, etimologice, mitologice, etnologice etc., caracterul social și rațional al activităților și instituțiilor, subliniind necontenit că oamenii au firea „destinată existenței sociale".Umanismul lui Giambattista Vico nu este o simplă atitudine și nici chiar un ideal, ci o doctrină științifică critică, izvorîtă din datele realității, din cursul desfășurat al apariției evenimentelor în istoria lumii, precum și din relațiile ce se stabilesc cu necesitate între acestea.Pentru cititorii de astăzi, Știința nouă rămîne o operă mai puțin sistematică, dar conținînd un impresionant volum de sugestii teoretice valoroase, judicioase, uneori insolite, expuse într-un stil ara reori căutat, dominantă fiind expresia clară și distinctă.
Titus RAVEICA

I. D. ZAMFIRESCU

V. Mihăilescu- 
Craiu :

„Peisaj nou".



n zorii ultimei zile din luna
■ martie 1973, s-a stins din 
I viață una din cele mai pro-
■ eminente figuri ale matema

ticilor românești — acad.
prof. M. Haimovici.

Savant de renume mondial, om 
de o rară noblețe sufletească, 
acad. prof. M. Haimovici a lucrat 
neobosit pentru progresul științei, 
pentru dezvoltarea invățămîntului 
superior, pentru promovarea idea
lurilor de dreptate și umanitate.

Născut la 30 noiembrie 1906, în 
lași, și-a realizat aproape întrea
ga sa pregătire științifică și acti
vitatea didactică în orașul său 
natal. A urmat la Liceul Națio
nal, absolvindu-l în 1926, apoi a 
intrat la Facultatea de științe a 
Universității ieșene, secția mate
matici, de unde și-a luat licența 
în 1930.

Pasiunea pentru științele exacte, 
talentul său, îl fac să se remarce 
încă din anii studenției, atrăgînd 
atenția și simpatia iluștrilor săi 
profesori A. Mylier și O. Mayer. 
La terminarea studiilor este numit 
asistent la Seminarul de matema
tici ieșean. In 1932 este trimis cu 
o bursă de stat la Roma pentru 
continuarea pregătirii de speciali
tate.

Lucrînd asiduu, își trece în scurt 
}imp (în iulie 1933) doctoratul, trâ

ntind subiectul (din mecanica flui
delor): Sur l’ecoulement des
liquides pesants dans un plan ver
tical, în fața unei comisii prezida
te de T. Levi-Civita, din care fă
cea parte și Bompiani.

Reîntors în țară își reia activita
tea la Universitatea ieșeană pînă 
în 1940, cînd, datorită conjuncturii 
politice de atunci este scos din 
Universitate cu toată opoziția unor 
profesori din facultate și a unor 
personalități de seamă din acea 
vreme. In această perioadă, de 
tristă amintire, a simțit în perma
nență sprijinul moral al foștilor 
săi profesori, convins fiind că ne
dreptatea și monstruozitatea nu 
puteau să dureze mult.

îndrăgostit profund de matema
tică și-a continuat cercetările știin
țifice chiar și în acele vremuri 
grele, astfel că la eliberarea țării 
avea un important număr de lu
crări care-l consacră ca om de 
știință valoros.

Ocupă prin concurs, în 1945, 
Catedra de mecanică de la Facul
tatea de matematică din lași, unde 
a desfășurat o vastă activitate di
dactică și de cercetare pînă în ul- 
timile clipe ale vieții.

Ca profesor a predat cursuri de 
mecanică teoretică, ecuații cu de
rivate parțiale, teoria elasticității. 
Prelegerile sale surprindeau prin 
noutatea, originalitatea lor, prin 
concepția proprie în care erau al
cătuite, purtînd vizibil pecetea 
personalității sale. Prin aceste 
cursuri, de o claritate excepțională 
și prezentate la cel mai înalt ni
vel științific, profesorul Mendel 
Haimovici și-a format numeroși e- 
levi, punînd bazele unei veritabile 

4 școli de mecanică la Universitatea 
din lași, școală care avea să se 
dezvolte și să se afirme în ultimii 
ani prin realizări deosebite în me
canica mediilor continue deforma- 
bile. Tratatul său de teoria elasti

cității este o încununare a acestei 
activități neobosite.

Peste 10 doctori în matematică 
și circa 20 de doctoranzi au be
neficiat de competența conducerii 
sale științifice.

Ales membru corespondent al A- 
cademiei R.S.R., în 1949, devine 
membru titular în 1963.

Din 1949 este director al Insti
tutului de matematică, Filiala lași 
a Academiei. Contribuția sa a fost 
hotărîtoare la dezvoltarea acestei 
instituții științifice.

Obține Premiul de Stat în 1951 
împreună cu un grup de profesori 
de la Facultatea de matematică a 
Universității ieșene.

A participat în străinătate la nu
meroase congrese, conferințe și 
colocvii de matematici, contribuind 
la creșterea prestigiului interna
țional al țării noastre.

Activitatea științifică a academi
cianului Mendel Haimovici desfă
șurată de-a lungul a peste patru 
decenii a fost îndreptată în trei 
direcții principale : geometrie, teo
ria ecuațiilor cu derivate parțiale 
și mecanică.

Ca geometru face parte din 
școala de geometrie de la lași. 
Elev al lui A. Mylier, O. Mayer și 
T. Levi—Civita, debutează în cola
borare cu llie Popa cu două me
morii referitoare la corespondența 
prin plane tangente paralele. Cer
cetările sale privind teoria spațiilor 
cu conexiune liniară sau reducti
bile la acest tip de spații, teoria 
spațiilor Finsler și spațiile fami
liilor de transformări de variabile, 

strîns legate de teoria grupurilor 
Lie, au fost incluse în celebrul tra
tat a lui Scouten „The Ricci Cal
culus", în cunoscuta monografie a 
lui Hanno Rund și în cartea lui 
Santaio referitoare ia geometria 
integrală. Pornind de la lucrările 
academicianului Gheorghe Vrăn- 
ceanu referitoare la geometrizarea 
sistemelor mecanice neolonome, a- 
cademicianul MendeL Haimovici a 
arătat cum se obține o geometri- 
zare semiintrinsecă a varietăților 
neolonome, care să reprezinte în- 
tr-adevăr mișcările sistemelor me
canice neolonome. Cercetările sale 
în această direcție sînt strîns le
gate de modelarea teoriilor uni
tare ale cîmpurilor fizice. Școala 
ieșeană de geometrie datorează 
acad. M. Haimovici rezultate re
marcabile, cuprinzînd soluții noi, 
metode noi și domenii care mai 
pot fi încă explorate.

Incepînd din anii 1948—1950 s-a 
orientat către studiul ecuațiilor cu 
derivate parțiale cercetînd proble
ma delicată a integrării sistemelor 
Pfaff. Aici, prin introducerea no
țiunii de separare și de reducti- 
bilitate a realizat o splendidă teo
rie generală a integrării sisteme
lor Pfaff, fundamentală în acest 
domeniu. Pornind de la sistemele 
diferențiale exterioare, studiate de 
Elie Cartan a cercetat în primul 
rînd prelungirile locale și parțiale 
ale unei ecuații de ordinul II cu o 
fur. ție necunoscută de două va
riabile independente și apoi re
prezentarea lor prin sisteme Pfaff, 
obținînd, cu această ocazie, ge
neralizări și extensiuni ale unor 
transformări cunoscute precum și 
clase de transformări complet noi. 
Cercetările laborioase întreprinse 
în legătură cu sistemele Pfaff și 
sistemele exterioare îl conduc la 
descoperirea unor metode noi de 
integrare a acestora și la demons
trarea corectă și completă a cele
brei teoreme de existență a lui 
Cartan. De asemenea, a fost pre
ocupat permanent de integrarea 
unor sisteme de ecuații cu deri
vate parțiale ce intervin în me
canică.

A inițiat cercetări ample în teo
ria elasticității plăcilor plane cu 
diverse condiții la limită.

Ideile sale fecunde au pătruns 
adînc, rodind, în terenul fertil al 
mecanicii mediilor continue defor- 
mabile, fiind preluate de discipo
lii săi.

Matematica românească dato
rează acad. Mendel Haimovici re
zultate științifice de mare valoare, 
crearea unei școli de mecanică 
teoretică și formarea unor cadre 
didactice și de cercetare de pres
tigiu.

Vechi membru de partid și mi
litant pe tărîm obștesc, a fost dis
tins cu înalte ordine și medalii ale 
Republicii Socialiste România.

Numele acestui savant care și-a 
închinat întreaga viață științei, ră- 
mîne înscris în istoria creației ma
tematice originale din România.

R. MIRON 
I. GRINDEI 

V. DIACONITA

/-------------------------------------------------- '
O.Z.N.-realitate cosmică?

V. MIHAILESCU-CRAIU : „In Copou

Anticipație terestră?O.Z.N. și... ozenologie. Dacă e să se întrebe cineva ce statut în planul cunoașterii are ozenologia, nu văd ce răspuns s-ar putea da. Ozenologia este o disciplină de studiu fără obiect: O.Z.N. (Obiecte Zburătoare Neidentificate) constituie... obiectul... neidentificat al ozenologiei I Există, la urma urmei, o literatură de specialitate (științifică) în problema O.Z.N. ? Iarăși nu văd un răspuns pozitiv, atîta timp cît materialele ce tratează această problemă amestecă într-un mod dezarmant faptul „senzațio- nal“ cu cel de probitate (cîte dintre cazurile O.Z.N. citate în diferite cărți și reviste sînt reale și cîte sînt simple născociri?) In problema O.Z.N. un fapt este cert: deocamdată cunoașterea în acest domeniu nu este nici știință, nici filosofie, nici artă, nici mitologie, nici religie, nici...ceva nou cît de cît lămurit.Despre ce este vorba, de fapt, în acest domeniu de explorare, neconsolidat încă, deopotrivă al ipotezelor și al himerelor ? Pentru cititorul, ce parcurge literatura cu acest profil se deschid trei întrebări esențiale : există aceste O.Z.N. ? ; de unde vin ele ? ; în ce scop vin ?. A- ceste întrebări impunîndu-se prin seriozitate, literatura ozenologică nu trebuie privită (în sine) cu neseriozitate. Ea poate fi neserioasă, e drept, însă prin ceea ce spune 
uneori (au existat prin revistele noastre seriale întregi de povești cu extratereștri). Dar la fel de bine, prin ceea ce spune (logic) cu consecvență, această literatură poate fi și gravă. Cartea O.Z.N, — o problemă modernă (Editura Junimea, 1972) de Florin Gheorghiță are, neîndoielnic, această calitate. In fața întrebărilor semnalate mai sus (pe care le diversifică și amplifică), acest volum se vrea o lucrare cu caracter științific. Autorul pleacă de la premisa existenței O.Z.N. (pe baza faptului că a- ceste obiecte neidentificate au fost văzute cu ochiul liber, pe ecrane radar, că au lăsat urme cu prilejul diverselor aterizări : pe sol, pe plante, pe anumite părți ale corpului omenesc, că declanșează diferite reacții ale organismului animal și uman etc.), încercînd o... „identificare" (dacă se poate spune așa) a acestor obiecte. In acest fapt — al „indentificării" — constă în principal seriozitatea reală a cărții. Șî spun „identificare", deoarece Florin Gheorghiță caută tot timpul să relaționeze întrebările ridicate de aspectele tehnice ale acestor obiecte neidentificate, cu răspunsurile și întrebările științei actuale. Astfel, autorul compară, la fiecare pas al cercetării, aspectele legate de tehnica de construcție și de zbor a O.Z.N., cu realizările științei contemporane și semnele de întrebare (probleme nerezolvate asupra cărora se lucrează intens) ce persistă în lumea cunoașterii.Urmărind însă ideea autorului (asupra căreia cititorul, după preferință, se poate îndoi) că aceste nave există, să vedem răspunsurile oferite (sau pe care le poate imagina cititorul însuși) la întrebările de care aminteam : de unde vin ele ? și în ce scop vin ? Cum principiile lor de construcție și funcționare, deduse după efectele ce le pun în evidență (viteze foarte mari, posibilități de viraj extrem de strînse, în unghi drept sau ascuțit, urme radioactive etc.), pot fi regăsite în cîmpul științei și tehnicii noastre actuale, însă într-o fază incipientă (uneori doar la nivelul tatonărilor pe plan teoretic), rezultă că O.Z.N. vin din spațiul cosmic. Originea lor este deci extraterestră, aparținînd unor civilizații galactice superioare. Aceste ființe raționale vin pentru a ține planeta sub observație. De ce ? Această întrebare trebuie serios aprofundată. O întreagă literatură de fantasciență cochetează cu ideea că respectivii vizitatori ar avea intenții ostile. Privită științific, problema conduce la cu totul alt răspuns. Există probe materiale, din domeniul protoistoriei (asupra cărora... arheologia se încurcă în explicații), care pot fi interpretate (cum fac ozenologii) că pămîntul a fost vizitat de asemenea nave și în trecut, cînd pămîntenii realizau întîii pași spre umanitate. Or, dacă acest fapt e real, atunci rostul vizitei lor nu poate fi acela de a distruge (aveau posibilitatea să nimicească omenirea cu zeci de mii de ani în urmă !) ci de a veghea acest proces istoric de evoluție spre umanitate. De la acest punct al problemei, firește că întrebarea poate fi dusă mai departe : însăși originea omului este terestră, sau cosmică ? Nu cumva civilizații galactice (sau extragalactice ?) au venit pe pămînt aducînd germenii vieții raționale ? Și acest aspect, desigur, nu trebuie elucidat prin însuși refuzul de a-1 pune în discuție...Revin la elementul de rezistență al cărții, asupra că- . ruia se impun cîteva sublinieri în plus. In aceste „admirabile nave" neidentificate, consideră autorul, am putea „identifica" principii, legități și realizări științifice care există... într-o fază incipientă în actuala stare de dezvoltare a științei și tehnicii noastre. O.Z.N. s-ar deplasa, consideră Florin Gheorghiță, stăpînind legitățile particulelor de „antimaterie", ca și principiul degravitării; viteza luminii rămîne, în acest caz, o viteză limitată dar cu „două sensuri" (așa cum valoarea zero este limita între numerele pozitive și cele negative), ceea ce înseamnă că ar exista viteze superluminice (expresie a cuantelor ultrarapide numite tahioni). Acest permanent apel (prin analogie) la datele (sau întrebările) științei, face ca lucrarea O.Z.N. — o problemă modernă să capete un caracter de profundă seriozitate. Oricum, din acest punct de vedere, un anume aspect se cere a fi remarcat : este posibil ca lucrarea să rămînă la pragul de a nu convinge pe unii de existența O.Z.N. ; în schimb, făcînd mereu trimiteri către eventuale rezolvări ale unor aspecte de tehnica zborului și de construcție ce ar caracteriza a- ceste obiecte, lucrarea devine o încercare de convingere asupra modului cum va arăta mîine însăși dezvoltarea științei și tehnicii pe pămînt. Chiar dacă aceste O.Z.N. nu există — cum pot considera (pe bună dreptate ? sau nu?) unii cititori, se impune însă cu vigoare ideea că datele concrete (și preocupările) științei și tehnicii actuale vor duce mîine, în mod necesar, la inventarea a- cestora de către omenire. Aici se află, repet, unul dintre meritele deosebite ale cărții lui Florin Gheorghiță: anticiparea a ceea ce va fi mîine în știința .și tehnica noastră.

G. AVRĂMESCU



Despre 
antologie bilingvă *) LABERIUS 105 î.e.n. — 43 î.e.n.) SENECA (4 î.e.n. — 62 e.n.)

Responsabilitatea și riscurile pe care le implică alcătuirea unei antologii sînt cunoscute și nu la acestea ne vom referi în încercarea de comentariu asupra cărții publicate de Sever Trifu și Dumitru Ciocoi—Pop. Menționăm doar în trecere că autorii se limitează la „certitudinile lirice" (nu am înțeles, totuși, de ce cartea s-ar chema neapărat Lirica românească) a douăzeci și doi de poeți, dintre care „nici unul nu mai este în viață", transpuse în limba engleză de doisprezece traducători, dintre care aproape jumătate nu mai sînt. „Antologia nu pretinde să ofere... un tablou complet al culorilor poeziei românești" cj doar să sugereze „direcțiile interioare" ale acesteia pe parcursul a o sută cincizeci de ani. Cîteva din nedumeririle noastre de ordin general ar fi prezența lui Ion Minulescu cu un număr de poezii și de pagini care-1 depășește pe cel o- ferit lui Arghezi, Blaga sau Barbu, că din Barbu au fost alese Lava, Umanizare și Păunul, ca fiind poeziile care s-ar încadra cel mai bine acelei evoluții interioare, că foarte mulți poeți—certitudini, în viață sau nu, dar care aparțin perioadelor respective, lipsesc din antologie; autorii se justifică, dar noi nu înțelegem criteriile și nici măcar justificarea însăși, fiindcă, de fapt, nici o antologie nu poate fi completă.O antologie bilingvă presupune o provocare : cititorului i se dă posibilitatea nemijlocită de a confrunta cele două texte și de a-și da părerea asupra lor. Poeții ne sînt dragi și foarte bine cunoscuți, traducătorii consacrați, autorii antologiei — membri ai colectivului catedrei de limbă și literatură engleză din Cluj, dar cartea care-i adună pe toți la un loc este departe de a ne entuziasma.La Secțiunea Eminescu (copios reprezentată în antologie) autorii includ versiunea engleză, a poeziei Mai am un singur dor. Dimitrie Cuclin a tradus una din variantele cunoscute ale poeziei (cunoscută și ea), însă antologia ne oferă în paralel două texte deosebite în care Eminescu, nu numai că are o organizare foarte diferită a materialului prelucrat — care ră- mîne în general același în toate variantele — (lucru care ar fi putut scăpa la o lectură mai puțin atentă, totuși în cazul acesta nejustificată) — dar în varianta tradusă de Cuclin există și o strofă în plus (lucru mai ușor de descoperit). A traduce mai puțin dintr-o poezie, a concentra expresia se mai poate, dar a adăuga o strofă de douăsprezece versuri, nouă, cel puțin, ni se pare foarte interesant.De fapt antologia pe cate o avem în vedere ilustrează foarte bine și prima parte a semi- paradoxului nostru, fiindcă pe paginile 260 și 261 avem textul poeziei lui Ion Vinea „Dintr-o toamnă" (titlu inexact tradus în engleză) cu o strofă în minus, de data aceasta în versiunea engleză a lui Roy MacGregor—Hastie. Aici însă nu ne mai mirăm prea mult din mai multe motive: în primul rînd fiindcă traducătorul a avut și pînă la penultima strofă serioase și numeroase dificultăți de transpunere; așa că renunțarea la final ni se pare a- proape explicabilă.De altfel, nu acesta este primul deserviciu pe care Roy MacGregor Hastie îl face poeziei românești. Poetul mediocru și traducătorul superficial din Hull a mai tradus în limba engleză, cel puțin la fel de nereușit cele 11 elegii ale lui Nichita Stănescu de care am îndrăznit să ne ocupăm mai demult, volumul Rame al lui Sorescu, o recentă selecție din poezia lui Eminescu și o întreagă antologie din 1969, volume care ar putea deveni subiecte interesante pentru specialiștii care s-ar ocupa de inventivitatea deformatoare și deci dăunătoare a traducătorilor.Și Henrv Stanley își permite sa modifice finalul la Făt—Logofăt, și Alfred Margul—Sper- ber își permite uneori (ca în versul al doilea din Nervi de toamnă sau ultimul din Cîntecul obîrșiei) să schimbe textul, dar ei o fac cel puțin de dragul păstrării ritmului și muzicalității; și „binecunoscuta traducătoare" Manela Dîmboiu are serioase dificultăți în traducerea lui Minulescu.Toate aceste erori aparțin atît traducătorilor cît și autorilor antologiei, răspunzători pentru selectarea acestor texte într-o carte care vrea să informeze corect străinătatea despre poezia noastră.In restul cazurilor traducerile corespund din multe puncte de vedere, uneori sînt chiar foarte reușite, fapt justificat dealtfel prin semnăturile multor personalități ale anglistacn românești cum ar fi Petre Grimm, Dan Duțescu, Leon Levițchi, Andrei Bantaș cărora li se a- daugă sau mal bine zis îi preced, Sylvia Pankhurst și I. O. Ștefanovici. Antologia mai cuprinde și scurte informații bio-bibliografice, uneori chiar aprecieri critice care doar rareori depășesc nivelul unui manual elementar. Bibliografia critică nu este nici foarte completă nici prea la zi. Autorii mai încurca u- neori fișele și traduo spre exemplu doua volume prin termenii sinonimiei valabili uneori pentru unul din ele (p. 258, rîndunle 4 5 de tos) iar notele ne dau adesea informații destul de curioase (Bacăul = oraș industrial din nordul Moldovei).Aminteam la început de dificultățile Și temeritatea alcătuirii unei culegeri reprezentative de acordarea creditului unuia sau altuia dintre traducători într-un domeniu atît de gingaș cum este poezia ; multe dintre puținele lipsuri semnalate de noi, cu intenția evident sperăm, de a corecta și nu de a refuza, puteau fiPeevitate — altele nu. Cartea ramine produsul unui volum substanțial de munca, o întreprindere nobilă și o treaptă aproape înevita- bilă în procesul de afirmare a poeziei românești în lume.

Autor de piese numite mimi, celebre pe scenele Romei republicane. Participind la un concurs dramatic organizat de Cacsar în anul 46 î.e.n., poetul a fost silit să interpreteze pe scenă, deși era bătrîn, un rol din mimul său, fapt ce echivala, după legile vremii, cu anularea rangului său de cavaler. împotriva umilirii pricinuite de Caesar „omul cu slavă", poetul s-a răzbunat cu durere surdă și demnă în acest prolog, singurul fragment unitar păstrat pînă astăzi din opera sa (Ma. crobius, Saturnalia, II, 7).
prologul unui mim

Cu val proclet o, Soartă, tu i-ai tirît in iureș 
Pre mulți ce vad cercară, dar ciți scăpară teteri 1 
Au unde mă-ntorni astăzi pe mine scurs de vlagă? 
Cind iost-am și eu tinăr nu m-au clintit ispita 
Nici darul și nici spaima nici sila și nici cirma 
Dar sint uncheș acuma, ce lesne, vai, mă clatin 
La vorba cea blajină, momind precum o rugă, 
Prin care-un om cu slavă mi-a miluit urechea. 
N-au cutezat nici zeii pre dinsul să-l infrunte 
Ci s-ar cădea să-l supăr eu muritor bicisnic ? 
Șaizeci de ani trecură și toți semeți și limpezi... 
M-au fost văzut azi larii in rind cu cavalerii
Va să mă-ntorn de-acuma un mim sărman acasă... 
Ci astăzi eu trăit-am mai, mult decit sorocu-mi... 
O, Soartă, care nu știi măsura-n rău și-n bine

Dac-ai avut dorința să-mi frîngi tu virful faimei 
Prin care flori și glorii surid în lumea bună 
De ce deunăzi nu m-ai plecat să-mi culegi roada 
Cind trupu-mi era verde și mlădios. Atuncea 
Puteam să-i plac mulțimii și-acestui om cu slavă. 
De ce mă pleci acuma ? Ce pot s-aduc în scenă? 
Un chip frumos sau poate un trup ca chiparosul, 
Talentul plin de seve sau glas care desfată 
Cum iedera pe arbori se-nvîrte și-i sugrumă 
Tot astfel bătrinețea cu braț de ani mă stringe... 
Unui mormînt asemeni numai prin nume dăinui.

STATIUS (40e.n. — 96 e.n.)
Autorul epopeelor Thebaida și Achilleida, a scris 0 culegere de poezii cu titlul Silvae, improvizații cu subiecte heterogene, în care prospețimea inspirației și sensibilitatea expresiei irumpe adesea peste zăgazurile manierismului mitologic. Poemul Somnul, compus spre a- murgul vieții, în urma înfrîngerii poetului la concursurile Capitoline, transfigurează starea sa sufletească, provocată de acest eveniment, într-un ton poetic delicat și spontan.

somnul

Ștefan AVĂDĂNEI

*) Sever Trifu, Dumitru Ciocoi-Pop, 
Romanian Poems, a bilingual anthology ot 

romanian poetry
.Dacia" — Cluj, 1972, pp. 312.Editura

Fecund scriitor al perioadei postaugustane, supranumită argentea latinitas, se manifestă prodigios ca filozof, orator, diplomat. Geniul său efervescent a creat, printre alte opere, nouă tragedii, transfigurind, într-o viziune „anticlasică", concepția sa stoică despre lume, luminată de numeroase note umaniste. In tragediile sale, matricea subiectelor mitologice este înnobilată de o imaginație deconcertantă și o intuiție psihologică neobișnuită. Poemul acesta este un cor al locuitorilor din Teba întilnit în. tragedia Hercule furens, în care sentimentul naturii se îmbină cu reflecția morală, fenomen specific corurilor din piesele sale.
revărsatul de zori

Stele pe boltă mai pilpiie rare 
Cerul se-nclină și noaptea învinsă 
Straja-și adună. Ziua stă-n zare, 
Phosphoros stringe oastea nestinsă. 
Steaua polară din nordul de ghiață, 
Șapte stele fac Uisa lui Arcaș, 
Cîrma-și-nvirte și cheamă lumina, 
lată răsare din voi de smaralde, 
Urcă Titan pe stinci în Oeta.
Sfinte dumbrăvi de bachante tebane 
Prind să se scalde in val roșietic. 
Sora lui Phoebus alunecă-n zare 
lată plugarul vinjos se trezește 
Griji îl frămîntă și casa deschide, 
lată ciobanul și turma-i bogată 
Paște-n livada cu brumă căruntă. 
Slobod se joacă, pe pajiștea largă, 
Un tăuraș cu fruntea-mbumbită. 
Mamele supte își umflă iar sinii, 
ledul cel tinăr cu mers șovăielnic 
Sare mlădiu pe iarba mănoasă 
lată pe-o ramură-naltă răsună 
Glasul feciorei silită de rege : 
Privighetoarea în cuibul său iară 
Arde să-și mingiie penele-n soare. 
Gureșă gloata cu ea gîngurește, 
Triluri întîmpină ziua sosită, 
lată cîrmaciul viața-și-ncrede 
Vîntului care scormone-n pînze. 
lată pescarul pe țărm se înclină, 
Stîncile-s roase și rînduiește 
Undița-n apă cu dulce momeală. 
Lacom privește cînd prada îl trage, 
Simte cum zguduie peștele sfoara. 
Astfel mulțimea-și petrece văleatul 
Casele-s vesele. Puține bucate-s 
Numai nădejdea crește-n ogoare. 
Tulburi speranțe și temeri scalîmbe 
Umblă-n cetate și zguduie lumea. 
Unul slujește treaz toată vremea 
Praguri trufașe și praguri de rege. 
Altu-și adună averi fără preget, 
Șade ca sfinxul în fața comorii, 
Zace sărac lingă stive de aur. 
Gloată îl poartă pe altul zănatic 
Mintea i-o umflă cu boare deșartă i 
Vulgul ce-și schimbă față ca unda 
Altu-n vacarmul din toruri vinde 
Harță turbată și vorbe de clacă, 
Spumegă sufletu-n furie stearpă. 
Blîndă odihnă cunosc numai unii.
Cei care simt că viața-i fugară 
Nu uită vremea fără întoarceri.
Veseli trăiți cît soarta surîde 
Viața aleargă și ziua cu aripi 
Roata învîrte și anii coboară.

Tu cel mai tinăr și blind dintre zei, o, spune-mi 
Ce fărădelege mi-aduse, sărmanul de mine, osînda 
De-a fi lipsit de daru-ți ? Turme și păsări și fiare 
Dorm istovite. Asemeni creste curbate de munte. 
Fluvii năvalnice își schimbă isonul; valuri surpate 
Nu mai huruie. Marea se sprijină-n țărmuri și doarme. 
Șapte rotiri făcu Phoebe și toropitele-mi gene 
Nu se mai culcă. De șapte ori tortele de pe Oeta 
Și din insula Paphos iar le revăd. Oh, de asemeni, 
Șapte rotiri împlini Tithonia care cu milă 
Vaerul meu mi-l stropește cu bice răcoritoare.
Unde să mai găsesc tărie ? Chiar de-aș fi Argus 
Cel cu o mie de ochi pe care pe rind și-i adoarme 
Căci nici el, blestemat, nu veghea cu tot trupul odată 
N-aș mai putea. Dar, vai, dacă-n noaptea adîncă vreunul 
Singur te-alungă strîngîndu-și în juru-i brațul iubitei 
Vino, te rog, și-mi întinde pe ochi aripile-ți blînde 
Nu pe de-a-ntregul căci asta te roagă mulțimea ferice, 
Numai să mă atingi cu capătul vergii sau treci numai 
lntr-o clipită, cu pașii de aer, pe-alături de mine.

Traducere : Traian DIACONESCU

Torc ursitoarele caerul vieții 
Și niciodată nu răstorc firul. 
Pururea poartă lacoma soartă 
Viața umană pe drum șovăielnic 
Pasul ne fuge și caută Styxul.



Odată cu adoptarea unui nou nume eroina își schimbă nu numai portul ci și firea. Quijotizarea lui Alonso cel Bun operează o mutație caracteristică profundă: arhitimidul și supra- complexatul hidalgo de odinioară, cel care 
nu reușise să-și adune în doisprezece ani curajul trebuitor unei declarații de dragoste, dispare în armura cavalerului rătăcitor, de o extraordinară temeritate, de o desăvîrșită siguranță de sine, avînd întotdeauna certitudinea succesului, depozitar al unui imens orgoliu. Peripețiile prin care don Quijote trece pun într-o vie lumină ceea ce autorul numește „făloșenia 
lui“. Vechiului complex de inferioritate i să substituie complexul opus, de superioritate, manifestat violent cu orice prilej. Eroul, care își estimează cu larghețe forțele : „Eu fac cît o sută !“, nu consideră de pildă inegală pentru el o bătălie în care are de înfruntat 30 de uriași I Nici-o piedică nu e insurmontabilă, nimic nu e imposibil pentru don Quijote : „căci nu se află primejdie pe fața pămîntului prin care să nu pot deschide drum cu spada mea“. El trăiește într-o psihoză a succesului dinainte asigurat. Pînă și regiunea de dincolo de moarte i se pare accesibilă cavalerului rătăcitor : „Nu mai are nici o însemnătate dac-a ajuns ori nu pe ceea lume, că-1 scot eu de-acolo, n-ai grijă, chiar de mi-ar sta împotrivă lumea întreagă". Beția forței pe care i se pare c-o reprezintă îl face să declare că ia sub oblăduirea sa pe vii și pe morți : „Don Qpijote sînt (...), eu, cel care am menirea sa-i ajut în nevoile lor și pe cei vii și pe cei morți‘“. Prezentul și lumea reală ne- putîndu-i opune atîția advesari cîți ar fi brațul său în stare să răpună, personajul face apel fie la trecut, fie la ființe supranaturale. Dacă s-ar fi născut cu două mii de ani în urmă — visează eroul cu regretul de a nu fi luat parte la războiul descris de Homer, dar făcîndu-și totuși un plan de acțiune retrospectiv în legătură cu acesta — „nici Troia n-ar mai fi fost pîrjolită și nici Cartagina nimicită" : „pentru că, numai prin faptul că l-aș fi ucis pe Paris, ar fi fost înlăturate atîtea restriști". Provocarea supremă este adresată „necuratul(ui) în carne și oase" : „Vină acum cine-o pofti, că eu aicea sînt și atîta curaj am încît mă simt în stare să mă iau la harță cu Necuratul în carne și oase 1“ Neprovocate și nedezmințite de faptele sale, sentimentul și conștiința puterii : „Știu eu prea bine cine sînt (...), și știu că pot fi nu numai ceea ce am spus, ci pot să fiu toți cei doisprezece pairs ai Franței laolaltă, și toți cei nouă cavaleri ai Faimei, pentru că toate isprăvile pe care le-au făcut ei, luați buluc și fiecare în parte, nu-s nimica pe lîngă ale mele" îi sînt date aprioric, prin însăși nebunia care face din pașnicul hidalgo un om nou. Metamorfoza personajului acoperă și zona erotică : timidul de altădată, incapabil să declare dragoste unei țărănci, acceptă cu dezinvoltură și condescendență, ca pe un lucru firesc și care i se cuvine, curtea și avansurile unor nobile doamne și chiar a „domnițelor". Singura lui grijă acum e de a le preveni că inima lui e dată „Doamnele mele, mai astîmpărați-vă văpăile dragostei, fiindcă aceea care-mi este stăpîna gîndurilor. Dulcineea din To- boso, cea fără de seamăn pe lume, nu îngăduie să mă robească și să mă stăpîneas- că alte gînduri decît cele îndreptate că- »tre ea". Din exempele de mai sus, la care fem mai putea adăuga și altele, vedem cum orgoliul personajului se înfoiază în- tr-un enorm hybris, cum singuranța de sine se dezvoltă pînă la proporțiile unui sentiment al invincibilității. Și în această

„OMUL DE STICLĂ» Șl „OMUL DE FIER» 
ÎN SECOLUL DE AUR SPANIOL

Valeriu CRISTEA

latură a sa, personajul reflectă Spania, istoria ei. Marile succese repurtate de spanioli în timpul Reconchistei, succese acumulate de-a lungul mai multor secole, e- venimentul-explozie al descoperirii lumii noi, urmat de rapidele izbînzi ale conchistadorilor s-au cristalizat, în conștiința u- nui popor ce se vedea ajuns stăpîn aproape al întregului glob ce fusese redus la un colț de țară, într-un complex de superioritate, invincibilitate și orgoliu. In a doua jumătate a secolului al XVI-lea, a- cest complex își pierde din forță, combătut de un sentiment nou în fața existenței : vulnerabilitatea. Don Quijote — strigoiul unei epoci prin excelență dinamice — încearcă să refacă acel complex în forma sa cea mai pură. El se identifică pînă într-atît cu sentimentul invincibilității încît un don Quijote înfrînt (sau mai exact: care are conștiința înfrîngerii) nu mai e de fapt un don Quijote. Adevăratul sfîrșit al romanului se află mult în interiorul cărții lui Cervantes ; al doilea duel cu Samson Carrasco, travestit de astă dată în Cavalerul Albei Luni, pe cîmpia din fața Barcelonei („Aici a fost Troia ; aici nefericirea...“) pune capăt rătăcirilor eroului, istoriei sale. Cu mult înainte de a redeveni, pe patul de moarte, Alonso cel Bun, el încetează de a mai fi don Quijote. Pe drumul ultimei sale întoarceri acasă, el călătorește fără nici o identitate. Don Quijote reprezintă ipostaza subiectivă a invincibilității. Lucrurile se petrec ca și cum cărturarul Alonso Quijano ar fi descoperit rețeta invincibilității care îi metaforfozează în cavaler invulnerabil (iarăși, se înțelege, subiectiv, căci numai numărul ciomăgelilor ce i se pot trece în cont ne arată cît de vulnerabil este în realitate). Fără „puterea" nouă pe care o dobîndește și pe care o simte în el, putere pe care, într-un dialog cu Sancho, o a- tribuie, într-un chip convențional, domniței protectoare, „n-ași avea — mărturisește el — nici atîta cît să omor un pui de găină".Celălalt mare — „nebun" înțelept din opera lui Cervantes — licențiatul Vidri- era — întruchipează ipostaza exact opusă aceleia a invincibilității quijotești. Erou al uneia din nuvelele exemplare cu același titlu, licențiatul Vidriera, pe numele său Tomas Rodaja, fusese cules de pe drumuri, pe cînd era copil, de doi gentilomi studenți la Salamanca. Luat în serviciul acestora, beneficiază, potrivit unui bun obicei al timpului, alături de stă- pînii săi, vreme de opt ani, de cursurile celebrei universități. învățătura cade pe un teren dintre cele mai prielnice, Tomas făcînd, în scurt timp, dovada unor calități și talente excepționale. După terminarea studiilor, gentilomii se întorc a- casă, invitîndu-1 pe Tomas, care între timp le devenise din servitor prieten, să-i însoțească. Cu toată amabilitatea gazdelor, Tomas Rodaja nu-și prelungește prea mult șederea, cerîndu-le în cele din urmă foștilor lui stăpîni permisiunea de a se reîntoarce la Salamanca pentru continuarea studiilor. Pe drum întîlnește pe căpitanul don Diego de Valdivia, care face 

elogiul vieții de soldat ; eroul se lasă convins să-l însoțească în Italia, fără să se înregimenteze totuși. La Genova se desparte de căpitan și străbate singur toată Italia. Florența, Luca, Roma, Neapole, Palermo, Mesina, Veneția, Milano — prilej pentru scriitor de a-și transcrie propriile sale amintiri italiene, apoi, alăturîndu-se tercio-ului comandat de don Diego trece prin Flandra, Gând și Bruxelles, reîntor- cîndu-se în Spania prin Franța dar ocolind Parisul bîntuit de războaiele religioase. La Salamanca obține repede gradul de licențiat în drept. O nobilă doamnă stabilită de curînd în oraș se îndrăgostește nebunește de el, oferindu-i mîna și averea. Din dorința de a se consacra exclusiv studiilor, eroul o refuză net, ceea ce o determină pe femeie să recurgă la serviciile unei „experte" care-i recomandă un filtru cu pretinse puteri magice, de pe urma căruia eroul e în primejdie să sucombe. Șase luni se zbate între viață și moarte, apoi sănătatea trupului îi revine ; nu însă și cea a minții, în care persistă ideea că ar fi alcătuit în întregime din sticlă. De pe patul de suferință al lui Tomas Rodaja se ridică licențiatul Vidriera. înțelepciunea îi este însă și mai mare, ceea ce nu-1 miră pe erou, „căci — explică el — sticla fiind o substanță subtilă, delicată și, transparentă, spiritul poate lucra în acest mediu cu mai multă iuțeală și eficacitate decît în acela pe care-1 constituie învelișul trupului, greoi, opac și terestru". I se pun întrebări dintre cele mai dificile la care răspunde prompt și cu brio, i se înfățișează probleme irezolvabile la care găsește soluții, uimind pe cei mai mari savanțî și doctori ai universității, pe profesorii de medicină și filosofie. Ideea sa fixă însă continuă să-1 urmărească: refuză îmbrăcămintea prea strimtă care l-ar putea periclita prin comprimare, puțina hrană pe care o acceptă îi parvine suspendată de capătul unui baston foarte lung (ca să evite atingerea oamenilor) ; merge întotdeauna pe mijlocul străzii, pîndind acoperișurile pentru a preveni un accident ce i-ar putea fi fatal ; iarna doarme învelit în paie, pentru a nu plezni de ger ; vara suferă de teroarea tunetului, ale cărui vibrații l-ar putea... face bucăți.Un nobil de la curte îl invită la ei ; apoi, după un an de comportament aberant (cam un an ține și nebunia lui don Quijote) un călugăr îl ia sub oblăduirea lui și-l vindecă. Reîntorcîndu-se la Valladolid pentru a obține o slujbă, mulțimea care-1 recunoaște se ține după el într-un alai compromițător. Nevoit să părăsească în cele din urmă curtea, pleacă în Flandra unde-1 regăsește pe prietenul său, căpitanul don Diego de Valdivia, și se înrolează.Prima întrebare care o ridică lectura acestei extraordinare nuvele, a cărei materie crește din sămînța uneia din cele mai bizare idei epice ce a trecut vreodată prin mintea vreunui scriitor, idee îmbrăcată, după cum am văzut, într-o țesătură de detalii concrete ce conferă elementului 

bizar o verosimilitate a sa, specifică, fără de care el nu devine viabil artisticește, este în legătură cu forma nebuniei eroului. De ce această idee fixă ? Fragilitatea și slăbiciunea întregului organism ce caracterizează convalescența unei boli grele și de durată ar putea constitui o sugestie a caracterului pe care-1 ia nebunia în a- cest caz particular. O explicație completă trebuie să țină însă seama de neîndoielnica valoare simbolică a omului de sticlă. Călătoriile lui Tomas Rodaja prin Italia, Flandra, Franța, întreprinse în condiții cel puțin materiale dacă nu și morale ce nu puteau fi prea deosebite de cele ale unui picaro, la care am putea adăuga viața de copil sărac și chiar împrejurările, totuși umilitoare, deși bine venite, în care accede la învățătură, trebuie să-i fi revelat, ca și lui Cervantes însuși, prin mijlocirea experienței dobîndite, un sens al lumii, al omului. Vasta sa experiență livrescă, punîndu-1 la curent eu vechi certitudini care se clatină și cu ipoteze noi care nu-și găsiseră încă deplina confirmare, ca și nu mai puțin vasta sa experiență existențială converg spre aceeași concluzie : omul e vulnerabil în cadrele existenței sale; în cel social, prin dezechilibrarea ierarhiilor și pauperizarea cronică a claselor de jos. în cel politic — geografic, prin lărgirea bruscă și neliniștitoare a scenei pînă atunci familiare a lumii cunoscute; în cel istoric, prin impasul în care expiră secole de splendid dinamism colectiv și exemplar energetism al personalității,- în cel spiritual ~ etic religios, prin relativizarea conceptelor de bază ca urmare a pătrunderii unor serii_ nesfîrșite de date și cunoștințe noi, în fine în cel cosmic prin cascada lumilor infinite care se prăbușește, asurzind-o și descumpănind-o, în conștiința omului funcționînd pînă atunci la scara altor proporții. Viața de excepție a lui Cervantes i-a permis să ocupe una din acele poziții privilegiate din care înțelesul general al unei epoci și semnificația tipului ei uman reprezentativ se dezvăluie pe deplin ; în atîtea din împrejurările dramatice ale existenței sale el a simțit vulnerabilitatea dureroasă ca o rană a omului, precaritatea ființei sale în univers, fragilitatea lui în fata mecanismului în aparență orb al istoriei.Licențiatul Vidriera și don Quijote figurează așadar tipuri de nebunie contrare. Dar nu fără legătură între ele. în biografia lui don Quijote există de asemenea, după părerea noastră, un om de sticlă. Este Alonso Quijano. Timiditatea sa, am spune monstruoasă, cu cei doisprezece ani de iubire reprimată, teama de exteriorizare, tipul de existență ferită, vegetativă și retrasă pentru care optează ne permit să admitem această ipoteză. Și chiar s-o dezvoltăm. „Cazul" Vidriera poate fi intercalat între anii obscuri din trecutul lui don Quijote. Vidul biografic care precede limita semicentenarului său nu ne poate opune nici o rezistență. Alonso Quijano ar fi atunci omul de sticlă care se invulnerabilizează prin transformarea în don Quijote. Nebunia fragilității extreme crează, prin însuși caracterul insuportabil al sentimentului de precaritate, o supra-nebunie compensatorie a invincibilității supreme. Omul de sticlă se proiectează în omul de fier, — cavalerul rătăcitor.Vulnerabilitatea rurală a omului de la 1600, contemporanul lui Cervantes, caută un refugiu iluzoriu în invincibilitatea legendară a miticului erou spaniol făurit de secolele precedente.

WYNDHAM LEWIS : „Compoziție"

NICOLAE GANE
Șl FĂLTICENII

In fondul de arhivă al Bibliotecii Centrale Universitare „Mihai Eminescu" din Iași se găsește următoarea scrisoare a lui Nicolae Ganea :
„11 Ianuarie 1916 Iași

Mult stimate Domnule Ciurea,
M-am bucurat cînd am aflat că ați primit tabloul 

în bună stare, căci drept să spun, știind lipsa de în
grijire a hamalilor de la căile ferate, îmi era frică să 
nu ajungă vătămat.

Vă trimet acum două manuscrise și anume Catrințaș 
și Milordachi, acest din urmă cu subiect din județul 
Suceava.

N-a fost lucru ușor de găsit aceste manuscrise în 
nămolul meu de hîrtii împrăștiate în cea mai mare neo- 
rînduială.

Acum că am îndeplinit aproape în totul cererea 
Dv, vă mulțumesc din inimă pentru cinstea ce mi-ați 
făcut de a vă adresa la mine în scop de a vă procura 
cărțile mele pentru muzeul din Folticeni.

M-am supus cu atît mai multă plăcere dorinței Dv. 
cu cît Folticenii este iubitul meu oraș natal plin de 

amintiri din copilărie, iar județul Suceava este unul din 
cele mai frumoase județe ale țării, care mi-a inspirat 
odinioară multe din novelele mele. — Sfîrșesc rugîndu- 
-vă să arătați lui Artur Gorovei salutările mele cele 
mai amicale și Dv. să primiți încredințarea prea distin
sei mele considerațiuni.

N. Gane“.Adresantul acestei scrisori este profesorul Vasile Ciurea, organizatorul Muzeului Fălticenilor. în broșura sa „Muzeul Fălticenilor. Două decenii de muncă 1914-1934. Istoricul și activitatea lui" (Fălticeni, 1934), acesta din urmă arată împrejurările în care a solicitat lui N. Gane sprijinul în activitatea pe care o depunea. La sfîrșitul anului 1915, scriitorul răspundea, trimițînd 14 volume din cărțile sale și un portret cu dedicație. Ulterior, așa cum arată scrisoarea reprodusă, el trimite și două manuscrise. V. Ciurea reproduce și un fragment din această scrisoare (Cf. V. Ciurea, op. cit., p. 38-40).Prin împrejurări încă nelămurite, scrisoarea autografă a lui Nicolae Gane a ajuns în posesia Bibliotecii Centrale Universitare Iași, unde se află în fondul de arhivă, sub nr. 91.Dat fiind că textul, fragmentat citat de V. Ciurea, se găsește în amintirile lui A. Gorovei (Cf. Artur Gorovei : „Alte vremuri. Amintiri literare". Fălticeni, 1930, p. 128), e de presupus că scrisoarea s-a aflat în arhiva acestuia din urmă, de la care, odată cu o parte din cărțile donate de el Bibliotecii ieșene, a ajuns în arhiva acesteia.
M. BODINGER



TIMP LIRIC

pe bolfi atunci 

lumina ta prelungă

file de arhivă

Poate ne-om întîlni pe insula din singe 
Unde-am crescut din cai ca două alergări
Și ultima lactee in care te vei stinge
Mi-o vei închide poate refugiul să mi-l ceri

Și nu dori ca lemnul să-ți ajungă 
Căci voi cădea in rana din inele 
Pe bolți atunci lumina ta prelungă 
Să se prefacă-n chipul morții meleVasile George PLJIU

ULTRAMODERNUL MONUMENT ARHITECTONIC
Medalia pe care o reproducem 

a fost bătută ca semn comemorativ 
al inaugurării actualului local al 
Teatrului Național din Iași — la 
14 decembrie 1896. La vremea a- 
ceea, acest ultramodern monument arhitectonic, cum l-a numit presa, 
era unul dintre cele mai mari din 
Europa și dispunea de instalații 
rar întilnite: „Este încălzit cu a- parate calorice acționate în continuă pulsație ; are rețea de lumină electrică peste tot și are un pulverizator de apă rece care, va

ra, introduce aer răcoros în sală ; iar o perdea de fier împiedică focul — dacă va fi — să treacă de pe scenă în sală, sau invers". Ci
tind aceste relatări făcute de presa 
de acum trei sferturi de veac, ai 
credința că se vorbește de o con
strucție modernă din zilele noas
tre. Cu atît mai mult cînd afli și 
gabaritele sălii: 14 metri înălți
me, 21 de metri lățime, 23 de me
tri lungime, 1.100 de locuri. Con
strucția, realizată în decurs de 
doi ani, a costat peste două mili

oane de lei. Cu darea în folosin
ță a acestui local, Teatrul Națio
nal din Iași a intrat într-o nouă 
epocă, de vădit progres. Primul 
spectacol găzduit: Fîntîna Blan- duziei, de Vasile Alecsandri, după 
care au urmat alte premiere, ro
mânești și străine, în care au ob
ținut succese răsunătoare marii 
actori ai timpului: Agatha Bâr- 
sescu, Aristița Romanescu, Con
stantin Nottara, Ștefan Brabores- 
cu, Maria Ventura, Elvira Popes
cu si alții.

Ion MUNTEANU

M. P.

CIPRIAN 
PORUMBESCUORIZONTAL : 1. Magazin a cărui editură a publicat mai multe partituri ale unor lucrări de C. Porumbescu — 29 la celebra „Baladă pentru vioară și pian" ; 2. PI — Cîntăreților din această localitate P. le-a dedicat un marș, compus pe versuri proprii ; 3. Neg — O- raș unde P. se stabilește în 1881 ca „profesor provizoriu de muzică și de cîntări" și unde i se reprezintă, în premieră, opereta „Crai Nou" ; 4. Compozitor român,autorul articolelor „100 de ani de la nașterea lui Cipri- an Porumbescu" (Contemporanul, 9 oct. 1953 și „Cinstind memoria marelui înaintaș al muzicii noastre" (Muzica, 4, 1953) ; 5. Piesă de cameră compusă de P. în 1880; 6. „Te-ai dus iubite" (fragment final) !... — ...și introducere la „Sosirea primăverii" I — Pe versurile celui de la Mircești a compus C. Porumbescu cantata „Altarul Mănăstirii Putna", „Cîntecul Margaretei", „Odă ostașilor români" ș.a. ; 7. Personaj din opereta „Lăsați-mă să cînt" — Eremie Oprișanu, unul dintre editorii unor lucrări corale de P. ; 8. La... sol ! — Miere ! ; 9. Vals pentru pian compus de P. în 1880; 10. „...Linte sau Rigorosul teologic", comedie în două scene, cu uvertură și un final pentru două coruri, soliști și pian, libretul și muzică C. Porumbescu (1877).VERTICAL : 1. Regretat compozitor român, creatorul operetei „Lăsați-mă să cînt" ; 2. „Crai Nou" de C. Porumbescu — La Stupea ! ; 3. Localitate indiană — ...Go- lestan, compozitor român ; 4. Neo ! — Oferta Suzanei de a juca în opereta „Crai Nou", în urma refuzului Marthei („Lăsați-mă să cînt") — Mihu Dragomir; 5. „Cocoveica..."*,  revistă umoristică editată de C. Porumbescu ; 6. „Boala mea" (versuri D. Petrino) și „Cît te-am iubit" (versuri Matilda Cugler-Poni) — Povîr- niș ; 7. Ornament arhitectonic — Bi ! — In Italia !... ;
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vers românesc

E-n versul meu tot calmul izvoarelor pe plai, 
Cuvintul mi-e punte de baladă 
și zvon de nai; acești 
viteji munteni cu brîie
ce suie dealul după vale, și-l tot suie...
Și clinchetul luminii printre pietre,
Și stele in ciorchine neeîntate ...
Cuvintul mi-e aproape
— așa m-au născut ai mei prin veac carpatin — 
Cuvintul — Început, răsfirare prin brazde
și închegare în mine.
Prin văile metaforelor trecind, ca pe plai mioritice 

turme.
Nesupus voi spune : e-n versul meu * 
Iot ce incă n-am pătruns. Oana CHELARU8. ...oraș vizitat de P. în ultimul an al vieții — Puterea Craiului Nou de a împlini dorințele ; 9. Buton central I — „...culori" sau „Tricolorul", cîntec patriotic de C. Porumbescu ; 10. Sf...., cunoscut liceu bucureștean — Piesă pentru vioară și pian de P., a cărei partitură a fost publicată în 1937 de editura craioveană „Scrisul românesc".Dicționar : Vav.

Viorel VÎLCEANUDezlegarea jocului „Rapsodii de primăvară"ORIZONTAL : 1. Strauss — Ara; 2. Cros — Amor — L; 3. Ham — Operete; 4. Utan — Ață — Ac; 5. Banuș — Albuș: 6. Et — Cerna — Ta; 7. R — Oardă — Iun; 8. Tal — Bg — I’r — D; 9. Dima — Prier; 10. Arvinte — Soi.

ulciorul de vise

trec cu carul meu de raze aurii pe crestele 
cerului 

ninse de SOARE sînt și fețele noastre 
îmi caut ulciorul de vise și am să-l găsesc în 

cetatea vintului 
am ajuns la porțile ei, porți mari de vint 
cum să intru vintul e puternic mai puternic decît 

vintul 
un copil de vint îmi deschide porțile intrați vă 

rog îmi spune 
am să intru sînt cu sufletul meu mare 
in cetatea vîntului e plin de lumină e bogat vintul 
am găsit ulciorul de vise am să fug

in fintina soarelui

In fintina soarelui dorm 
noaptea
imbătrînesc în liniștea ei adincă

Ziua vin la voi 
tînăr 
cu lumina ei 
pe umeri, 
cu trecutul...

In fintina soarelui 
sufletul meu 
se sărută.



omagiu lui 
i. agârbi-

ceaouCu ocazia comemorării a 10 ani de la moartea lui I. Agârbi ceanu, revista Tribuna consacră scriitorului aproape în întregime numărul ei din 26 a- prilie 1973. ' Se publică și un fragment inedit din romanul Din pragul marii treceri. Texte critice cu un pronunțat caracter de valorificare și reinter- pretare a operei semnează Mircea Zaciu, Al. Căprariu, Mircea Popa, Aurel Sasu, Mircea Muthu, Vasile Sălăjan, Nicolae Prelipceanu. Interesantă și binevenită ni s-a părut și masa rotundă a revistei, care ia în discuție monografia lui Mircea Zaciu consacrată biografiei și operei lui Ion Agârbiceanu. Excelenta monografie este analizată cu competență și luciditate, cu curaj și fntr-un mod colegial de Dumitru Radu Popescu, Ion Vlad, Adrian Marino, Mircea Popa, Valentin Taș" cu, Augustin Buzura, Ion Oar- cășu, Ion Lungu, Ion Marcoș, Mircea Popa ș.a. Prin textele de o elevată ținută intelectuală, publicate în acest număr, revjsta Tribuna comemorează scriitor și o operă care este vie în memoria cititorilor români.
patru ieșeni 

la apolloDan Hatmanu, Ion Petrovici, Francisc Bartok, Dan Covătaru sînt tot atîtea ipostale ale peisajului plastic ieșean, oferite într-o sală cu regim expozițional de prestigiu.Dan Hatmanu continuă să se regăsească în ecrane de culoare nobilă, simbolurile tinzînd să se simplifice din ce în ce mai mult, Ion Petrovici părăsește treptat gravura, în favoarea u- nei picturi de o delicatețe a- parte, Francisc Bartok, un expresionist static, pictează acum aproape gestual, exaltînd culoarea. Dan Covătaru dă relief u- nor monolite sau imaginează „mobiluri" cu efecte relaxante : un grup luminos.
gala reci
talurilorSe anunță o nouă ediție a Galei recitalurilor dramatice la Bacău, sub egida Comitetului județean pentru cultură și educație socialistă, a Filialei locale A.T.M., a Teatrului „G. Baco- via“ și a revistei „Ateneu". Perioada fixată centru această acțiune este 31 >?iai — 2 iunie- a.c.Interesul cu care a fost primită inițiativa băcăuană anul trecut este de natură să stimuleze o optimă organizare in prezent, mai ales că gala reci- tdurilor este însoțită și de un olocviu al criticilor de teatru care vor discuta, în lumina solicitărilor reale ale educației ar tistice a noilor generații, de spectatori, următoarele teme : Arta actorului, Dramaturgia o- riginală în volume și reviste, Condiția criticului de teatru, azi.

un îndreptar 
prefiosDupă fișarea publicației ieșene din perioada 1924—25 „Lumea—Bazar", (la care au colaborat Tudor Arghezi, Mihail Sadoveanu, Mihai Codreanu, G. Topîrceanu, Otilia Cazimir, Ionel Teodoreanu, Gala Galaction, N. N. Tonitza, I. Vinea etc.), cercetătorii de la Biblioteca centrală universitară „Mihai Emi- nescu" din Iași au luat inițiativa alcătuirii unui „Repertoriu colectiv al revistelor străine intrate în bibliotecile din Iași în cursul anului 1972". Lucrarea vine ca o completare a Buletinului bibliografic al cărților străine ce apare cu regularitate din 1960.Nu mal e cazul a sublinia importanța unor asemenea bibliografii puse la îndemîna cititorului și care vin să a- teste activitatea laborioasă a aparatului realizat prin colaborarea bibliotecilor cu Filiala Academiei. Cu cît mai multe îndreptare de acest fel, cu atît mai deschise pentru public instituții ale gîndului tipărit.In prezent, colectivul mai pregătește un catalog al ma

nuscriselor aflate în depozitele Bibliotecii „Mihai Ernines- cu“.
debutTeatrul de Dramă și Comedie din Constanța prezintă în premieră absolută piesa Intre noi doi n-a fost decît tăcere semnată de Lia Crișan. Este vorba de un debut care, se consideră, răspunde în mare parte așteptărilor și nu numai prin tematica oricînd actuală, dar și prin maniera de tratare care atestă și subtilitate. De remarcat atenția pe care conducerea teatrului constăn- țean a acordat-o transpunerii în spectacol, asigurînd condițiile cele mai favorabile reprezentației : regia lui Ion Maximilian, scenografia valorosului Mihai Tofan, și un mănunchi de buni interpreți, în frunte cu Ileana Plosca- riu, Zoe Caraman, Aurora Si- mionică, Iuliu Popescu, ș.a.

istoria aca
demiei 

româneLa Academia Română a fost constituit un comitet de coordonare pentru elaborarea Istoriei Academiei Române, sub președinția acad. Șt. Milcu.Intrucît istoria unei asemenea instituții nu este dată numai de propria sa dezvoltare, activitatea ei avînd implicații adînci în întreaga cultură românească, se face apel pentru colaborare la intelectualitatea contemporană și, în special, la cercetătorii de istorie a culturii. Lucrarea va fi redactată pe capitole ce urmează a fi incluse în cele patru volume proiectate (Mișcări și curente de idei, societăți cultu- ral-științifice existente înainte de înființarea Academiei 1866 — Membrii Acader Române (1866—1972) cu date privind viața și opera —• Raporturile Academiei cu diverse mișcări și curente de idei, cu societăți și alte institute superioare de cultură, cu organe de presă, cu diverse personalități nemembre ale Academiei — Științele în evoluția Academiei — evidențiind pe scurt evoluția disciplinei respective în spațiul românesc — Raporturile științifice internaționale ale Academiei.Cei care doresc a fi coautori, sînt invitați a-și trimite propunerile secretariatului comitetului (Petre Popescu-Gogan) pe adresa București, Calea Victoriei nr. 125.
festival stu

dențescAnul acesta Festivalul național al studenților din institutele și facultățile de arte plastice s-a desfășurat la Iași. Juriul prezidat de pictorul Ion Nicodim a decernat numeroase premii și diplome pentru lucrări de pictură, sculptură, grafică și tapiserie.Lucrările prezentate la festival vor constitui o expoziție în Sala pașilor pierduți de la Universitate și două expoziții itinerante destinate unor mari întreprinderi.N. IRIMESCU
curier

actul de moarte 
al poetului 

ștefan peticăAm avut de curînd prilejul să consult actul de moarte nr. 74 din 1904 aflat în arhiva de stare civilă a consiliului popular al comunei I- vești care consemnează trecerea în neființă a poetului 

Ștefan Petică. Un act ca oricare altul, scris după tipicul Petică, necăsătorit, în etate1 de douăzecișișapte ani, de religiune ortodocs (sic) de naționalitate român, de profesie funcționar născut și domiciliat în comuna Bucești, fiu a (sic) Domnului Enache Petică agricultor și al Doamnei (sic) Catinca Petică de profesie casnică, ambii domiciliați în comuna Bucești". Menționăm că Buceștii pe atunci era comună de sine stătătoare și s-a bucurat de acest statut pînă la ultima împărțire ad- mlnistrativ-teritorială din 1968.Actul de jmoarte menționează ca martori pe Ilie Tu- nose și pe Radu Vasilache Gherghe, „ambii agricultori, domiciliați în această comună care au subscris acest act împreună cu noi după ce le lam (sic) cetitu și după ce am constatatu moartea noi înșine Neculai Ion Popa Primarul o- ficier stărei civile al comunei Bucești, din plasa Tudor Vla- dimirescu, județul Tecuciu".Actul de deces înlătură — orice îndoială cu privire la data exactă a morții lui Petică. El nu a murit nici în ziua de 18 octombrie, cum crede Dumitru Micu în lucrarea sa „început de secol" (E- ditura Minerva, 1970), nici la 20 octombrie cum este consemnat pe placa comemorativă de pe frontispiciul casei memoriale din Bucești, dată întîlnită de altfel și la Al. T. Stamadiad în studiul său intitulat „Doi dispăruți" (Flacăra, 1915) închinat poeților Iuliu Cezar Săvescu și Ștefan Petică. Cel puțin în această privință documentul este clar, „încetat din viață alaltăieri șapte spre dece octombrie la ora unspre dece diminaeța, în casa părinților săi din comuna Bucești".Prof. IONEL NECULA Galați
haralambie vasiliu

Un mare patriot și un prestigios precursor al agriculturii moderne, iată cine a fost profesorul Haralambie Vasiliu, de la a cărui moarte se vor împlini, peste cîteva luni, douăzeci de ani. Prilej de a rememora viața și activitatea sa, cei 65 de ani legați de în- vățămîntul superior agricol, pe care l-a inițiat și desfășurat încă înainte ca Facultatea de Agronomie din Iași să e- xiste, ca atare. încă din 1907/ 1908, el a predat, în mod gratuit, 18—20 ore săptămînal un curs (facultativ, am zice astăzi), de cunoștințele agricole. Cursul era frecventat de un mare număr de studenți, de la diferite facultăți și chiar de un mare număr de persoane atrase de noutatea cunoștințelor și de utilitatea lor practică. In sfîrșit, cu studii strălucite la Iași și în Germania. (efectuate în baza bursei „Vasile Adamachi"), la 26 de ani, i se oferă catedra de chimie agricolă a Universității ieșene. Avea trei licențe: tizico-chimice (1901), matematică (1902), Agronomie (1905). Doctoratul în științe chimice agricole și l-a luat în Germania.Așa după cum arăta regretatul acad. prof. dr. Gh. Io- nescu—Sisești în tratatul de agrotehnică, profesorul Haralambie Vasiliu este întemeietorul învățămîntului agricol superior din Moldova. „Dicționarul encliclopedic român" îl prezintă drept un mare a- gro-chimist, cu peste 50 de lucrări științifice, unele de mare actualitate, apreciate pe plan național și internațional. In sfîrșit, evocînd condițiile în care s-a dezvoltat învăță- mîntul agricol din Iași, volumul omagial „50 de ani de în- vățămînt agricol în Iași" ni-1 înfățișează drept generos și tenace inițiator, desfășurînd o muncă de temerar titan, trăind o satisfacție fără margini cînd întîlnea un sîrguincios la învățătură, căruia îi oferea a- slstență științifică și chiar 

mijloace materiale, fie că era sau nu solicitat să o facă.întrezărea modeirnizarea și sistematizarea satului românesc. progresul agriculturii favorizat de organizarea învățămîntului agriccol de toate gradele, extinderea mecanizării, modernizarea fermelor, se relor, a creșterii animalelor etc. Animat de convingeri democratice și umanitariste, milita pentru ridicarea nivelului de trai al țărănimii și al întregii populații.Iată tot atîtea argumente în favoarea alcătuirii, în acest an (Haralambie Vasiliu a murit la 6 noiembrie 1953) a u- nui volum omagial, dedicat a- cestei nobile personalități. Volumul ar populariza figura u- nui mare om de știință". Un binevenit eveniment memorial l-ar putea constitui, de asemenea, o întîlnire în octombrie— noiembrie a.c., la Iași, a colaboratorilor prof. dr. Haralambie Vasiliu și a foștilor săi studenți, din cele patruzeci de serii, cărora le-a dăruit cu generozitate întreaga sa activitate didactică. E vorba de inițiative cărora prezentele rînduri încearcă să le dea o cît mai deplină perspectivă de realizare.Ing. ION CARAUȘU Ing. SORIN PAVEL
zimbrul de la 
letea-bacăuSub acest titlu Magazinul istoric (nr. 10, oct. 1972, p. 96) răspunde la scrisoarea inginerului Mihai Mărculescu în care acesta arăta că la fabrica de hîrtie unde lucrează, Letea— Bacău, se reproduce cu destulă fidelitate sigiliul înaintașilor noștri moldoveni, bătrînul zimbru cu stea între coarne".Obținînd o asemenea coală de hîrtie, am constatat că filigranul pomenit nu reprezintă „sigiliul înaintașilor noștri", ci stema Moldovei, un scut în care este înscris capul de bour avînd o stea între coarne. Lipsește soarele și luna, în schimb apar în scut date care nu au ce căuta acolo, dacă ținem seama de heraldică și de tradiție.Sorturile de hîrtie, opt sau nouă, scoase de Gh. Asachi la fabrica înființată de el în anul 1841 la Petrodava, lîngă Piatra Neamț, aveau ca filigran vechea stemă (marcă) a Moldovei, cum se poate vedea pe o coală de hîrtie din acel an, care se găsește la Arhivele Statului din Iași. Sugerăm tovarășilor de la fabrica de hîrtie Letea—Bacău, să pună ca filigran, la un sort de hîrtie ce se fabrică acolo, această stemă care, pe lîngă faptul că este mai fidelă realității va aduce o contribuție și la continuarea unei tradiții a industriei românești de hîrtie, fabrica lui Gh. Asachi din 1841 fiind prima fabrică românească de acest gen din Moldova. După documentele originale, care se păstrează la Arhivele Statului de la Iași, „părțile mehanicești" ale fabricii au început să meargă, purtate de apa adusă pe un canal tras din Bistrița, în ziua de 8 noiembrie 1841, zi în care s-a fabricat prima „coală de hîrtie velină cu marca Moldovei și țifra prea înălțatului domn în veleatul 1841".GH. UNGUREAN,U

tv.Parafrazînd o cunoscută replică din Moliere, ne-am putea întreba cu îndreptățită uimire : „Dar ce naiba căuta basculanta în baltă?" S-o fi pus regizorul acolo ? Pentru care rațiuni? Că cele drama

tice erau cu desăvîrșire excluse. Apa, pînă la genunchi, malul — aproape, ziua senină, nimic nu justifica disperarea cu care fata striga hi- per-teatral „ajutooor" (cu trei de „o" !), și nici figura de mucenic a lui Găitan, care-o îndemna cu bravă resemnare : Salvează-te, tu, Mariana, că eu nu pot. Trebuie să rămîn". Ceea ce și făcea, retrăgîn- du-se lent în cabina autobasculantei, întocmai precum melcul în cochilie sau precum „Titanicul" lovit de ghețar — în nemiloasele străfunduri ale oceanului. Motiv ca Mariana să solfegieze din nou cei trei „o" din tragicul cuvînt „ajutor", lipsind doar corul antic spre-a comenta cruntul destin „al Iui Romeo și al Julietei sale". In lipsa corului, apare însă Papaiani, în sufletul căruia bănuim o zguduitoare luptă între pasiune și datorie. Oricum, el se face că înnoată, fata se face că strigă, Găitan se face că se scufundă, — totul pueril pînă la incredibil, îneît era imposibil să nu trăiești sentimentul că ești crunt și pe nedrept tras pe sfoară. Ce putea să fie ceea ce ni se înfățișa pe micul e- cran, cu titlu de scenariu premiat la un concurs T.V., regizat de Ariana Kunner Stoica, interpretat de (pe cîțiva i-am numit, pe ceilalți îi știți dumneavoastră) și programat cu toată seninătatea în cadrul prestigioasei emisiuni de teatru a televiziunii ? Programat deci marți seara, atunci cînd ne obișnuiserăm să ne întîilnim, pe micul ecran, cu teatrul, scris cu majuscule. Ce altceva decît neseriozitate putea să fie ridicarea dialogului pînă la „elevația" de a disocia între declarațiile de dragoste, frecvente cîndva sub clar de lună, posibile astăzi și în cabina unei basculante ? Și asta spus cu absolut toată seriozitatea neseriozității! Sau invers, Că nu știu cum să mă mai exprim despre ceea ce am văzut : un fel de scenariu fără cap și fără coadă, despre un tînăr „mai puțin furios", care se îndrăgostește amarnic, prilej de a întreține suspen- se-ul unei posibile „vendete". Pe care eroul o anunță furios și o convertește mărinimos în acel „sublim" eroism al scoaterii camionului din baltă. Secvență care, pe micul e- cran, a depășit toate anterioarele recorduri ale ridicolului, dizolvînd în parodie o idee generoasă, îneît te întrebi cum de a putut fi în asemenea hal maltratată, fără ca nimenea,— de la cei din juriu, pînă Iacei care avizează programele, — să nu se sesizeze de cumplitul ei destin ?Și totuși, cineva s-a sesizat. Asumîndu-și menirea de cavaler al tristei figuri, Sebastian Papaiani s-a înverșunat să creadă cu disperare în uriașii prefigurați de morile de vînt ale cuvintelor textului, azvîrlindu-se cu nobilă dăruire în dispută, pe muchea infinitezimală a unor situații din care numai el mai putea să scoată oarecare vervă și umor. Și a scos, realizînd un tip paradoxal de convingător în tot ceea ce atît de neconvingător se desfășura pe micul ecran.Din naufragiul scenariulluii și al întregii montări, el a mai salvat, așadar, puținul care se mai putea salva, încropind din aceasta un tip nu lipsit de farmec, de o vervă particulară, în care regăseai ceva din aura anterioarelor sale creații. Dar cu un Sebastian Papaiani — Don Quijo- te și cu un eventual Sancho Panza (să zicem, flușturateca fetișcană care-1 iubea în taină pe Tache), nu putem face decît haz de necaz pe socoteala cacialmalei de marțea trecută. Deci, pe socoteala unei ratări fără glorie, pe care foarte greu ai avea cum s-o explici.Și chiar de-ai explica-o, la ce bun ? Doar nu s-o fi gîn- dind cineva să reprogra- meze scenariul !Sau, mai știi !
AL. I. FRIDUȘ
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TRANSPORTUL PUBLIC 
sub semnul înnoirilor 

un interviu cu prof. ing.
DAVID LAWRENCE TURNEROmenirea a fost alertată de tot mai multe organisme internaționale: metropolele lumii sînt tot mai expuse unei sufocări rutiere iminente cu consecințe pentru toate activitățile umane; la rîndul lor, medicii continuă să ne avertizeze asupra creșterii numărului accidentelor de circulație pe mapamond : pe de altă parte, psiho-urbaniștii pretind că vechile artere stradale nu mai pot face față traficului urban auto ; cert este că, problematica acestui trafic figurează pe agenda multor specialiști in psiho-sociologie, urbanistică, prospectivă și viitorologie, dar mai ales, ca obiectiv de cercetare pentru un mare număr de experți în domeniul transportului public : la invitația noastră, prof. ing. David Lawrence Turner, de la Institutul de Tehnologie de pe lîngă universitatea din Pasadena — California, schițează pentru cititorii revistei „Cronica" tabloul mutațiilor ce se anunță în această ramură :— Așa numitele mijloace de transport public tradiționale (autobuze, troleibuze, tramvaie, metrouri, taximetre etc., se afiă de la un timp în vădită competiție cu autovehiculele individuale al căror număr crește an de an; cine va ieși învingător din această cursă?— Cred că vor învinge tot mijloacele de transport public, indiferent ce cotă va atinge traficul cu autovehicule individuale. Transportul public servește încă circa 80—85 la sută din numărul total al populației de pe glob. In schimb, traficul de automobile nu trece de 20—25 la sută, și asta în metropole de primă mărime. Decalajul este deci destul de mare între cele două sectoare. Cauzele ? Ritmul de fabricație a automobilelor (u- zine de automobile nu există decît în circa 30 de țări ale lumii !), și apoi sistemul prohibitiv de prețuri care face din automobil un obiect de lux. Alerta urbaniștilor este însă justificată: capitalele și „orașele mari" suferă de pe urma concentrării de autovehicule într-un spațiu relativ restrîns, și asta, mai ales, în orașele cu construcții verticale. Alerta aduce în discuție și creșterile spectaculoase de producție din industria automobilului, vizibile în special în perimetrul urban. E o falsă problemă totuși : dacă raportăm a- ceste creșteri la totalul populației globului, vom observa că, numărul proprietarilor de autovehicule individuale nu depășește 3—4 la sută din omenire ! Circa 96—97 la sută din populația Terrei face apel încă la transportul public. Ar fi deci prematur să susținem că automobilul va ieși ’ învingător din competiția în care se află cu serviciile publice de transport. Mai mult, ca o replică la fenomenele de poluare provocate de autovehicule sînt din nou la modă trăsurile cu cai, diligențele și cu peurile de plăcere. Să adăugăm la acestea, tradiționalele ricșe orientale și, în fine, arhaica căruță sau șaretă de mare utilitate în mai multe părți ale lumii.__ Cum vi se par propunerile unor urbaniști de redimensio- nare a arterelor stradale în vederea armonizării traficului cu autovehicule ?— Nu cred să fie o soluție valabilă pe scară mondială. Firește, urbaniștii pot aduce corectări sistemului tradițional al vechilor străzi ; transformări fundamentale în acest sens sînt de neconceput, și asta, pentru că mai toate capitalele și orașele importante ale lumii au o istorie proprie, seculară sau chiar milenară și o anume configurație urbanistică imposibil de re- modelat azi. A face acest lucru înseamnă a reconstrui din temelii aceste orașe, a sacrifica monumente de arhitectură și construcții seculare intrate în patrimoniul cultural al omenirii. Dar operația este posibilă și recomandabilă în cazul unor localități fără tradiție, fără „identitate" arhitectonică, orașe în 

care predomină construcțiile monobloc.— Care ar fi deci, soluția cea mai potrivită pentru armonizarea sistemului de circulație urbană cu cerințele traficului modern ?— Nu există rețete-șablon. Dar sînt posibile soluții : Una va fi' fără îndoială „transubte- ranul", adică construirea de căi de acces pentru pietoni și circulație auto în subsolul unui o- raș. Străzile viitoarelor orașe vor fi, neapărat subterane. Deocamdată, costul extrem de ridicat al unui astfel de sistem face ca transubteranul urban sa rămînă un deziderat. Replica la această rețea de străzi subpă- mîntene ar fi „transaerianul", a- dică artere de circulație sprijinite pe piloni de beton gen AUTOSTRADA DEL SOLE din Italia. Imaginația constructorilor și arhitecților nu se oprește la aceste două sisteme. Unii ne propun o rețea urbană de heli- coptere-autobuz cu platforme și poduri aeriene instalate de-asu- pra construcțiilor orășenești. Cele mai realiste proiecte se referă însă la sistemele feroviare periferice, conectate rețelelor centrale — la așa numitele linii de banlieue, menite să preia o importantă parte din sarcinile de transport orășenesc. Problema esențială este cea a tipului de vehicul cel mai indicat: autobuze, troleibuze sau pur și simplu trenuri gen metrou. Ultimul tip pare să cîștige tot mai mult teren. Specialiștii susțin că și acest tip poate fi un mono- rai, un vehicul pe perne de aer sau un tren suspendat gen funicular. Din noianul de proiecte, cele care au rezistat experimentului sînt sistemul SAFEGE — un monorai suspendat pe un pod de beton aerian și sistemul ALWEG, bazat tot pe trenuri aeriene. Pînă la adoptarea unor atari sisteme, experții pledează în favoarea trenurilor electrice „de centură" a căror pondere continuă de altfel să crească în ansamblul rețelelor de transport public.— Ce criterii ar trebui să prezideze adoptarea unui sistem ideal de transport în comun ?— E vorba de principii de mult statornicite în această ramură, și care au în vedere o a- numită funcționalitate, economicitate, comoditate. Aceste date se referă atît la dimensiunile vehiculului, cît și ale liniilor și traseelor urbane, la numărul de locuri destinate pasagerilor, la confortul acestora. Alte date tehnice au în vedere viteza autovehiculului, rezistența acestuia, capacitatea de a servi cît mai mulți pasageri într-un timp dat. Orice rețea de transport în comun trebuie să se apropie cît mai mult de standardele acceptate azi pe plan internațional.— In ce constă aceste standarde ?In capacitatea sistemului de transport de a aduce reale servicii societății. Un sistem optim în acest sector înseamnă un a- port sporit la viața economică 

și socială a cetății, un element ce exprimă gradul de civilizație atins de societate. Ne simțim bine într-un automobil confortabil ; tot astfel trebuie să ne simțim și într-un vehicul din rețeaua publică de transport. Toți cetățenii sînt în fond, beneficiarii acestui serviciu social. Și, dacă avem în vedere estimările prospectologilor, chiar și în anul 2000, oamenii vor continua să facă apel la mijloacele de transport în comun, numărul posesorilor unui automobil nedepășind în genere 20 la sută din totalul populației active. Iată de ce, problema perfecționării actualelor sisteme de transport se înscrie pe primul plan al cercetărilor științifice.— Concret, despre ce anume investigații este vorba în această ramură ?— Un grup de probleme se referă la reducerea duratei transportului. Este elementul— cheie al unei înalte funcționalități în acest domeniu, mai important decît viteza de circulație propriu zisă a vehiculului. O durată optimă de călătorie trebuie să se sprijine pe numeroase alte elemente : trasee directe cu halte de reazim și puncte terminus — plecare și destinație — situate în zonele extreme ale localităților, în fine un rulaj de pasageri de valoare medie. In cazul liniilor de centură, sînt preferate trasee directe cu cît mai puține opriri. Un alt grup de probleme este legat de „timpul de contact" al vehiculului cu călătorii — așteptare, îmbarcare, coborîre. Acest timp trebuie să fie cît mai1 scurt posibil. Realizarea unui timp optim de contact este posibilă numai în cazul unui sistem de circulație continuu, în care garniturile cu călători se succed la scurte intervale. O variantă a acestui sistem este cea a micilor garnituri — miniautobuze. minitrenuri „în lanț", după e xemplul celor în funcțiune în stațiunile turistice internaționale.— In ultimii ani s-a vorbiidespre sistemul de transport ne-verstop; ce înseamnă acest lu-cru ? .— In primul rînd, un pasînainte spre împlinirea dezideratului unui transport urban ieftin și în flux continuu. Sistemul never-stop — alcătuit din.. tr-un tren (asemănător trenule- țului de munte) cu 10—12 vagoane de dimensiuni medii — nu este o noutate. El a fost experimentat pentru prima oară la Wembley, în 1926, cu prilejul unei expoziții. Liniile erau asemănătoare benzilor rulante de transport din gările de metrou, din pasajele subterane de trecere pentru pietoni sau celor din marile magazine ; pasagerii erau obligați să urce și să coboare din mers, așa cum se o- bișnuiește în cazul ascensoare- lor cu cabine „în lanț". Dar tocmai acest lanț, face ca viteza never-stop-ului să fie încă redusă. De la experiența din 

Wembley a trecut aproape o jumătate de veac, și iată, acest vehicul, din nou, în atenția specialiștilor. Ei ne propun tot felul de variante : trenuri never- stop amplasate pe linii aeriene, altele de-alungul marilor bulevarde, pe circuite directe între centrul orașului, gară, aeroport, uzină, universitate, etc. Never- stop-ul poate fi construit pe linii paralele, la mai multe nivele. la distanțe diferite; esențiale! sînt liniile construite după principiul benzilor rulante, urbaniștii ezită încă în fața acestui mijloc de transport, dar care pare să satisfacă, în mare măsură, cerințele unui mare oraș, imperativele unui ritm dinamic de activitate.— Există și alte replici moderne ale acestui mijloc de transport în comun ?— Da. Un astfel de tren a fost experimentat la Lausanne în 1964, așa numita „canapea rulantă". alcătuită din trenuri a cite 10 vagoane, prevăzute cu o bancă dublă, longitudinală, cu o capacitate de circa o sută de locuri. In momentul în care tre nul-caravană se apropia de una din stațiile de releu cu viteză redusă, printr-o coliziune dirijată provoca pornirea altei caravane staționate. Aceasta, la rîndul ei, provoca pornirea altei caravane staționate în alt punct de releu ș.a.m.d. Viteza canapelei rulante din Lausanne nu 
a depășit totuși zece kilometri pe oră. In ciuda acestei viteze reduse, sistemul telecanape pare să întrunească multe calități : sisteme de semnalizare automate, efectuarea controlului tehnic al liniilor de la distanță, cu a- jutorul unui calculator electronic. Trenul poate fi condus de un robot telecomandat, stațiile pot fi prevăzute cu peroane rulante etc. Capacitatea acestui tren a fost în 1964 de 8.300 pasageri, transportați în timp de o oră. Experiențe ulterioare e- fcctuate în Liban, Canada, Franța, Brazilia și S.U.A. au demonstrat că trenul poate duce 30.000 pasageri pe oră !
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— Ce alte avantaje prezintă aceste sisteme ?— Faptul că pot fi conduse de la distanță de un dispecerat automat prevăzut cu mașini e- lectronice, apoi, posibilitatea do a fi adaptate unui terasament convenabil — pat de fier, de beton, unui sistem de roți de fier sau pe pneuri. Aceste elemente recomandă never-stop-ul mai a- les în cazul aglomerațiilor urbane, în orașele cu o configurație stradală istorică, cu artere de circulație dificil de parcurs de alte vehicule-gigant. Stațiile — de dimensiuni reduse — pot fi amplasate cu ușurință pe trotuare sau la nivelul subsolului marilor clădiri ; ambarcarea pasagerilor se face aidoma pasajelor subterane, prin intermediul scărilor rulante. Taxarea acestora. poate fi efectuată cu mașini automate de taxat sau prin a- bonamente. In fine, se pot spu- -4 ne multe despre acest vehicul de mare utilitate socială. Viitorul lui depinde de alegerea pe care o vor face urbaniștii deceniilor următoare.— Pînă în ziua în care aceste proiecte vor prinde viață, ce măsuri concrete ar putea izbăvi așezările urbane de fluviile nes- fîrșite de automobile, de strangulările cotidiene de trafic, de poluare ?— Mai întîi prin măsuri de perfecționare, modernizare și optimizare a sistemelor actu;^. de transport în raport cu cer^r țele populației active. Și' pentru aceasta, există mai pretutindeni programe de reînnoire a transportului public. In fond, avînd în vedere profitul social imens în acest caz, nimic nu e de prisos, pentru optimizarea circulației, care poate începe cu tramvaiul silențios și sfîrși cu trăsurile de pe vremea bunicilor. Progresul înseamnă înainte de toate i inițiativă, idei noi, experimente Dar, acestea nu anulează nicidecum experiențele și moștenirea lăsată de generațiile trecute !... .
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