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Perspectivele 
invățămintului

-Problemă vitală a societății, 
«ăîestiune de prim ordin a pre
zentului și viitorului nostru, în- 
vățămîntul rămîne în atenția ne
întreruptă a factorilor de răspun
dere ai României socialiste, a în
tregului popor.

Este un domeniu în care ele
mentul central se numește om, 
iar ceea ce calificăm în mod o- 
bișnuit drept cunoaștere, înseam
nă de fapt răsfrîngerea capacită
ții umane și a spiritului evolutiv 
in toate sectoarele vieții noastre, 
înainte de a fi act individual și 
lupă aceasta, a învăța este o vo
cație și o necesitate colectivă, 
îațională, cu implicații care țin 
n egală măsură de prestigiu, de 
>unăstare și de istorie.

îmbunătățirea invățămintului 
omânesc, din mers, prin corec- 
ări energice și de esență, este 
ina dintre preocupările constan- 
e ale partidului și ale statului, 
activitatea de catedră, organiza- 
ea pînă la amănunt a tuturor 
armelor de instruire școlară, con- 
erg către finalitatea majoră _a 
egării indestructibile a învăță- 
îintulu; cu viața, a practicizării 
ti la nivelele de necesitate pe 
are civilizația, epoca noastră, le 
alicită.
Particularizat prin tradiții de 

nare spiritualitate, învățămîntul 
lin Republica Socialistă iRomâ- 
ia posedă toate datele pentru a 
eveni un sistem unitar, gîndit și 
racticat la dimensiunile etapei 
torice pe care o parcurgem. Re- 
îltatele bune pe care le are în 
omentul de față, capacitatea lui 
* a pregăti specialiști în toate 
imeniile, face cu atît mai po- 
bilă dezvoltarea lui într-o per- 
tectivă pe care, recent, secreta
ți general al partidului, tovară- 
,1 Nicolae Ceaușescu, a înfăți- 
it-o sistematic și profund, cu 
metarea lipsurilor existente și 
i marcarea principalelor aspec- 

la care îmbunătățirile sînt im- 
:rios necesare.
Procesul educațional trebuie să 
ceapă devreme, odată cu peri- 
ida preșcolară. încă de atunci se 
it forma la copil trăsături mo
le care mai tîrziu, pe parcursul 
isfășurării întregii sale școlari- 
ri. să-i servească drept un te
ci ni c punct de plecare. In a- 
astă ordine de idei, toate peri- 
dele procesului de învățămint 
ibuie să se coreleze, să se în- 
•pătrundă în semnificație Și 
jp. Obligativitatea celor 10 ani 

școală se aplică în egală mă- 
ră atît elevilor cît și pedago- 
or ; numai așa acești 10 ani vor 
veni ceea ce partidul preco- 
tează — o treaptă generală de 
itruire, caracterizantă pentru un 
por care își edifică societatea 
nform celor mai înaintate idea- 
•i de viață. Spunea tovarășul Ni- 
ăe Ceaușescu : „Școala, învăță- 
ul, profesorul sînt obligați să 
sească formele de educație cele 
ai corespunzătoare pentru ca 
i copiii să parcurgă această pe- 
adă obligatorie de învățămînt. 
Iigația statului, a societății, nu. 
e să-i scoată afară din școală 

cei care învață mai greu, ci 
găsească mijloacele potrivite 

itru a-i ajuta pe toți copiii să-și 
ușească cunoștințele corespun- 
oare“.
In neajuns pe care învățămîn- 

are datoria să-I elimine, este 
:emul de aglomerare în preda- 

cunoștințelor. Supraîncărcarea 
vului, a programului său, cu 

noțiuni a căror utilitate nu este 
deloc evidentă, reluarea fără dis- 
cernămint a unor termeni nesem
nificativi, înseamnă de fapt iro
sirea unui timp pe care gene
rația studioasă, la orice nivel și 
la orice categoric de școală, îl 
poate folosi cu o mai neîndoiel
nică eficacitate în direcția unor 
reale aprofundări într-adevăr uti
le formării personalităților în cele 
mai diverse profesiuni.

Partidul Comunist Român, sta
tul român, concep anii de școa
lă, pe bună dreptate, ca un ca
pitol de neînlocuit în viața fie
cărui om. Societatea socialistă are 
nevoie de oameni cu pregătire 
solidă, capabilă să abordeze pro
blemele epocii oricît ar fi ele de 
complicate, capabile să pătrundă 
spiritul epocii cu o calificare in
telectuală deplină. „Avem obliga
ția —■ spune tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — de a asigura tine
retului nostru posibilitatea de a 
învăța în școli limbi străine (...). 
Trebuie să spunem că accesul la 
cuceririle științei și tehnicii con
temporane nu este posibil fără 
stăpînirea măcar a două limbi 
de circulație mondială".

Este o idee de primordială im
portanță, ca și aceea a evitării 
unei excesive specializări. Invă- 
țămîntul de toate gradele care 
pregătește oameni pentru produc
ția țării, nu trebuie să se înfă
țișeze fărîmițat. Oamenii aceștia 
trebuie, dimpotrivă, să fie în așa 
fel pregătiți îneît priceperea lor 
profesională să fie vastă, fără li
mitele micii meserii. Concentra
rea și reducerea specialităților va 
avea, fără nici o îndoială, darul 
să amplifice capacitatea și pute
rea de muncă, să pună în va
loare cu o mai mare eficiență 
calitățile umane.

învățămîntul în Republica So
cialistă România devine din ce 
în ce mai mult un producător de 
forță națională, productivă, con
cretă, în absolut toate domeniile 
de activitate. Dascălul, omul de Ia 
catedră, este cel chemat să ofi
cieze înalta misiune de a trans
mite tinerelor generații tot ceea 
ce știința are mai valoros, omul 
de la catedră nu trebuie nici o 
clipă să uite că el este printre 
cei dinții cunoscători ai sufletu
lui tînăr și că trebuie să mode
leze acest suflet, entuziasmul 

acestui suflet, pe criteriile con
cepțiilor comuniste despre viață, 
despre studiu, despre muncă.

In școală, indiferent de specifi
cul acestei școli, comuniștii, orga
nizațiile de partid, sînt factorii 
dinamizanți și răspunzători. Invă- 
țămîntul național românesc obți
ne și va obține1 prin aceasta cele 
mai înalte atribute sociale și mo
rale. „In mod operativ, permanent, 
să aducem perfecționările caret 

se impun în sistemul învățămîn- 
tului. Se pun mereu noi proble
me, se impun continuu îmbunătă
țiri. învățămîntul este poate cel 
mai mobil sector social și trebuie 
să ținem permanent seama de 

acest lucru. Activitatea noastră 
trebuie să fie și ea foarte mobilă. 
Mai mult ca în alte domenii, se 
cere multă operativitate, energie, 
participare activă".

Cuvintele secretarului general 
al partidului mărturisesc necon
tenita noastră dorință de perfec
țiune, capacitatea noastră de a 
atinge această perfecțiune.

CRONICA

Nicolae CONSTANTIN : „Madrigal"

ARTA IN UZINĂ
Pe măsura modernizării, orașul se afirmă ca 

și arhitectura sa ca o funcție, un eveniment uman 
a orînduirii sociale, monumentalul ei oglindind; 
spiritul epocii și al societății. Iar în contextul ur
ban, un anume și precis loc îl ocupă industria, 
forță productivă de util frumos, participantă la 
valoarea estetică de ansamblu a cetății, consu
matoare de artă.

E cert că în actuala noastră evoluție, cînd tin
dem a elimina din statutul muncii condiția inferi
oară, recomandarea secretarului general al parti
dului făcută Ia ultimul congres de estetică și re
feritoare la aspirația colectivă die integrare a 
frumosului în existența noastră cotidiană, ca ele
ment indispensabil al ambianței sociale generale, 
devine comandament impus de forul nostru inte
rior. Așa după cum orice meseriaș care își ono
rează profesia este, în felul său, un artist (Geor
ges Mathieu), fiecare artist rîvnește a fi construc
tor de bunuri utile (Gropius). De la necesitatea 
înnobilării spațiului de muncă, urmare firească 
a prezenței esteticului „at-home", nu e decît un 
pas pînă la încrustarea în conștiința noastră a 
designului, pentru ca prin ea să pătrundă în di
feritele ramuri ale tehnicii uzinale.

Sub ochii noștri, bătrînele și atît de prestigioa
sele — ca aură de luptă revoluționară — Atelie
re Nicolina cunosc o metamorfoză totală, tinzînd 
a deveni o foarte modernă întreprindere indus
trială, dotată cu utilaje automatizate și mașini 
comandate electronic. Dar oamenii ? Ei sînt în 
curs de formare în școli, dar mai ales de șle
fuire Ia locul de muncă. In această vatră de mun
că au solicitat nicoliniștii să fie organizate o se
rie de manifestații artistice și culturale ; expo
ziții, șezători literare, conferințe, mese rotunde. 
Clubul lor adăpostește în prezent expoziția de pic
tură monumentală și design a studenților din 
institututele de artă. Intre simezele ei a avut loc

o dezbatere cu privire la interferența uzină-artă 
și la datoria picturii de a nu se limita doar la 
decorarea apartamentelor (Picasso). Simțind ne
voia unui contact cît ntaj direct cu arta și sub 
toate formele ei, oamenii uriașelor hale au găsit 
că e timpul a se preocupa și de aspectul estetic al 
produselor care ies, dar mai ales vor ieși, din în
treprinderea lor.

La Nicolina sînt așteptate utilaje noi. Prime
nirea a început însă înaintea sosiri; mașinilor, 
anume în concepția oamenilor tot mai convinși că 
pentru a produce frumosul trebuie ca în preala
bil să ți-1 dorești în preajmă, să-l ai — și nu 
doar formal — în structura ta. Expoziția aceasta 
e doar un început către sensibilizare, spre gîndi- 
rea creatoare, o invitație la adîncirea problemelor 
legate de înnobilarea sufletească.

La rîndul ei, arta e convinsă că „realizările, 
preocupările de astăzi ale României socialiste, 
munca de făurire a societății socialiste multilate
ral dezvoltate, eroismul cu care întregul popor în
făptuiește politica partidului nostru sînt, fără în
doială, bogate și inepuizabile surse de inspirație" 
(NICOLAE CEAUȘESCU ■—■ Din Cuvîntarea rosti
tă la întîlnirea cu participanții la Conferința na
țională a U.A.P.).

Nicolina trăiește zile de renaștere totală. Din 
perspectiva îndeplinirii sarcinilor uzinale dar și 
a altelor cu trandafiri și a dăruirii cu care tine, 
retul își oferă orele libere pentru transformarea 
cimitirului ruginilor în teren alb de tenis, condu
cerea poate visa un monument simbolic plantat 
Ia intrare : avîntul oțelului care irumpe spre cer, 
un fel de orgă a Iui Sibellius, sudînd în chiotul 
său încrederea oamenilor în viitorul nostru, al 
tuturor.

La Nicolina electronica și automatica sînt pre
vestite de artă.

Aurel LEON



PETRU POPESCU;

Sfirșitul 
bahic

STADII
ALE POEZIEI (I)

Const. CIOPRAGA

h r

Acest al treilea roman al lui Petre Popescu ne 
relevă din partea [prozatorului calități, care neț 

sini de acum familiare, ..foamea" de real asimilat în 
paginile cărții într-un ritm cinematografic, plăcerea 
narațiunii pline de imprevizibil, preferința pentru 
eroul tînăr, aflat într-o confruntare decisivă, încărca
tă de dramatism. Dacă eroul din Prins își cheltuia 
rezervele de energie în disputa disperată cu moartea 
și cel din Dulce ca mierea e glonțul patriei parcurgea 
o experiență socială cu rol formativ, personajul na
rator din Stirșitul bahic își dezvăluie personalitatea 
printr-o experiență cu valoare social-politică mai ac
centuată decît în romanul precedent. Romancierul' 
ne previne de la început asupra anului în care se 
petrec evenimentele, 1951, introducîndu-ne, fără pre
ambuluri in medias res : un tînăr cu biografie bana
lă și post neînsemnat se trezește, aproape fără să-și 
dea seama, prin intervenția unui individ lipsit de 
scrupule, dar cu putere, exclus din partid, situat pe 
neașteptate în marginea societății. Partea cea mai 
substanțială a romanului are în vedere primele reacții 
ale eroului, conștient de nedreptatea căreia i-a că
zut victimă, avid de viață și de adevăr, trăind sen
timentul neincercat pînă atunci al frustrării și al do
rinței unei reparații. O suită de episoade, excepțio
nale de altfel, marcînd gustul pentru contrast și in
solit, ni-l descoperă lucrind la un cimitir evreiesc, 
împrietenit cu oameni avînd un contact aproape fi
zic cu moartea : spălătorii de cadavre. Prilej pentru 
prozator de a ne introduce într-o lume riguros în
chisă, cu sentimentul eternității, practicînd rituri mi
lenare, mai puțin atentă la oscilațiile fenomenalului. 
Legătura directă cu moartea a creat spălătorilor o 
perspectivă metafizică din care își judecă dramele 
și nemulțumirile diurne. Aplecat asupra acestei lumi, 
cu adevărat ieșite din comun, Petru Popescu seriei 
pagini de profundă observație a raportului dintre 
efemer și durabil, încărcate uneori de lirism și sua
vitate, în felul în care Eugen Barbu a scris în Groapa 
capitolul dedicat Iui nea Fane autopsierul. Roman
cierul surprinde totodată și infiltrațiile unor elemen
te noi, capabile să modifice profilul unui univers a- 
plecat asupra lui însuși, să-i zdruncine unele certi
tudini. însăși prezența povestitorului e un astfel de 
element al eroziunii, căreia i se adaugă la o privire 
mai atentă divergențele din familia lui llie lancovici, 
apariția Florenței etc. Povestitorul aduce, cu sau fără 
voia lui, datele lumii din afară, din care a fost ex
clus, dar pe care le poartă și-i întrețin, dorința ob
scură încă, a unei răzbunări. Prima etapă a răzbu
nării e aventura cu pictorița „realistă" Florența Du- 
han (alt element profanator al cimitirului), soția fos
tului coleg Florea Duhan, minat de imbecilitate con
genitală, ajuns însă pictor la modă, laureat cu Pre
miul de stat. Episodul, tratat de scriitor cu ironie 
împinsă pînă la sarcasm și caricatură, pune în lu
mină atît lumea artiștilor ocazionali minată de con
trastul între aparențe și esențe, cît și reacțiile con
tradictorii ale eroului, trecînd de la insatisfacție, la 
bucuria răzbunării nu importă prin ce mijloace. Des
coperind, cu surpriză, murdăria unei lumi drapate 
sub acoperirea formulelor puritane, naratorul își dez
văluie plăcerea, aproape sadică, de a contribui el 
însuși la accentuarea degradării, a marasmului mo
ral.

După echilibratul și atît de revelatorul episod al 
izolării, urmează, declanșată tot ocazional, istoria

senzațională de la via colonelului Vîscu, stimulatoare 
a virtuților narative ale romancierului, plină de eve
nimente neprevăzute. Această a doua parte a ro
manului are caracterul unei înfruntări deschise cu 
cei vinovați, fie și indirect, de căderea personajului 
povestitor. Este un adevărat proces intentat unor 
indivizi tarați, ajunși prin concursul împrejurărilor fa
vorabile, în postură de beneficiari : Florea și Flo
rența Duhan, pictori oficiali lipsiți de talent, cărora 
li se adaugă Bruno, ultimul amant al Florenței, destul 
de șters ca personaj și abilul profesor Vasilidi care, 
în particular ține piept aberațiilor proletcultiste ale 
lui Florea, dar în discursul de la expoziție laudă 
pseudo arta Florenței. Intenția polemică a prozato
rului se manifestă cu evidență, el reia o întreagă 
frazeologie fals revoluționară, atribuind-o personaje
lor incriminate, subliniind discrepanța dintre faptele 
și vorbele lor. Atmosfera de la conacul ocupat sa
mavolnic de pictorii „progresiști" e una tulbure, do
minată de neîntrerupte libațiuni și de certurile tot 
mai violente dintre gelosul Florea și nărăvașa sa ne
vastă. Discuția ideologică, atît cît e, se reduce la 
repetarea dialogului Florea — Vasilidi, ultimul încer- 
cînd să riposteze asaltului de ignoranță și de rea- 
voință a laureatului. O urmărire prin ceață, se sol
dează cu omorîrea lui Bruno de către Florea și des
trămarea grupului. Singurul onest rămîne pînă la 
sfîrșit Vîscu, prin care scriitorul, continuîndu-și preo
cupările din Dulce ca mierea e glonțul patriei, a 
intenționat să reia tipul militarului prob, care și-a 
făcut cu conștiinciozitate datoria dar s-a trezit izo
lat, acoperit .de acuzații, pentru el, greu inteligibile.

Petru Popescu dovedește în Sfirșitul bahic o vervă 
polemică pe care romanele anterioare nu o anun
țau. întreg romanul e animat de o tendință demis- 
tificatoare, de dorința de a smulge cu brutalitate 
măștile și de a spune adevărul despre personaje și 
despre perioada în care trăiesc. Tendință care, de
sigur, nu mai înseamnă o noutate pentru literatura 
noastră, dar a cărei prezență se cuvine oricînd sa
lutată. Cu condiția, bineînțeles, ca să se transfera 
în caratele pure ale artei. Este ceea ce se întîmplă, 
pînă la un punct, în Sfirșitul bahic, fără însă ca 
procesul să fie dus pînă la capăt. N. Manolescu a 
remarcat în cronica sa alunecările ilustrative ale 
romanului, tezismul său greu disimulat. Ripostînd 
împotriva schemelor, confruntîndu-le cu o realitate 
infirmatoare, el uită uneori, în imaginea nemiloasă 
pe care ne-o oferă, să treacă dincolo de aria li
mitată a schemelor, în motivația mai adîncă socia
lă și psihologică. O limitare o constituie și modul 
în care e conceput personajul-povestitor. Redus în 
exclusivitate, cel puțin în timpul stagiului la via co
lonelului Vîscu, la o existență semiconștientă, de 
beții continui, întretăiate doar de obsesii erotice, el 
nu are cum participa, altfel decît printr-o prezență 
pasivă și ușor hazlie, la întîmplările neobișnuite la 
care e martor și la disputele ideologice. Insuficient 
desprins de narator, scriitorul își taie, astfel, și lui, 
posibilitatea unei replici mai nuanțate, în concor
danță cu situațiile și personajele evocate. Dacă am 
amintit aceste limitări ale zborului înalt pentru care 
Petru Popescu are toate datele, am făcut-o cu con
știința că ne aflăm în fața unui scriitor matur încă 
de la debut și a cărui aderență la publicul cititor 
nu e ultima din multiplele sale calități.

Noile arhitecturi ale civilizației socialiste au favorizat, într-un prim stadiu, un romantism spectaculos, retoric la unii, cu gesticulație declamatorie la alții, explicabil prin participarea directă la fapte, astfel că anumite poeme, balade ori cîntece dinainte de I960 sînt niște gesta contemporane. Domină descrierea sau stilul narativ. Transformări de structură, transformări în conștiință, tranziția de la drama războiului la speranță, toate aceste^ amalgamate, exprimă o dialectică schimbată, relații sociale și umane de alt gen decît înainte. Pe acest fundal în mișcare, de observat un larg efort de autodepășire pe plan individual, dar și ca fenomen de masă ; drept reflexe, deoparte eroicul anonim, de alta tendința spre un monumental al grupului. în anii următori războiului al doilea, se redescopere ideea de mesaj social-politic, fe- nomen curent într-o etapă de redeșteptare națională ca aceea dintre 1840 și 1860. Exemple de militantism civio se pot da din lucrările majorității scriitorilor. Mihai Be- niuc, Eugen Jebeleanu, Miron Radu Paraschivescu, Maria Banuș, Radu Boureanu, mulți alții, sînt, în sensul plenar al cuvîntului, cronicari lirici ai acestor ani de Sturm und Drang modern. Ardența unui Garcia Lorca este caracteristică nu numai lui Miron Radu Paraschivescu, poetul Decla
rației patetice. A milita împotriva morții, cum o face exemplar Eugen Jebeleanu (în Surîsul Hiroșhimei, 1958), a evolua sincron cu epoca sau Cu un ceas mai devreme (1959), cum își invită cititorii Mihai Beniuc (înclinat ulterior spre un lirism filosofic), a chema la solidaritate în numele rațiunii, cum procedează Demostene Botez, Maria Banuș și ceilalți, iată moduri ale angajării. Metamorfozele țintesc o reînfrumusețare concretă a realului. Se revine la cuvinte elementare : pămînt, sînge, durere, bucurie, dragoste, viață, pîine, prezent. Un volum de G. Căli- nescu poartă titlul Lauda lucrurilor (1963). La mari poeți din perioada interbelică, unele întrebări sună utopic ; apelurile au acum aerul unui dialog, mizînd pe posibilitatea consensului lucid. Un denominativ ca „singur" nu mai înseamnă la Arghezi „Eu“ sau „El“ în dezacord cu lumea, sugerînd dimpotrivă o semnificativă conștiință de sine. Așa trebuie înțeles imnul adresat „celui ce gîn- dește singur" din Cîntare omului (1956). Om, în înțelesul de Umanitate, motiv de sacralizare a unui homo mi- 
litans, „urmașul lui Prometeu". Poem sociogenic, cum l-a numit Tudor Vianu, imnul arghezian e totodată o re- plică peste veacuri la Viața lumii a melancolicului Costin.Văzuți priin prisma generațiilor, Arghezi și Nicolae Labiș reprezintă două extremități, însă vocile sînt consonante. Poetul Primelor iubiri se stingea, incredibil, în 1956, în momentul în care Arghezi lansa imnul dedicat Omului. Lui Nicolae Labiș (un Ionuț Jder al lirei'), format în ambianța de redresare morală postbelică, îi aparține definiția luptei cu inerția, mesaj cvasi-testamentar. Un resort vizionar-patetic stă la temelia argumentului din tulburătoarea sa Biografie :„Știu eu, mama și-a zis că mă nasc într-o zodie bună ;/ Plinului pîntec așa îi cînta într-o noapte cu lună./ Trăsnete reci de furtună vedea cum în zare detună./ Știu eu, mama și-a zis că mă nasc într-o zodie bună./ Ea mai vedea cum în șa voi sălta împreună/ Cu îndrăzneață fecioară-a pământului, brună,/ Și-n goană nebună vedea de pe-atunci cum răsună/ Tropotul lung și mereu al galopului meu./ Știu eu, mama și-a zis că mă nasc într-o zodie bună,/ Și că-s menit să înving veșnicii și genimă...“.Hotărîtoare într-o literatură vie este mișcarea, perpetua devenire. Poezia care s-a apropiat cu un fel de curiozitate infantilă de lucruri, de materie, își reafirmă după 1960 setea de infinit. „Curînd vor fi și astrele-ale noastre !/ Iar unde-o să-nceteze veșnicia/ Va merge maț departe poezia,/ Dintre materii poate cea mai fină...“. Sînt versuri din Materia și visele (1961) de Mihai Beniuc. Se înregistrează o redimensionare a unor noțiuni precum Timpul, Destinul, Singurătatea, Trecerea, Absolutul și celelalte, printr-o adîncire în apele lirismului, prin accentuarea concomitentă a reflecției. Se redefinește specificul poeziei, ca sediu de corespondențe, de semnificații, de experiențe, de tentații și frămîntări existențiale, reluîn- du-se contacte cu exemple anterioare, naționale și europene. Din seria numeroaselor precizări, cităm :, glasul unui poet — Arghezi : „S-ar putea spune că (poezia) e umbra vieții trăite, o umbră ascunsă în frumuseți grăite (...). Poezia e presimțire, bănuială, incertitudine și aproximativ... Va să zică ce ar fi poezia ? Ecoul vieții noastre simțite și mărturisite, confidenta secretului nostru! necunoscut, lucrul lucrurilor și al suspinelor noastre trecute căruia i se cuvine marea discreție a vieții dinlăuntru" ’. Asistăm de vreun deceniu, la nașterea unei poezii în care se problematizează intens, adesea substanțial, pe tema armonizării relațiilor dintre om șl univers ; frapează un lirism al adîncimiior, un fel de captatio a necunoscutului, tentativă de descifrare a ceea ce nu se vede.

1) Argeș, 1971, nr. 12.
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Red. : — Pentru a intra în 
indul problemei, se impun, în 
realabil, cîteva precizări: cel
nt, în fond, alunecările de te
rn și care sînt cauzele produ- 
■rii acestora ?
Prof. dr. V. Băcăuanu ; — auzele și condițiile care duc la >ariția și dezvoltarea acestor •ocese și a microreliefului ge- >rat de ele, sînt destul denu- eroase și de complexe. Dintre icstea trebuie să amintim, în ■imul rînd, influența directă a avitației terestre — acea for- generală și permanentă, care induce întreaga dinamică a oarței pământești. Ea se ma- festă însă numai acolo unde găsesc condiții favorabile leite de constituția și umidita- a terenurilor, de panta și e- :rgia reliefului, de precipitații, i prezența sau lipsa vegetației c. La acestea se mai adaugă ferite efecte ale activității o- enești : defrișările, desțeleniri- și utilizarea nerațională a tenurilor, supraîncărcarea prin ădiri a unor terenuri cu sta- litate redusă, săpăturile exe- itate pe versanți, etc.Cele mai răspîndite sînt aiurările de teren, binecunoscute noi pentru că sînt prezente cuprinsul multor versanți din idișul Moldovenesc și din alte giuni ale țării.ux-ferindu-ne la apariția și zvoltarea acestora, este nece- r să precizăm că ele sînt con- ționate, într-o mare măsură, prezența argilelor și marne- ', roci care au o comportare ecifică față de agenții externi itorită coeziunii reduse, im- rmeabilității, gradului ridicat plasticitate, etc. Ele apar în prinsul multor versanți din o- șul și județul Iași, favorizând ocesele despre care discutăm, activate în ultimii ani.In apariția alunecărilor o im- rtanță deosebită o are insă ezența apei, care contribuie la aezirea și îmbibarea rocilor, ntru că argilele și marnele în ire uscată nu pot da naștere astfel de procese.
Red. : — Se poate vorbi de o 
eștere în intensitate a aces- 
r fenomene?
Conf. dr. I. Hîrjoabă: — Pen- i a răspunde la această în- jbare, cred că trebuie să îna- tăm pe firul problemei, tocai pînă în ultima eră geologi- , în cuaternar, cînd, după cum ne se știe, s-a produs oschim- ire spectaculoasă a climei glo- ilui, aceasta răcindu-se brusc, cînd precipitațiile atmosferi- , sub formă de ploi și mai as de ninsori, au devenit foar abundente. Din această cau- , în prima parte a erei cua- ■nare abundența precipitațiilor a apei provenite din dezghe1 brusc produs intre perioade- glaciare au generat alunecări

masa rotundă a CRONICII

în studiul geografiei fizice:

DEPLASĂRILE DE TEREN
Participă: 

prof. dr. I. DONISA,

Procesele de degradări de teren și mai a- 
les alunecările de strate — larg răspîndite 
pe glob — au atras de mult atenția geogra
filor, ca și a geologilor, hidrogeologilor și hi
drologilor, agronomilor și silvicultorilor, prin
distrugerile pe care Ie produc în fondul fun
ciar, urban, al căilor de comunicație etc. Dat
fiind faptul că, în ultimii ani, s-au semnalat

și cazuri de degradare a unor terenuri prin 
alunecări de strate de proporții mai puțin 
obișnuite, ne-am gândit că venim în întâm
pinarea interesului cititorilor revistei noas
tre, organizînd prezenta „masă rotundă", în 
cadrul căreia problema a fost pusă în dis
cuție din perspectiva cercetărilor științifice 
efectuate în domeniul geografiei fizice.

foarte mari de strate, în toate zonele geografice. Ulterior, cînd clima s-a schimbat, apropiin- du-se de cea actuală, alunecările de strate și-au încetinit ritmul, mare parte din terenuri stabilizîndu-se. Lucrul acesta este bine precizat, în urma cercetărilor geomorfologice efectuate în țara noastră și în alte țări. Alunecările care se produc în vremea noastră sînt neînsemnate în comparație cu cele din trecut. Doar în unii ani, mai bogați în precipitații, astfel de fenomene reapar. Amintim, de exemplu, anul ploios 1838, cînd în Carpații Orientali s-a produs, între altele, desprinderea și alunecarea unei părți din muntele Ghilcoș, care a barat valea Bicazului, creindu-se astfel Lacul Roșu ; apoi anii 1915, 1932, 1942, 1955, 1962, ori anii recenți: 1969, 1970, 1972 și chiar începutul anului acesta, cînd topirea stratului gros de zăpadă căzută a coincis cu perioada ploioasă de primăvară
Red. : — Dată fiind comple

xitatea problemei, este de pre
supus că studiul deplasărilor de 
teren este un domeniu al cerce
tării interdisciplinare.

Prof. dr. I. Donisă : — Deplasările de teren, ca și celelalte procese geomorfologice care se desfășoară în cuprinsul versan- ților de dealuri și munți constituie, în mod evident, un domeniu asupra căruia își pot aduce contribuția, în mod obligatoriu, cercetători din discipline cu profil științific apropiat, ca : geologi, geotehnicieni, geomorfo- logi, hidrogeologi și hidrologi, climatologi, pedologi, geobota-

prof. dr. docent I. GUGIUMAN, prof. dr. V. BĂCĂUANU, 
conf. dr. I. HÎRJOABĂ, lector dr. Nicolae BARBU.

niști, agrotehnicieni și agronomi etc. Așa, de exemplu, specialiștii în geotehnicâ și în fundația construcțiilor, trebuie să acorde o atenție deosebită acestor procese care, direct ori indirect, a- fectează stabilitatea clădirilor, a podurilor, digurilor etc.; geologii și geomorf ologii cercetează ansamblul condițiilor care generează toate procesele de versant, indicînd măsurile ce trebuie luate pentru prevenirea și combaterea lor. Pe baza acestor indicații, preluate și detaliate de alți specialiști, se trece la transpunerea în practică a măsurilor de prevenire și combatere a degradărilor de teren, în genere, și a alunecărilor de strate, în special, în vederea intrării în circuitul economic a acestor terenuri.Problema cea mai importantă fiind aceea a prevenirii si com baterii proceselor de versant, în toată complexitatea lor, ea nu poate fi rezolvată decît prin colaborarea dintre diverși specialiști, în cadrul unei cercetări interdisciplinare.
Red.: — Care este, în acest 

caz, contribuția geografici?
Prof. dr. doc. I. Gugiuman : — Practic, nu există tratat de Geografie fizică ori curs universitar în care alunecările de strate să nu fie analizate, cel puțin într-un capitol special, pre- cizîndu-se cauzele care contribuie la producerea lor, ce forme de relief generează și cum pot fi prevenite și combătute.Geografii din centrul universitar Iași au abordat, în special, studiul alunecărilor de strate din Podișul Moldovei și, în pri

A

y
mul rînd, din zona orașelor Iași, Bîrlad, Huși, Fălticeni, Suceava, Dorohoi și Botoșani. In lumina sarcinilor ce decurg din proiectul de lege privind protecția mediului înconjurător, geo grafii din Iași și-au sporit eforturile în cercetarea alunecărilor de strate care afectează atît peisajul natural, cît și economia țării.

Prof. dr. V. Băcăuanu: — Aș preciza că apa reprezintă elementul cel mai variabil din ansamblul factorilor care favorizează alunecările. Ea poate pro veni din diferite surse. De cele mai multe ori, însă, prezența ei este legată de precipitațiile atmosferice. Atît timp cît cantitatea apei infiltrate în sol nu depășește capacitatea de drena- re a acestuia, în dinamica proceselor de versant nu se produc modificări deosebite. Acestea a- par în urma supraumezirii terenurilor, cînd coeziunea rocilor scade sub valoarea ei normală. De altfel, rolul apei în producerea alunecărilor este, în general, cunoscut, prin faptul că cele mai multe dintre ele se declanșează sau se reactivează primăvara, în urma topirii zăpezilor, ori în urma unor perioade cu ploi a- bundente. Astfel de fenomene s-au înregistrat, în ultimii ani, în multe regiuni din țara noastră, inclusiv în orașul și județul Iași, în urma ploilor intense din iulie 1969, din mai 1970, ori a ploilor din vara și toamna a- nului 1972. O simplă comparație între precipitațiile căzute în 

aceste perioade și valorile lor obișnuite este edificatoare. La Iași, valoarea medie multianua- lă a precipitațiilor este de 53,8 mm pentru luna mai, 73,7 mm pentru iunie și 61,7 mm pentru iulie. Ori numai în zilele de 11—13 iulie 1968, cînd a început seria alunecărilor reactivate, s-a înregistrat o cantitate de precipitații de peste 120 1/m2. De a- semenea, în mai 1970 au căzut cca 134 mm, iar în iulie —> 123 mm, adică mai mult decît dublul mediilor lunare multianua- le. Dacă avem în vedere și faptul că aceste cantități de precipitații au căzut pe un teren ce conținea deja o umiditate suficientă din precipitațiile anterioare, atunci alunecările care le-au urmat sînt pe deplin explicabile.
Red..- — Cum pot fi preve

nite asemenea procese sau, dacă 
sînt declanșate, cum pot fi o- 
prite, stabilizate și apoi cum 
pot fi utilizate economic tere
nurile degradate de alunecări?

Lector dr. N. Barbu : — Pentru prevenirea alunecărilor de teren trebuie să avem in vedere că, din complexul condițiilor naturale care generează acest fenomen, unele nu pot fi modificate (structura geologică) altele pot fi modificate foarte puțin (energia gravitațională determinantă de mărimea unghiului de pantă al versanților), în timp ce altele pot fi substanțial modificate, cum este umiditatea și modul de utilizare a terenurilor în pantă.De exemplu, excesul de umiditate (izvoare abundente, cantități mari de precipitații) poate fi sustras acțiunii distructive prin efectuare a numeroase lucrări (construirea de drenuri și canale, terasări chibzuit realizate, plantații silvo-pomicole, etc.) ca și aplicarea unei agrotehnici raționale în cuprinsul versanților.Toate aceste măsuri trebuie folosite gradat, în funcție de mărimea unghiului de pantă, de felul structurii geologice și de cantitatea de apă din precipitații și din izvoare care există într-un loc sau altul; extinderea pădurilor și a fînețelor sînt totdeauna cele mai ușoare și eficiente măsuri de aplicat.Al doilea aspect, combaterea alunecărilor de teren, este mai dificil de realizat și mai costisitor. In lucrările de combatere se procedează eșalonat: întîi se efectuează lucrări de taluzare a așa-numitei „cornișe11, adică a abruptului de desprindere a a-
Anchetă realizată de

SERGIU TEODOROVICI(urmare în pag. 13)

îtract

ACCESIBIL
N. BARBU

accesibilitatea reprezintă, desigur, o con- 
e a comunicării. Sub acest raport, ea 
5 o chestiune de exprimare, dar și una 
receptare. In literatură, de altfel ca și 
muzică ori în plastică, această relație 
complică, semnificantul avînd a acoperi 
semnificat mai pretențios, mai bogat, 

i profund.
ără îndoială, în afara actului de comu- 
are, deci a accesibilului, arta rămîne o 
plă iluzie, oricît de perfectă ar fi recu- 
. exterioară. Dar ce e accesibil?
'in ansamblul discuțiilor purtate în ju- 

acestei noțiuni s-ar părea că în gene- 
se consideră drept accesibilă opera ca
se poate povesti, rezuma, — deci care 
supune o anecdotă. Lucrul e perfect po- 
1 și plauzibil, deși nu este și suficient, 
orice poezie, nu orice tablou care se bi- 

î pe anecdotică și e perfect înțeles sub 
st aspect răspunde condiției unei opere 
artă. La noi, acest lucru l-a demonstrat, 
ître primii, Maiorescu. Pe de altă par- 
nu putem fi siguri niciodată că o operă 
antică e neapărat sesizată sau sesisabilă 
esența ei dacă înțelegem sau ni se 

e că înțelegem ceea ce ea ne spu- 
direct, prin noțiuni și fraze ce se în
cuie într-o narație. Ne putem întreba 
acest sens : oare putem fi siguri că 
angă, autorul Amintirilor și al atîtor 
ești, veritabile nuvele — este înțeles 
ir și de școlarii care pot rezuma peri
ile știute ? Dar Eminescu, — și nu 

neapărat poetul Scrisorii I ori al Luceafăru
lui, dar chiar ca autor al cunoscutelor ro
manțe (Mai am un singur dor, Pe lângă 
plopii fără soț ș.a.) este perceput la alti
tudinea valorii sale artistice, în măsura în 
care îi înțelegem, propoziție cu propoziție, 
afirmațiile?

Această formă a accesibilității nu poate fi 
decît înșelătoare, în măsura în care ne 
oprim la ea. Nucleul ideatic al oricărei 
opere nu se suprapune, de cele mai multe 
ori, anecdoticii. Accesibilitatea se referă la 
semnificația artistică, la structura și me
sajul operei.

Creangă este citit de copii ca și de ma
turi, dar la deliciile lecturii nu sînt sensibili 
decît cei care și-au exercitat gustul literar, 
sesizîndu-i originalitatea.

Plasîndu-ne în acest perimetru al valorii 
și al gustului literar, vom înțelege că ac
cesibilitatea poate fi pusă în cauză în două 
alternative. Este, mai întîi situația neînțe
legerii, temporare, a operei unui mare poet, 
pînă cînd acesta își definește mai limpede 
personalitatea. In acest sens, vom aminti 
că și Eminescu a fost întîmpinat cu ne
dumerire de unii contemporani ai săi, de
prinși cu decorul limpede conturat al poe
ziei lui Alecsandri. Perioada de acomodare 
a cititorilor cu sunetul impresionante^ orgi 
eminesciene nu a durat prea mult. Arghezi 
a fost, însă, receptat mai greu, chiar Blaga 
care e mai clar a fost întîmpinat, în unele 
cercuri, cu neîncredere. Nu mai vorbim de 
Ion Barbu. Personalitățile cu totul deosebite 
sînt totdeauna mai greu receptate la în
ceput, datorită unui caracter insolit nu nu
mai al expresiei, ci și al viziunii chiar 
cînd, aparent nu există dificultăți, căci 
imaginea pe care cititorii și-o formează la 
început este incompletă și de multe orj de
rutantă (cazul Iui V. Voiculescu, Ion 
Pillat, G. Topîrceanu). Sîmburele mat adînc, 
nucleul veritabil care definește o mare 
personalitate poetică este astfel mai dificil 

detectabil la început, chiar în cazul unei 
aparente accesibilități.

Se mai poate vorbi, în al doilea rînd, de 
acea neînțelegere a unei poezii despre care, 
după un număr de ani, toată lumea înce
tează a mai aminti. Este vorba de poezia 
epigonică sau de fenomene explicabile ca 
moda, uneori de impostură și poză. Marii 
poeți nu au fost și mai ales nu au rămas 
inaccesibili. Nici Baudelaire, nici Verlaine 
nu au fost inaccesibili. Mallarme a fost, 
o vreme, și mai este și azi, însă numai 
pentru cei cu totul nepregătiți în materie 
de poezie, cei care citesc cu intermitență sau 
nu citesc de loc. La noi, Arghezi —• care a 
stîrnit pe vremuri chiar și indignări, da
torită lărgirii universului poetic spre zone 
cu totul neobișnuite pînă la el — este 
astăzi perfect accesibil. G. Călinescu a do
vedit că la Ion Barbu se poate vorbi doar 
de un ermetism lingvistic. Inovația care 
are curs în poezie, conducînd la veritabile 
cuceriri ale unor noi teritorii lirice, se 
ivește spontan, într-un acord deplin între 
idee și expresie.

înnoirea cu orice preț, căutată, confecțio
nată, nu echivalează totdeauna cu Poezia 
(cu majusculă) și rămîne simplă gratuitate. 
Căutarea permanentă rămîne valabilă ca 
preocupare, dar cîtă vreme nu întîlnește 
seînteia unei trăiri, a unei viziuni origi
nale și puternice, se înșiruie în rîndul unor 
piese de studiu. E clar că dintre experiențele 
suprarealiștilor rezistă numai acelea care 
depășesc canonul.

La noi se scrie astăzi o altfel de poezie 
decît acum 40—50 de ani, și nici vorbă — 
față de cea a anilor. 50. Există un proces 
evolutiv în lirică, acesta e influențat de o 
multitudine de factori de ordin social și 
psihologic, istoric, etnic, științific chiar, 
(progresul cunoașterii și noile probleme pe 
care le ridică știința contemporană conști
inței umane). Dar evoluția poeziei nu se 

produce deliberat. Procesul de creștere, pro
gresele ivite în acest domeniu ca și în celelalte 
sectoare ale artei, se realizează prin individu
alități creatoare, prin personalități de structu
ră diferită, care sintetizează, la un moment 
dat, un mod de a gîndi și de a simți al 
unei largi colectivități, ba uneori îl anti
cipă. Cînd vorbim de poezia românească 
actuală, ne referim, vrînd nevrînd, la per
sonalitățile care impun o viziune și o ex
presivitate înoată.

După Nicolae Labiș — poet accesibil, dar 
nu numai fiindcă folosește anecdotica, 
Șt. Aug. Doinaș (deși acesta e dintr-o ge
nerație anterioară), Al. Andrițoiu, Ion A- 
lexandru sau Ana Blandiana, Nichita Sta- 
nescu, Cezar Baltag, Gabriela Melinescu, și 
nu fac aici o simplă înșirare, ci menționez 
preferințe referitoare la poeții care și-au de
finit conturul specific. Nimic maj dăunător 
însă decît a vorbi în bloc despre „poezia 
tânără" operînd rupturi și solidarizări eu 
totul nefondate.

Rămîne de competența criticii literare să 
cerceteze aparte fiecare focar poetic, fie
care personalitate în curs de împlinire. 
Discernămîntul nuanțat este de natură să 
izoleze valoarea de impostură, creația de 
confecție, Insă fără prejudecăți conformiste, 
fără comoditatea gustului care cantonează 
uneori într-un port și nu mai are antene 
de comunicare cu ceea ce e nou. Recepti
vitatea criticului este o problemă de gust, 
rafinament, cultură, dar ea însăși se dez
voltă în funcție de marile inovații poetice 
pe care le impun talentele veritabile. Este 
eronat exclusivismul, preferința exclusivă 
pentru o modalitate sau alta, de pildă pen
tru imagism sau confesia directă, pentru 
simbol sau parabolă lirică. Criteriul major 
rămîne forța cu care se afirmă o optică, un 
univers nou, devenind, implicit, accesibil, 
în însăși esența sa.



iuni critice ® mențiuni critice

TRAIAN CHEL ARI U
Necunoscuta

Printre domeniile încă neîndeajuns explorate ale istoriei 
noastre literare se numără epoca dintre cele două războaie 
mondiale, care, se știe, înscrie momentul cel mai fertil din 
întreaga dezvoltare a literaturii române. Iată, de pildă, cazul 
prozatorului ca și necunoscut, Traian Chelariu, cu un volum 
selectiv apărut postum la Minerva, în prezentarea lui Mircea 
Horia Simionescu.

Ce izbește la acest scriitor e simțul compoziției epice, de 
o acută rigoare, asociat, adesea, unui lirism de calitate, bine 
strunit, care nu afectează substanța densă, cristalizata în for
me sigure, a nuvelelor sale. Surprinzătoare, însă, într-un 
chip nu tocmai plăcut, e coexistența — între coperțile 
aceleiași cărți — a unor bucăți întemeiate pe mijloace de o 
certă modernitate, cu altele, minate de reminiscențe sămă
nătoriste.

Prin cel puțin două lucrări, Traian Chelariu merită un 
loc distinct în dezvoltarea mai nouă a scrisului românesc. 
E vorba de Subterana — tulburătoare viziune, de factură 
dantescă, asupra sistemului totalitar fascist — și Răzbunarea 
unchiului Matei — o „lecție" de superioară pedagogie asupra 
mizeriei și grandorii cuprinse virtual în realizarea unui des
tin literar.

Prima dintre prozele amintite debutează abrupt ■ „Pre
zența noastră pe culmi deveni inutilă : pierduserăm cerul". 
Urmează descrierea în notă de coșmar a unui cortegiu de 
oameni care se tîrăsc automat, în adîncurile pămîntului, spre 
o țintă necunoscută, biciuiți de o voință din afara lor. Ten
siunea crește treptat, pînă la relevarea stării de dezuma
nizare totală a acestor ființe, reduse la condiția unor piese 
de mecanism infernal — acționînd împotriva oricărei velei
tăți de personalizare și independență a insului. O splendidă 
parabolă a alienării — în spiritul celor mai moderne repre
zentări literare ale fenomenului —, iată cum poate fi consi
derată această operă a lui Traian Chelariu, probabil unică, 
din punctul de vedere al emoției de artă pe care o pro
duce, în rîndul scrierilor romanești similare, inspirate de 
„anii împotrivirii".

Aceeași capacitate de organizare atentă a materiei epice 
în jurul unor puncte-cheie, deținătoare a unor semnificații 
neprevăzute, o atestă și Răzbunarea unchiului Matei. Istoria 
nefericită a unui maniac, victimă a propriilor iluzii de glorie 
literară, îl determină pe un tînăr să abandoneze începutul 
de carieră — amăgitor și plin de capcane — în domeniul 
scrisului. Bătrînul Luca, retras între manuscrisele-i medio
cre și operele venerate ale autorilor antici, prezintă toate 
aparențele normalității, pentru ca abia într-un tîrziu să i 
se descopere vizitatorului său tragedia pe care se întemeia 
existența bizarului personaj. Fostul student în litere, emi
nent, de la Lipsea, e, de fapt, un individ ieșit de mult din 
rîndul oamenilor lucizi, și care-și cultivă, senin, demența, 
prin jertfa devotată a soției sale, care-i întreține visurile 
de genialitate ale tinereții .Un farmec indelebil degajă spove
dania femeii care a rămas alături de bărbatul în care a 
crezut, și după nenorocirea ce l-a lovit, decisă să-i cruțe, 
pe mai departe, sensibilitatea.

La un nivel aproape egal de realizare se situează și alte 
piese ale volumului, ca, de pildă, Dram, Sfîrșitul șoimului. 
Necunoscuta — confirmînd un prozator aflat într-o perpetuă 
căutare a esențelor realului, pe care le absoarbe în paginile 
unei literaturi de tip vizionar, pătrunsă de o concepție gra
vă si angajată asupra înfățișărilor lumii.

Traian Chelariu a funcționat, pare-mi-se. în ultimii ani 
de viață, ca profesor la Institutul Pedagogic din Suceava. 
Poate ca unul din acei Inimoși bucovineni care i-au fost co
legi sau discipoli, să ne evoce — într-un studiu adecvat — 
personalitatea sa atît de interesantă si contribuția pe care 
a adus-o în planul poeziei, prozei și al eseisticii literare.

I. SIRBU

EUGEN AGRIGOROAIEI
Fabule și intîmplări

Prin Ultimul Făt-Frumos, basm publicat la Iași acum 
cîțiva ani, și mai ales prin Fabule și intîmplări, Iași, Juni
mea, 1972, Eugen Agrigoroaiei se încadrează în seria scriito- 
riilor care au cultivat basmul versificat, anecdota și fabula.

Sfătos, gata să găsească pentru un fapt din viața ime
diată o întîmplare în lumea celorlalte viețuitoare, bun cu
noscător al limbii, Eugen Agrigoroaiei, prin ceea ce a pu
blicat pînă acum, este un poet caid, ușor moralist, deți
nător al unor valoroase surse folclorice. Explorările făcute 
de poet în acest domeniu scot la iveală un material a cărui 
autenticitate artistică nu poate fi pusă la îndoială.

Volumul Fabule și intîmplări, adresat copiilor dar și oa
menilor maturi, cuprinde, de fapt, niște experiențe. Intr-o 
vreme în care fabula a pierdut aproape toți cultivatorii — 
cu excepția lui Aurel Baranga, remarcabil prin ultimele fa
bule publicate — ea este reluată și scrisă pe gustul contem
poranilor, cu umor reținut, cu o pană vioaie, cu pasiune și 
meșteșug. Fantezia autorului nu este prea mult solicitată 
pentru că viața îi pune la dispoziție nenumărate fapte ce 
se pretează la transpunerea lor alegorică. în versurile : 
„Vezi, prostului nu-i e destul/ Că-i prost. Mai este și fudul", 
identificăm versurile populare : „Prostul pînă nu-i fudul/ 
Parcă n-ar fi prost destul". Inspăimîntată de valurile mării, 
broasca fuge din nou la balta ei, — singurul loo unde poate 
trîndăvi în voie. Puiul cucului, afon din naștere, mai este 
și arogant, el știind numai să dea tonul, să conducă frumo
sul concert al privighetorilor. Obrăznicia șl incompetența 
sînt astfel criticate, poetul fiind mai îndrăzneț în critica sa, 
în Cioara și privighetoarea unde printre rînduri parcă citim 
ceea ce înțelepciunea populară știe de multă vreme : unde 
este puterea nu este și dreptatea.

Unele dintre fabulele volumului pun în discuție condiția 
artistului, ca de pildă Fluierul. Meșterul fluierar zadarnic 
încearcă să-și convingă mușteriul de calitățile obiectelor 
sale. Insensibil, cumpărătorul nu poate remarca finețea su
netului și rămîne dezamăgit că din fluierul ciobanului nu 
se poate face măcar un făcăleț.

Am remarca, între reușitele volumului, și fabulele Viscul, 
iasca și stejarul sau Lanțul bîrfitorilor unde și versificația 
ne pare mai suplă și ideea poetică mai frumos înveșmântată 
în cuvinte bine alese : „Vîscul s-a-ntîmplat să crească / Pe stejar, 
mai sus de iască, / Verde domnișor adică / Peste-un cuib de rîn- 
Dar cînd iarna a sosit / Și stejaru-a desfrunzit, / Iată, pe 
taifas s-au pus,/ Ea de jos și el de sus".

Eugen Agrigoroaiei este, în ciuda faptului că numele 
său apare rar în presa literară, un poet talentat, un fin ob
servator al vieții. Se poate prevedea evoluția acestui poet 
într-un fabulist remarcabil. Am dori mai multă decizie în 
alegerea faptelor, a ineditului, și mai multă vigoare în cri
tica la care se pretează fabula.
De remarcat ilustrațiile sugestive semnate de Radu Ceontea.

ION POPESCU-SIRETEANU

In numele diversită
ții de formule proprii 
liricii contemporane, e- 
diturile și revistele o- 
perează adesea o selec
ție grosieră, poezia de
venind domeniul cel 
mai accesibil atîtor ne
chemați, meniți să do
vedească posibilitatea 
oricărui ins de a versi
fica avînd la îndemî- 
nă un dicționar de ri
me. întrebarea ce se 
ivește firesc este dacă 
numărul crescînd al de- 
butanților (cu cel puțin 
5 pe săptămînă) e de 
natură să neliniștească. 
Argumentul în favoa
rea eșecurilor literare 
ar fi că poezia proastă 
e și ea bună de ceva, 
slujind drept termen 
comparativ. Dar dacă 
nu se ține seama de e- 
norma cantitate de hîr- 
tie irosită și dacă e de 
disprețuit consumul de 
timp al lectorului, nu 
trebuie ignorat faptul 
că valul uriaș de macu
latură afectează orien
tarea gustului artistic, 
de vreme ce revistele 
nu se adresează unui 
public alcătuit din spe
cialiști cu înaltă capa
citate de analiză și de 
selectare, capabili de 
la prima vedere să de
limiteze riguros impos
torii de artiști. Iar in
decizia în idei și gus
turi a lectorilor consti
tuie un risc prea mare 
pentru a fi neglijat. De
sigur, se poate riposta, 
totdeauna au apărut a- 
lături de cărți de ex
cepție și producții mai 
mult sau mai puțin co
recte, după cum oricine 
poate fi, la urma ur
mei, virtual, autorul u- 
nei capodopere. Nu e 
mai puțin adevărat însă 
că lipsa de rezonanță a 
publicului la exercițiile 
lexicale în care sălciile 
sînt mereu despletite și 
plîngătoare iar toamna 
cad mereu frunze poate 
da de gîndit. Și în mo
mentul în care o ase
menea producție, ade
vărat depozitar de ima
gini uzate, este întîm- 
pinată pe alocuri cu to
nuri hiperbolice, lecto
rul neinițiat se mulțu
mește cu ilustrații de 
agrement, abil superfi
ciale : „Și cerul trezește 
viori 1 In crînguri de 
privighetori 1 Sar flă
cări albastre să joace 1 
Și-arome vibrînd și cu-

--------------------- \

VERSIFICiND,

VERSIFIClND...

Magda URSACHE

lori..." (G. Ursu, Tomis, 
nr. 11).

Devenită o chestiune 
de antrenament în a i- 
mita dulcele stil al ma
eștrilor, această specie 
de poezie a diletanților 
ajunge de o producti
vitate comică prin can
titate, numărul plache
telor fabricate „la ru
letă" fiind motivat prin 
varietatea de tonuri și, 
ca atare, previzibil și 
calculabil. Propoziții lu
ate din vorbirea obiș
nuită sînt puse să ri
meze oarecum fluent, 
fără vreo posibilitate de 
sugestie: „O, de-aș ve
ni cu-n ghiozdan înflo
rat la subsuoară ! cu 
pasul mai sprinten cu 
fruntea ușoară / / Cu 
palmele pline de nuci 
și de prune / și-n gu
ră, deodată, cu zece a- 
lune", visează Ion Stan- 
ciu în Astra nr. 5, ade
menit de „chemarea ri
melor cu răget de ze
bră". De aici și pînă la 
a expune sans gene (în 
versuri, firește) greșeli
le extraconjugale, ros 
sau nu de regrete, nu e 
decît un pas. II face 
Vintilă Ornaru în Argeș, nr. 4, sub titlul fă
ră dubii, Soției mele : 
„Cînd am căzut în cite 
o greșeală, / (ți-arn în
șelat de multe ori cre
dința) / Spălătoreasă 
sfîntă cu sineală, / 
mi-ai limpezit, în pri- 
meneli, ființa". Nici 
vorbă, pare de prisos a

întreprinde vreo opera
ție analitică asupra ver
surilor semnate în Astra nr. 5, de Șt. A. Ba- 
naru, autor cu stagiu 
la rubrica Poșta redac
ției, a mai tuturor re
vistelor literare, unde i 
s-a repetat stăruitor, 
ani în șir, generosul 
„încă nu“: „O, clorofi- 
lele îți pulsează-n cris
tale / alungind umbre
le de pe comori". Cu 
toate acestea, tenacele 
Șt. A. Banaru e ciștigă- 
tor de cauză de vreme 
ce și-a văzut numele a- 
dunat pe-o carte, deci 
omologat ca poet, fie și 
de Litera.

Dacă banalitatea fă
ră pretenții e treapta 
întîi în confecționarea 
maculaturii ritmate, pre
țiozitatea urmează fi
resc drapînd o poezie 
fără singe, pe partitura 
cu substratum filosofic 
sine-univers : „Două
guri cu o singură vo
ce / comentează spațiul 
feroce", declară Tudor 
Andronache, demon- 
strînd că e incapabil 
de umor dar că are 
destulă suficiență și 
orgoliu pentru a pune 
„piatră peste piatră": 
„Dar eu duc cerbii la 
adăpat / prin aceste 
locuri străine / și feli
citările mele, domnule 
șacal 1 luminat, știi 
dumneata pentru ce / 
dar eu nu vreau să u- 
neltesc în ascuns și te 
previn / ca să știi". Ni

meni nu și-ar propune 
să descopere semnifi
cația șacalului sau e- 
nigma uneltirilor sale 
tenebroase contra lui 
Tudor Andronache: pro
cesul e de tot abscons. 
Insă faimosul exemplu, 
de un efect percutant, 
ne spune în felul său 
că arta se află la anti
podul diletantismului, 
chestiune bine cunoscu
tă, dar prea rar repe
tată cit timp maculatu
ra viază cu concursul 
binevoitor al presei ca
re-i oferă circulație, 
fapt cu urmări destul 
de grave asupra publi
cului. Una ar fi como
ditatea lectorului ce se 
mulțumește cu produc
ții de abecedar liric: 
„Atît de liniștit e vin- 
tul azi / își urcă clo
poțeii printre brazi"' 
(Ștefan Roman, Ramuri, 
nr. 5), manifestînd ade
seori o neîncredere a- 
gresivă față de adevă
rata originalitate care - 
înseamnă distrugerea, 
convențiilor de limbaj 
general acceptate, lec
tura implicînd un e- 
fort de degajare a unui' 
mesaj capabil să tre
zească interesul vital' 
al cititorului. Poetul, 
mărturisea un tînăr 
scriitor, luptă să-și gă
sească locul său aprin- 
zînd și arzind cuvinte,, 
în permanent efort, în 
continuă tensiune către 
„sensul total". Critica, 
în orgolioasa întreprin
dere de a reconstrui 
textul operînd în adîn- 
cimea structurii artis
tice, nu trebuie să ab
dice de la actul mai 
modest ,dar care com
portă destul curaj, de 
triere a nonvalorii. O 
asemenea funcție este, 
din păcate, rar simți
tă în paginile reviste
lor noastre sau, și mai 
rău, greșit înțeleasă. 
Faptul explică, așa cum 
s-a spus deseori, falsa 
orientare a unor critici, 
dar și a publicului, in 
privința aprecierii va
lorilor. Cu atît mai 
mult cu cit perspectiva 
fantastă a unei litera*  
turi eliberată de balas
tul maculaturii este, ca 
orice utopie, tentantă.

Nicolae CONSTANTIN : „Nud”
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AUREL BUTNARU
Poezia ca spectacol uman

C. COSTIN

In 1966 — cînd a debutat Ioanid Romanescu — cîți- va buni poeți din ceea ce s-a numit „tînăra generație", se anunțaseră deja, nume care aveau să devină o necesară secțiune de istorie literară actuală. însuși Ioanid Romanescu trebuie încadrat, în momentul de față, acesteia. Dar atunci, setea de autenticitate fiind oarecum potolită prin apariția grupată a „generației" [fenomenalizată recent într-o carte a cercetătorului ton Pop), intrarea lui Romanescu în poezie s-a făcut pe cont propriu, fără anturajul cuvenit pe drept și celor dintîi veniți. Fapt care n-a împiedicat ca autorul Singurătății in doi (1966) să ajungă un poet de marcă.Pentru Romanescu, poezia este un spectacol cu iens, în care totul îi aparține, inclusiv rolul titular, micul I Cu simț al umorului, poetul — „copilul îm- aufnat" dintr-o fotografie uitată „undeva în sud-estul Europei" — știe că oamenii sînt pretutindeni oameni, itrăjuiți de „Domnul Infinit", stăpîn pe întinderi de îisipuri (v. poemul Domnul Infinit). Singurătatea in 
iei prefigurează cărțile de mai tîrziu. Temele cultivate ar fi : boema rimbaldiană (Ultimul autobuz), arja suprarealistă (Obsesie, Insomnie), noctambulia larcotică (Sonet burghez), tema poeziei și a poetului 
Ecce homo, Anilali, Singurătatea în doi), iubirea, joc nsidios de-a iluzia (Andante, Veghe etc.). Greu de ixat într-o formulă, datorită proteismului său tem- leramental, Ioanid Romanescu nu este un poet de .rderi incandescente, nici un tenebros înclinat spre ■enerații liturgice ori imne orfice ; poemele sale cresc 'arcă dintr-o stare de epuizare, din „arderi reci", «atitudine a simțurilor și intelectualului degustată a capătul unor nopți de nesomn. In preajma acestui ivel termic, apropiat de gradul zero, climatul de reație este unul de cinică luciditate.

★Poet de amplă gesticulație, Ioanid Romanescu are vocația lumii și obsesia ei“ (Presiunea luminii, 1957). xpresia plină, curajul celor mai insolite, adesea și azardate, asociații lexicale, patima noutății în ros- re, atestă un voduptuos al verbului cu enorma poftă comunicării deschise, sincere, eruptive. întreaga anoplie a senzațiilor este supusă, prin pură tran- iriere, unei ambițioase metamorfoze poetice. Retina itrasensibilă, a unui om care spune că „Oboseala îea în care tac / singur (formează) o țară a muțe- iei", captează lumina dureros ; „fiecare rază" — „o ■spede cu zgomot infernal", lapidează cristalinul ; 
resiunea luminii pare tot atît de insuportabilă ca și întunericului ! In ambele sensuri aventura umană cunoașterii se săvîrșește cu jertfă. Poetul imagi- ează o para-realitate, în care ochii caută pe dinlă- atru „nordul obiectelor", adică punctul de referință -himedic, într-un spațiu și timp cu semnul schimbat, incolo de cuvinte stăruie singurătatea demiurgului, poetului cosmogenet tăind avid curentul în susuliu, spre izvoare, răsturnînd conștient ceea ce obiș- ait se cheamă ordinea firească a elementelor natu- le. Doar gîndirea are privilegiul construcțiilor uto- ce. Cu vervă villonescă, moldoveanul inculcă versu- i neașteptate tente sociale (ca în Leul sau Sînteți 
>osit, Domnule Profesor).
Aberafii cromatice (1969) duce mai departe straniul lilocviu. „Aberație" — adică abatere de la normă, maturare, deformație optică, în fond o privire altfel realului, aplecare spre zonele crespusculare excep- te luminii, pătrundere în necunoscut, „în ape", olo unde se naște „ideea de tragic". Romantismul i Ioanid Romanescu, atitudine foarte personală în ■isajul poetic prezent, se înrudește cu poezia ge- 
■rației patetice („pierdute") : Stelaru, Corlaciu, Geo imitrescu, Caraion.Ioanid Romanescu manifestă puternice afinități cu stinele tragice, ca în Culoarea lui Van Gogh. Tre- ie observat că uneori „aberația" este investită cu nsiderabilă încărcătură polemică. Și Romanescu se ată preocupat, expediind însă chestiunea (larg și tificial dezvoltată de Nichita Stănescu), de soarta vintelor, „aceste îndelung însetate cămile" silite, de lenii, să ne exprime doar parțial. O maximă a vo- nului mi se pare poemul Ofrandă trecerii, amintind superbul crez voiculescian („nu, nemurirea nu este stare / ci-i o lucrare fără de sfîrșit").Eartea de Poeme (1971) se încheagă sub „presiunea îpului" : „cronos duce în mînă fiul văzului". Gama «tivă se nuanțează, claritatea sporește în directă jporționalitate cu ponderea metaforică. Pe primul in stau referirile la ideea de poezie și ideea de po- 

Poetul întruchipează spiritul în veșnic neastîm- •, negația dialectica a materiei mereu egală cu e, tentativă eroică de căutare a absolutului : „sîn- i (voi oameni) cu atît mai puternici ! cu cît poe- ! neaflînd moartea o inventează" I Intr-alt loc, orul își justifică apetența pentru farsă : „mi se ine bufon". Din convingerea că poemul nu este :eva decît un spectacol, derivă și felul propriu de zvîrli" replica precum o mănușă, provocator, insi- mt, in-citant. Poetul are o zicere răspicată, adevă- i : „bucură-te dacă ești om" I Chiar în eclipsă, a- ărul rămîne etern și pur. Și în Poeme se brodează marginea cuvîntului, modul nostru unic de înțele- e sau de absență din contingent. Se constată insu- ența celor mai suculente vocabule ; și totuși dacă 1 absurd, s-ar ajunge, grație cuvîntului, la totala

incorporare a gîndului și afectivității în materie sensibilă, atunci, în iluzoria clipă faustică, s-ar produce o altă mutație, fatală : pietrificarea, încremenirea, reducerea la neant! De aceea, spre a evita funesta pu- nițiune, cuvîntul induce salutar, numai „rare înseninări". întoarcerea timpului, involuția, sînt, aidoma, de domeniul fanteziei, utopii ! Intre Scylla și Caribda, poetul se exclama, amintindu-și parcă de idolatria originară, de candoarea demult pierdută : „cum să te sărut înflorire !“. Poetul acceptă, deci, datumul pu- rurei, reconfortantei înfloriri. Ceea ce nu înseamnă că ideea de poet se degradează I Poetul rodește „puternic" și „neclintit ca pămîntul". Ar fi fost în spiritul poeziei lui Romanescu să fi întîlnit și o metaforă ca următoarea : pămîntul e poetul poeților 1 Re- fuzînd apoaalipsa, ca și sunetul „corului legilor mărunte", Poemele proclamă un zeu : omul, sublim, tragic ori ridicol, singura „frunte" pe care „spinii luminează". Nu lipsesc nici sonurile erotice, poezie a unui citadin ușor deromantivizat, vindecat de amor, boem trist la brațul „unei iubite de ocazie". Ceea ce caută îndrăgostitul improvizat este nu sublimarea prin senzualitate, ci „un spațiu de tăcere". Demnă de luat în seamă este și ținuta aforistică a Poemelor („rîsul nu acoperă nimic în întregime"), ca și statornica situare contrapunctfcă a omului autentic „deasupra tuturora1 prin timp" (Dans sub sită).
Favoare (1972) consacră un creator matur, de superioară altitudine etică și estetică. Este o carte a definirilor, un colocviu al poetului cu propriul destin. Mai mult ca oriunde, aici poetul se gîndește pe sine. „Favoarea" este șansa de a exista, viața ni-i dată ca o „favoare" ireductibilă ; și „eu dacă am favoarea să vorbesc / nu sînt cuvîntul care minte 1 și dacă în numele vostru cuvînt / și dacă în numele vostru pă- mînt ! și sînt piatra pe care o doare, / nu-mi trebuie altă favoare". Poetul este al cetății : „despre Patrie tăcînd ! mi-a fi rușine că exist" ; majuscula de cinstire a pămîntului născător .condiția de fiu și ctitor, îi dau tăria să avertizeze cu ură : „nu credeți în poeți cu mască" ! Auster, neconcesiv, fascinat de mirajul existenței, Ioanid Romanescu spune despre poezia sa că „nu are religie / pentru că prea mult iubește viața", „nu se hlizește pentru a obține ceva 1 / are tot ce-i trebuie" ! Intr-adevăr, frumusețea este autotelică, exclusă eroziunii. Notîndu-și reacțiile ca într-un jurnal intim, poetul lasă impresia că face poezie „pe viu", document, un gen de spectacol „cine- verite" („nu scriu — mie numai I îmi curge sîngele din limbă"). Adevărul nesofisticat este punctul de plecare al oricărei creații, nu numai pentru că mai tîrziu „alții altfel ne vor număra !“. Opțiunile lui Ioanid Romanescu sînt de natură a trezi simpatie, a influența și educa. Poezia este pentru el un „seismograf" care știe precis că „numai înțelepciunea este o armă / care singură se descarcă", instanța care percepe deci rațional, viața și, prin urmare n-are cum greși. In toate aceste poezii despre poezie, Ioanid Romanescu (v. și Simbioză) are revelația omului, poezia nefiind decît acei numit spectacol uman, înălțător, chiar dacă dramatic. Nici un efort nu se justifică în afara aspirației spre fericire, privită fie și doar ca simbolică eventualitate. Intr-un foarte frumos poem 

(Ajuns-am. in ținutul pietrelor dulci), două versuri („facă-se voința tuturora / întru apărarea visului") rezumă admirabil etica unui puritan, care altundeva spune că „voi sfîrși de fericirea că ați ajuns a înțelege / și cîntecul ce nu se mai aude" ! Poezie a tăcerii, realizată nu fără cuvinte... O nouă răzvrătire poetică în contra cuvîntului conduce către descoperirea... cuvîntului !E de bănuit că un poet care numește creația, cu venerație, „Doamnă Poezie", să aibă o bună știință a versului. In adevăr, în ultimele volume, Ioanid Romanescu stăpînește cu abilitate fluxul liric, construiește atent, poemele se structurează armonic, studiate pînă la detaliu. Efectele dozate inteligent, tratate într-o subtilă manieră „trompe-l’oeil", atestă un artizan rafinat. Baia de nori (voi. Favoare) debutează printr-o întrebare adresată iubitei („Cum eram eu pe cînd ?... etc.") ; în continuare motivul interogativ se dezvoltă aparent, intervine „trompe-l’oeil"-ul în a- ceeași direcție („cum de nu ai știut / că vin din neamul celor care goi fiind își acopereau gura cu o frunză" ?), după care este reluată mai vechea obsesie a tăcerii („tăcerea mă închisese pentru totdeauna / în disciplina secretă a poemului"). După un intermezzo („adu-ți aminte..."), cade finalul, unde cele două teme — a iubirii și a poemului — se întîlnesc într-un duo savant pregătit : „o, tu, iubită — cîmpul / pe care poemul crește în stare sălbatică". Alte piese (cum ar fi In iarbă) conțin cugetări esențiale, plasate între doi poli improvizați : „Ea stătea culcată în iarbă" și „ce știți dumneavoastră, Doamnă ?“... Atare procedee emană din viziunea poeziei ca spectacol ; ai sentimentului adesea că asiști la însuși procesul de naștere a textului poetic; s-ar părea de a- semenea, că poetul realizează de fiapt un gen de „pre-poezie", că abia își selectează, cu martori, impresii de ici-colo, spre a le monta cîndva în poeme definitive ! Dar în concepția lui Ioanid Romanescu, poezia întrunește într-atît materialitate, încît la un moment dat va striga : „iar sînt împușcat cu poezie" I Astfel văzută, poezia nici n-ar mai trebui „creată", întrucît ea este chiar spectacolul vieții la care participăm ca autori, interpreți ori figuranți.

pe versul meu...

Știu : am singe răzvrătit in trunchi 
Și ghimpi de stele-n amindoi genunchi, 
O ruginită schijă în apa grea din suflet 
Și un păcat, ce nu mi-l iert, în cuget.

Știu : in visul mamei am avut alt chip 
Dar l-a pierdut, la naștere,-n nisip
Și-n loc, mi-a dat se pare suferința, 
Surîsul să-mi cutremure ființa.

Știu : timpul nu ne ia pe toți in seamă 
Și muntele in piatra lui ne cheamă 
Mă spăl cu rouă rece-n dimineață, 
Pe versul meu să nu se lase ceață ...

cu soarele...

Am zidit cu soareie-ntr-o mină 
Lingă mănăstire o fintînă.

Cind anume, veacul azi îmi scapă, 
Știu atît: că nu găsisem apă

Și atunci am plins străluminat 
De un gind mai mult decit ciudat

Să mă duc la fiecare piatră
Așezată de strămoși în vatră

Și să-i rog o dată să mai plingă 
Apa în fintînă să se strîngă.

N-am sunat din bucium peste munți, 
Numai rouă, s-a prelins pe frunți

Și-am umplut cu soarele-ntr-o mînă 
Pînă sus cu apă o fintînă

Și cînd primul om era-nsetat
Am murit și m-am îndepărtat

masa umbrelor

Să plecăm spre alt tărîm iubind 
Nunțile de ploi și de lumină, 
Fulgerul sărutului pe ochi, 
Tot ce după noi va fi să vină.

Cind am răsădit pe-acest pămînt 
Frunzelor și viselor rămînă, 
Carul mare fuge printre stele, 
Prea frumoasă, sfinta mea stăpînă.

Să plecăm frumos precum strămoșii, 
Și să revenim din cînd în cînd 
Unde apa clatină în cercuri
Barca fără vîsle lunecînd.

la capât de drum...

La capăt de drum înnoptat,
De mine am fost chinuit, întrebat :

Pe cîte poteci ai rătăcit pînă azi ?
Ai înțeles plînsul cînd s-au tăiat brazi ?

in talpă ai ghimpi, în genunchi, 
Ai ascultat seva din trunchi ?

Uite, din munte coboară o turmă,
Ce vei lăsa după stele în urmă ?

iți tremură trupul și dinții
Cind te întilnești cu părinții ?

Cîte fete ai iubit pe Vîrful cu dor 
Unde luceferii sînt vis trecător ?

Și mai răspunde-mi la două-ntrebări :
Ai fost om cînd ai primit nedrepte ocări ?

Ai găsit lacătul tăcerii adinei 
Ascuns, de lumină, în stînci ?

La capăt de drum înnoptat
De mine am fost chinuit, sfirtecat...



Expoziția de artă plastică
„125 de ani de la Revoluția din 1848“

S
emnificativ moment istoric și 
artistic, al vieții plastice 
contemporane. Ampla expo
ziție de la Dalles, încunu
nează manifestările consa

crate revoluției de la 1848 și re
memorează în cele aproape 300 
de imagini figurile de revoluțio
nari, scenele înălțătoare ca suflu 
patriotic sau dramatice ca destin 
uman și național, intrate în con
știința maselor ca pagini ale lup
telor pentru libertate și afirmare 
națională.

Mai clară și mai demonstrati
vă, decît alte asemenea manifes
tări expoziționale, actuala expozi
ție este expresia unei atitudini ci
vice și a unei largi apropieri o 
artiștilor pe căile documentarii au
tentice și a interpretărilor persona
le a evenimentului istoric celebrat. 
Fiecare artist a adus in modalită
țile proprii de expresie elastică, 
elocvența afectivă și emoțională a 
întruchipării artistice a unui su
biect.

Participarea la deschiderea ex
poziției a secretarului general a! 
Partidului și cuvintele sale caide 
de apreciere au redat acestei ex
poziții sensul ei adevărat de a fi 
expresia angajamentului pe care 
artiștii și l-au luat în fața poporu
lui și a partidului de a imprima 
creației lor orientarea menită să 
formeze și să îmbogățească con
știința maselor.

Sînt multiple aspectele și meri
tele acestei expoziții.

In cadrul unei teme restrînse, ar
tiștii au găsit resursele unei am
ple diversități nu numai de su
biecte, rezultat al unei profunde 
documentări, dar și ca soluții plas
tice individuale. Un număr mare 
de portrete : Bălcescu, Al. I. Cuza, 
Ana Ipătescu, Andrei Saguna, V. 
Alecsandri, Avram lancu, C. D. 
Rosenthal, Popa Șapcă, Cristian 
Tell, G. Barițiu, Andrei Mureșan, 
S. Bărnuțiu, Eftimie Murgu, Petre 
Gheorghe, Alecu Russo, B. Iscoves- 
cu, Gabor Aron, I. Negulici, M. 
Kogălniceanu, D. Bolintineanu, 

Costache Negri, Cezar Bolliac ș.a., 
îmbogățesc strălucit galeria por
tretelor realizate de artiștii noștri 
pină acum. Diverse momente isto
rice sînt de asemeni abordate de 
artiști în stilurile lor, aducînd in
terpretări noi. Este o calitate a ex
poziției că fiecare artist a lucrat 
conform capacității și sensibilității 
sale artistice, că nu s-a atașat te
mei în mod strict documentar co
piind fără discernămînt și elabo
rare izvoarele autentice, deși tre
buie să arătăm că mai găsim și 
asemenea facile metode, dar ma
joritatea au dus mai departe pe 
căile afectivității și al potențialului 
subiectiv al interpretării plastice 
documentele, intuindu-le metaforic 
și simbolic sensurile. Expoziția rea
lizează astfel un dialog ai artiș
tilor cu istoria, reținînd în primul 
rînd mesajul ei actual uman și so
cial.

Astfel, un al doilea aspect poate 
fi caracterizat prin puterea de a- 
daptare și interpretare, prin se
sizarea sensurilor revoluției și în 
primul rînd prin bogăția potenția
lului portretistic al expoziției de 
pe pozițiile unei experiențe por
tretistice contemporane. In acest 
sens, artiști ca Ion Pacea în por
tretul lui „Al. Papiu llarian", H. 
Bernea în „Costache Negri", Al. 
Niculiu în „N. Bălcescu", Gh. Șa- 
ru în „Ana Ipătescu", Toma Roa
tă în „Alecu Russo", ca și Ion 
Vlasiu, Gh. Coman, Ion Lucian 
Murnu, Vasile Baboia, Pavel Co
diță, Augustin Costinescu, Dimi- 
trie Grigoraș, lulia Hălăcescu, Ma
rin Iliescu, Viorica Hie, Tamara Is- 
bășescu, Vasile Varga, Vladimir 
Zamfirescu, D. Căileanu, Dan Co- 
vătaru, Horia Flămîndu, Paul Va- 
silescu, T. V. lonescu, Grigore Mi- 
nea, Rădulescu-Gir, C. Schirliu ș.a. 
au realizat portrete străbătute de 
acel fior nostalgic și militant al 
previziunii viitorului, pe care-l re
prezintă cu patetism pașoptiștii. 
Această interpretare „vizionară" a 
transpunerii în gestică și expre
sii a unui ideal, ca o emblemă, 
se îmbină cu trăsăturile individua

le caracteristice. Și mai pregnant 
reiese aceasta în tablourile cu 
portrete colective, în care exce
lează C. Piliuță, Mihai Russu, Bră
duț Covaliu, Simona Runcan, Iu
lian Alexe, Virgil Almășanu, Tr. 
Brădeanu, Georgeta Năpăruș ș.a., 
în care artiștii nu s-au oprit doar 
la o reprezentare „clasică" a por
tretelor, ci au integrat figurile în 
ample compoziții, realizînd inedite 
și insolite dispuneri în spațiu, ac- 

Corneliu IONESCU : „Mișcări țărănești la Tecuci, 1848"

centuînd unele detalii și estom- 
pînd altele, subliniind metaforic 
ideile continuității țelurilor și ide
alurilor revoluționare.

Compozițiile aduc o simbioză 
fericită, unitară și organică între 
narație și simbol, între documen
tar și metaforă, între autentic și 
intuiție, între realitate și fantezie. 
Este urmărită mișcarea interioară, 
conflictele, comuniunea intelectua
lă și de luptă. A fost suprinsă e- 
sența acestui moment istoric rele- 
vînd aspirația către emanciparea 
socială și națională a poporului, 
lupta cu conservatorismul, intran
sigența și avîntul romantic revo
luționar al unei întregi generații. 
Compozițiile se impun prin patos, 
prin vigoarea și robustețea con
strucției plastice.

Toate acestea ne dau aspectul 
unei expoziții unitare, structurată 
organic și consecventă față de 
temă. Asistăm la un proces de 

maturizare, de creștere a conștiin
ței profesionale, un sporit respect 
și dragoste față de tradițiile isto
rice glorioase.

Cu alte cuvinte, putem vorbi 
de spiritul de angajare al artiș
tilor, de identificarea lor cu idea
lurile revoluționare. Artiștii au reu
șit să poetizeze și să sensibilizeze 
temele, să obțină viziuni proprii 
elevate artistic. Operele lor actua
le conțin mesaje, transmit patetic 
idei, care au putere de mobilizare 
și emoționare. Aceste opere au un 
caracter manifest, firesc nuanțat 
de la autor Ia autor, cu grada
țiile de valoare impuse de ta
lentul individual. Se întîlnesc aici 
fericit probitatea profesională, pro
funzimea meditației cu admirația 
și recunoștința față de mărețele 
figuri ale revoluției de la 1848, 
expoziția devenind un vibrant o- 
magiu adus înaintașilor.

Mircea DEAC

Galeriile 
„Cupola44 

lași

NICOLAE 
CONSTANTIN

Primul sentiment pe care ți-1 transmit cele aproape treizeci de lucrări e acela al unei duble satisfacții privind evoluția artistului și tonusul general al expoziției.II cunoaștem pe Nicolae Constantin drept un temerar gata să prefere cea mai abruptă potecă de urcuș, căutînd și experimentînd veșnic, febrilitatea aceasta transmițîndu-se artei sale precum neliniștea aerului frunzișului pădurii. Grăbit să reușească, el opta uneori pentru efectul lesnicios, recurgînd la metafore plastice căutate în- tr-atît încît se profila un oarecare pericol al manierismului, iar în altă direcție o aplecare spre retorismul festiv.Primul merit al artistului e că a avut puterea obiectivizării, ca cineva care face un înțelept popas după o etapă agitată a muncii sale tocmai spre a ieși din ritm și a se orienta cîtt mai bine pentru ceea ce urmează. In general, autodepășirea e mai dificilă decît lupta cu piedicile din afară, iar în anumite faze de automulțumire ca urmare a succesului de suprafață, ea devine imposibilă. Nicolae Constantin a avut de luptat cu el însuși și a învins. Trofeele, ca și armele sfărîmate sînt prezentate în această expoziție, de departe cea mai prestigioasă și cea mai reprezentativă manifestare a sa.

Fără a se renega, deci inclu- zînd în expoziție etapele evoluției sale, Constantin pornește de la Imortele, Catedrală, Casa 
d’Oro, Sacre-Coeur — deci de la efectul declarat, deși de astă dată mai puțin ostentativ, fie în simetria grafică (ogive obsesive, planuri evolute), fie în cromatism (poleială de aur, reflectări vibrante pe metal) către opera sa de maturitate artistică solid concepută și realizată sobru, de o sobrietate seducătoare. Că nu se dezice, ne-o confirmă de pildă metafora Har
fele Veneției, jocul unghiular din Madrigal, arcul imaginar dinPinii la Roma, dinamica din 
Polo. Numai că ele trec în subsidiar, pe primul plan instalîn- du-se subtilitatea cromatică, o rafinată potențare a culorilor născute din alb sau din paleta ce-1 caracteriza pe artistul tonurilor fruste.

Nud se bucură de o delicată receptare, așa după cum în peisajele venețiene îl omagiază pe Petrașcu în terține proprii, iar în Asissi scrie cu penelul cel mai delicat sonet ce putea fi visat de Petrarca. Pictura sa de acum are gravitatea lucrurilor definitive, dar și căldura vieții în neobosită mișcare. Portretele 
(Restauratorul, Călina, Cristina) sînt doar ipostaze ale acestei mișcări atît de proprie artei lui Constantin. Dinamismul din 
Dans ritual, tensiunea din Iar

ba verde de acasă, ceremoniosul nupțial din Zestrea miresei sînt realizate numai din vibrație

cromatică, ca și atmosfera din 
Podul cu trei arce, sau Reflux 
la Atlantic, iar cromatica e redusă la subiect și predicat.Drept motto al acestei expoziții ar putea figura compoziția 
Flori pentru eroi, în care totul e subjugat ideii centrale, orice amănunt de registru estompat către albul suveran, tocmai spre a evidenția forța simbolistică.A doua calitate a expoziției constă în știința asamblării pentru a forma un tot organic, armonios și convingător. Astfel, a- vem o sinteză de eterat și ro

bust, redată de un liric lucid, care șl-a propus să surprindă esența picturalității, cea care a- semeni sîngelui pulsează în toate formele vieții. Albastrul generos și unic al Veneției e în cer și apoi în apă, rozul diafan al acoperișurilor din Asissi descinde din calcinatul orizont peninsular, penajul dansatorilor oșeni e o baladă a codrilor transilvani...In totul, o poftă de viață și o dragoste de frumos copleșitoare.
Al. ARBORE



film

Ultimul 
cartuș

Aflat multă vreme în suferință, genul polițist 
oare a-și fi găsit calea spre afirmare. Ne amin- 
:im cu zîmbet de cîteva titluri — „Pisica de ma- 
~e“, „Runda 6", „Amprenta", „Fantomele se gră
besc", „Șah la rege" în care scheme polițiste cu
noscut e erau adaptate, recondiționate și tratate 
ou naivitate de regizorii noștri care și-au încercat 
forțele în acest gen dificil Cu o singură excepție 
— V. Popescu-Doreanu — numele lor (Al. Boian
giu, Cristu Poluxis, Gh. Turcu, Haralambie Bo- 
roș) n-au mai revenit în genul polițist, dovadă 
că nu erau chemați. Singur Vladimir Popescu- 
Doreanu a rămas pe poziție, deși nici „Runda 6", 
nici „Amprenta" nu-l impuseseră prea convingă
tor. Se pare însă că între timp a mai învățat cite 
ceva de la cei ce știu și filmul „Ceața" ne-a fă- 
cuc o adevărată surpriză.

Intre timp, genul i-a fascinat pe alții. (Savel 
Stiopul' Mircea Drăgan Sergiu Nicolaescu). După 
succese de prestigiu în filmul istoric, Sergiu Ni
colaescu s-a îndreptat cu oarecare siguranță de 
sine, spre categoria cinematografică aflată în su
ferință și, pornind un serial, intenționează să o 
revigoreze. In orice caz, s-au făcut pași hotărîți 
spre o anume maturitate a producțiilor de gen, 
atit Sergiu Nicolaescu și colaboratorii săi la a- 
cest serial, cit și Vladimir Popescu-Doreanu ară- 
tîndu-ni-se mai stăpîni pe dificilele metode și 
scheme ale policer-ului.

„Ultimul cartuș", recenta premieră semnată de 
Sergiu Nicolaescu (după un scenariu de Titus 
Popovici și Petre Sălcudeanu) continuare a seria
lului deschis anul trecut prin acel, destul de bine 
primit, „Cu mîinile curate", debutează excelent, 
cu un generic de film mare, în care, pentru legă
tură, se repovestește finalul primei serii. Este o 
secvență de perfectă profesionalitate care, din pă
cate, nu este egalată de nici o alta, în tot filmul. 
O reținem mai ales pentru că vorbește despre 
ceea ce se poate, de fapt, realiza, cu ceva mai 
multă gîndire.

Dar „Ultimul cartuș" impune în primul rînd 
prin personajul său central, comisarul Roman, fi
gură care începe să se impună cu prestanța unui 
adevărat Maigret. Interesantă ni s-a părut în pri
mele două părți ale serialului tocmai această evo
luție a lui Roman, devenirea lui din simplu om 
cu o sarcină specială, total înafara profesiei, în 
comisar temut, bun cunoscător al tuturor taine
lor unei atit de dificile meserii. Bine chibzuită 
de scenariști, „găselnița" principală a filmelor — 
tovărășia dintre Roman și Miclovan — este de 
fapt mobilul întregii acțiuni, chiar și în partea a 
doua unde Miclovan nu mai apare decît ca amin
tire. Foarte ingenios a fost sugerat transferul de 
profesionalitate de la un specialist care practica 
meseria în sine, de dragul artei, la un activist 
care o practică pentru societate. Roman devine

Ceea ce justifică, din capul lo
cului, includerea în repertoriul 
Teatrului „Mihai Eminescu" din 
Botoșani, a piesei „Moralitatea 
Doamnei Dulska“ de Gabriela 
Zapolska, este — dincolo de in
discutabilul indice valoric al tex
tului — posibilitățile existente în 
cadrul acestui colectiv, de a oferi 
în distribuție, pentru fiecare rol 
— tipul corespunzător. Atu demn 
de luat în considerație, mai ales 
în cazul unei comedii de mora
vuri, în care peisajul uman zu
grăvit participă cu un anume pro
cent, de loc neglijabil, la suma e- 
fectelor scenice cuprinse în tabloul 
moravurilor înfățișat. Se asigură, 
în felul acesta, un plus de sa
voare unui conflict angajat, din 
principiu, într-un manifest demers 
moralizator. Și dacă este să-i re
proșăm ceva spectacolului boto- 
șănean, atunci acest ceva ar fi 
tocmai sublinierea alternativă, 
cînd a efectelor savuroase — o- 
rientată în planul unei neutre jo
vialități — cînd a implicațiilor 
moralizatoare, tratate cu o gravi
tate anchilozantă. De unde re
zultă, uneori, și unele disconti
nuități în definirea personajelor, 
așa cum se întîmplă, de pildă, în 
ce-1 privește pe acel răsfățat și 
capricios „dezident" al familiei, 
Zbysko. Antrenat într-un fel de 
mondenă insurgență față de pla
cida și fariseica atmosferă fa
milială și față de exacerbata au
toritate maternă, el nu poate o- 
pune acestui insolit matriarhat la 
domiciliu decît spectaculoasa dar 
inoperanta și gratuita frondă a 
unei manifeste și teribiliste, eva
ziuni morale. El va cutreiera lo
calurile de noapte, cu cinica re
cunoaștere a parazitismului exis
tenței sale, bravadă efemeră care 
prefigurează picant și fără glorie 
un viitor, autentic, Dulski, la fel 
de plat, meschin și ipocrit ca 
toți ceilalți, aparținînd familiei 
sale sau, în general, specificei 
categorii a mic-burghezului filis
tin și etern pertractant. In
stabilii! său temperament și 
fragilitatea caracterului îl vor 
împinge și de astă dată la 

bravadă, amenințînd să legalize
ze fructul ilicitului său amor cu 
fata din casă. Gest care nu va 
fi dus pînă la capăt, arsenalul 
familiei dispunînd de suficiente 
metode și argumente pentru a 
readuce în turmă oaia rătăcită. 
Aceasta, spre satisfacția Doam
nei Dulska, a cărei morali
tate nu vizează decît aparen
țele, strașnic păzite, indife
rent de gravitatea faptelor co
mise dincolo de acest practic și 
„eficient" paravan. Idee sublinia
tă de scenografia spectacolului 
(Elena Buzdugan), decorul fiind 
constituit dintr-un ingenios inte
rior delimitat de „paravanul" pe
reților și mobilat cu tot ceea ce 
poate decora și masca, la fel de 
„onorabil", o asemenea existență. 
Totul sub o cuprinzătoare um
brelă, zîmbet malițios care inclu
de și sancționează întregul uni
vers al Dulskilor. Nu văd dar 
dece regizorul Eugen Traian Bor- 
dușan, supralicitînd datele pro
blemei, îl detașează oarecum de 
rest pe acest revoltat de cabaret 
care este Zbysko, obligîndu-1 să 
rostească retoric și vindicativ 
unele replici care, în cazul lui, 
nu reprezintă decît obișnuita re
cuzită a unui superficial noncon
formism. Evidentă inconsecvență, 
cel puțin față de spiritul piesei, 
dacă, să spunem, litera ei ar fa
ce posibile, într-un fel sau altul, 
asemenea rigid-actualizante inter
pretări. Fapt este că Zbysko este 
un Dulski, chiar și în revoltele 
sale sau, mai ales, în revoltele 
sale, care relevă cu acuitate ta
rele șl limitele spiritului mic 
burghez. Acest spirit și acest me
diu îl satirizează piesa, fiind de 
așteptat ca evoluția lui Zbysko 
să sublinieze inconsistența și du

comisarul temut nu numai pentru că vrea, ci și 
pentru că Miclovan e dispus să-l instruiască, după 
care, misiunea sa fiind îndeplinită, dispare ca 
un reprezentant al vechiului ce era, făcind loc 
omului nou, animat de alte idei, de alte scopuri. 
Miclovan practica meseria cu o indiferență supe
rioară, preocupat doar de perfecțiunea fiecărei 
acțiuni. Roman are conștiința misiunii sale, el 
este trimis de partid in această muncă și tot ce 
face are un scop foarte precis: stabilirea ordinii 
intr-o vreme de degringoladă (primele luni de 
după război), neutralizarea dușmanilor poporului, 
instaurarea unui Spirit de dreptate și echitate 
socială.

Toate aceste idei sînt clar exprimate în „Ultimul 
cartuș"; filmul, în general, surprinde atmosfera 
specifică a epocii, e populat de chipuri și tipuri 
caracteristice, are unele secvențe dinamice, pal
pitante, dar adesea exagerează — ca de pildă în 
bătaia de la bar, unde nu se mai știe cine cu cine 
se bate și pentru ce, e doar un vîrtej de pumni, 
scaune, capete sparte etc., aducînd mai mult a 
comedie decît a polițism serios cum vrea regizo
rul, de fapt, să sugereze. Exagerată și incredibilă 
este și evoluția lui Ilie (Sebastian. Papaiani) de la 
argat la șofer extrem de abil, priceput în luptele 
pe serpentine (motivarea că a făcut armata la 
tancuri e cel puțin naivă). înțelegem că era nevo
ie de o destindere, de o arie de coloratură în at
mosfera încordată a filmului și apariția unui per
sonaj cu intenții comice se justifică și e chiar bi
ne primită de spectatori. Avem rezerve însă asu
pra modului în care regizorul îi găsește locul în 
acțiune; Papaiani-Oarcă se zbate mereu fără folos, 
îl urmărește la tot pasul pe comisar, strigă în 
gura mare lucruri secrete, lăsîndu-ne să credem 
că nu-i prea isteț la minte, iar spre final se ara
tă de o rară abilitate în conducerea mașinii!

Un sentiment de insatisfacție lasă și lipsa de 
unitate, dispersarea pe mai multe planuri a con
flictului; Roman urmărește cam în același timp: 
dușmani de clasă (anticarul, moșierul) ,hoți no
torii (cei ce vor să fure alimentele din tren) și 
dușmani străini rămași din timpul războiului 
(secvența de la mănăstire). Și pentru că veni vor
ba de secvența de la mănăstire, ne grăbim să 
spunem că aceasta marchează cea mai mare inad
vertență a filmului. Ea schimbă dintr-o dată to
nalitatea, dă impresia unui alt film lipit de cel 
care rulase pînă atunci. Ritmul scade brusc, o- 
peratorul se reprofilează pe efecte plastice, intri
ga se diluează și e mereu amenințată să cadă în 
comedie desuetă. Polițismul e naiv în această sec
vență, ba chiar neclar pe alocuri, „combatanții" 
sînt niște nepricepuți care se trădează la tot pa
sul discutînd în gura mare de ce stau ascunși în 
mănăstire sau „filînd" în văzul lumii, cum face 
Mircea Anghelescu.

Pe urmă — sentimentalismul. Roman, omul atit 
de sever, trecut prin atîtea întîmplări aspre, sol
date cu morți, e pus să facă, gesturi de femeie 
sentimentală: duce buchete de violete la mormîn- 
tul lui Miclovan. Și își motivează gestul, rostind 
spre public ultima replică a filmului: „Am și eu 
sentimentalismele mele".

Păcat de aceste inadvertențe, de aceste stîngăcii 
care umbresc realele calități ale unei pelicule ce 
ne îndreptățește încrederea că genul polițist, la 
noi, face pași siguri spre maturitate.

Ștefan OPREA

crochiu

Teatrul „M. Tminescu“ Botoșani

„Moralitatea Doamnei Dulska44
de Gabriela Zapolska
plicitatea moravurilor doamnei 
Dulska, și nu să devină un fel 
de curioasă expresie a unui pro
test, pe care personajul nu-l pu
tea încorpora decît la modul pa
rodic. Soluția aleasă, a unei re
volte manifeste a personajului, 
traduce în schemă un univers de 
viață în care șarja trebuia, dim- 
potrivită, să se exerseze global, și 
prin excelență, asupra complica
tului proces de mistificare și au- 
to-mistificare, exprimat de evolu
ția (aparentă) și involuția (reală) 
a lui Zbysko. Din fericire, spec
tacolul compensează pe multiple 
planuri acest deficit, chiar hadu 
Neag (în Zbysko) oferind un 
personaj expresiv și convingător, 
atît timp cît nu e pus în situa
ția de a susține o cauză, care 
nu e și nu poate fi a lui. Avînd 
toate datele personajului, inter
pretul poate ușor remedia lucru
rile, eliminînd retorismele șl 
nonsensul acelui mult prea grav 
protest. O partitură de real e- 
fect, în cazul rolului Doamnei 
Dulska, este valorificată substan
țial de Viki Andronescu. Exce
lentă Diana Chernegi în Hessia, 
expresie a necontrolatei exultan
te adolescentine, replica — can
did romanțioasă — oferind-o, cu 
deplin efect, Ortansa Panamaren- 
co (MJela). Foarte bună Eleonora 
Luminița Gheorghiu în mai difi
cilul rol al Hankăi, fata în casă 
care, realizînd difuz ideea de a- 
partenență la o altă lume decît a- 
ceea a Dulskilor, adoptă o ati
tudine de frustră, relevabilă dem
nitate. Bine portretizată, Iulia 
este realizată de către Ildiko Iar- 
csek cu nerv, dar și cu un am
biguu farmec al personajului tra
tat ușor estradistic.

AI. I. FRIDUȘ

AMBITUSUL IMAGINII 
ÎN GALERIA „CUPOLA"

Val GHEORGHIU

Ne doream la lași o sală cu regim de excepție, un spa
țiu al vernisajelor de valoare, al producției neserializate. Aceas
ta, pentru că în oraș își duc activitatea unii din cel mai va
loroși artiști ai țării iar momentul de față este unul de rezo
nanță deplină pentru ei. Și apoi, o contracarare a regimului 
altor săli din oraș, cu osebire al Victoriei, galerie, e adevărat, 
cu momente relevante pentru arta ieșeană, puține, dar și cu, 
foarte multe concesii făcute gustului suburban, deci o contra
carare de pe poziții estetice ferme n-o putea face decît o 
sală de prestigiu.

lată această sală. Galeria Cupola, cu vad de invidiat, a 
devenit de la nu prea îndepărtata sa amenajare un spațiu 
elitar al artei ieșene, mțelegînd prin aceasta nu locul vele
itar al unui grup cu adevărat valoros care-și duce activitatea 
la lași, ci posibilitatea constituirii unui mediu educațional, cu 
angajări responsabile în formarea, în devenirea gustului pu
blic. Pentru că o bună galerie de artă, ca și un bun muzeu, 
poate optimiza procesul de educație estetică, îl poate urca de 
pe treapta concesiilor tip natură moartă cu liliac, pe cea a 
valorilor.

Sigur, galeria Cupola rămîne un perimetru perfectibil, în 
care oricînd vor fi binevenite, o dată cu manifestările artei 
ieșene, artă a echilibrului, și expuneri mai curajoase, mai epa
tante chiar (să nu ocolim confruntările I), emanații ale altor 
gîndiri creatoare din țară și de peste hotare, astfel încît o 
sală ca aceasta să nu rămînă, cumva, prin înseși sobrele sale 
intenții de selectare în urma tonusului mondial. Deocamdată, 
galeria satisface multiplu. Și, pentru a demonstra că își în
deplinește cu seriozitate rolul formativ și teoretic, să ne oprim 
doar asupra programului ei din prima jumătate a anului 1973. 
Din moment ce acest program de șase luni ne permite o pri
vire sintetică pozitivă asupra unei arte, înseamnă că sala, prin 
seriozitatea sa, iși află menirea superioară. Din ianuarie s-au 
perindat șapte artiști, din păcate nu și sculptori, care, într-un 
proces de referință pot servi ca etaloane pentru cîteva din 
direcțiile artei ieșene, artă ale cărei imagini se întind de la 
structurile sintetice pînă la cele concret realiste.

De la realismul funciar al unui pictor ca Petru Hârtopeanu, 
pînă la ecranele de culoare ale lui Dan Hatmanu, imaginile 
au cunoscut o întindere impresionantă, dar această întindere 
nu înseamnă împăcarea gratuită a extremelor, deoarece ex
tremele aparțin deopotrivă artei autentice : Hârtopeanu, cu 
referirile sale abundente la pitorescul naturii, reușește din ce 
în ce mai mult o înnobilare a culorilor, o muzicalizare a lor, 
iar Hatmanu, lăsînd vag impresia unor experimentări, de fapt 
angajează imaginea intr-un proces etic și social de profundă 
semnificație.

In aceeași expoziție luminoasă, alături de Petru Hârtopea
nu, a fost prezent Ion Petrovici, cu o suită nouă, desprinsă dei 
indeciziile de pînă atunci între grafică și pictură. Picturalitatea 
dovedită în ultimii ani și soldată cu planșe de o frumusețe de
corativă, a devenit suverană în această expoziție, dar nu cu 
rol de paliativ pitoresc ci, dimpotrivă, cu vădita intenție de a 
simplifica drumul imaginii de la tablou la ochi. De a-l face 
direct, franc.

Dimitrie Gavrilean ilustrează direcția narativ fabuloasă a 
plasticii noastre. Expoziția sa de la Cupola s-a vrut un spec
tacol grandios al fabulosului popular, cu tot ce acesta fasci
nează, de la ramele fastuos aurite pînă la nebunia imagina
tivă a pînzelor. Și a reușit, dîndu-ne măsura talentului său 
unic, (și catastrofal pentru cei care-l mimează sau care în
cearcă să avanseze ideea unei proliferări de școală).

Dan Hatmanu e un proteic structural. In timp ce expunea 
la Cupola, în atelierul său se afla deja o altă serie de lucrări, 
destinată sălii Apollo, cu o imagistică schimbată, neabolind 
pe cea precedentă, ci reluînd motive din ea, simplificîndu-le 
însă și conferindu-le mai multă plasticitate. Ecranele de cu
loare ale lui Hatmanu păstrează apetitul pentru lucru al unui 
pictor înnăscut și, mai mult, repun în discuție funcția umanistă 
a artei, rosturile ei filosofice.

Alți trei pictori ieșeni, Gânju, Podoleanu, Constantin au 
trasat tot atîtea orientări în ultimele lor expuneri la Cupola.

Ion Gânju e un imaginativ original, din familia de spirite 
care au dramatizat arta acestui secol. El însuși spirit neliniștit, 
implicat existențial în estetica nouă a secolului, pictorul e pe, 
cale să realizeze o sinteză spectaculoasă, apropiind sugestiile 
curentelor moderne ale continentului, cu tot cortegiul lor de 
simboluri, de imaginația funambulescă a pictorilor de minuni 
din coloratele bîlciuri românești. Expoziția sa a arătat că te
merara tentativă reușește.

La Adrian Podoleanu, pentru care seriozitatea activității 
de atelier înseamnă și reușită, recenta sa expoziție a consti
tuit dacă nu o etapă marcat nouă, atunci, hotărît, o nuanțare 
o rafinare. Evoluția este domoală, prin asimilări nespectacu- 
loase, dar care în estetica pictorului asigură acea stare per
manentă de autoanaliză, de cenzurare, fără de care creația 
ar eșua. Surdinizarea petei de culoare și simplificarea imaginii 
generale a tabloului : iată caracteristicile evoluției acestui co
lorist.

La apariția acestor rînduri, probabil expoziția lui Nicolae 
Constantin va sta la timpul trecut, alt reprezentant al artei 
ieșene onorînd galeria Cupola, dar observația nu face decît să 
sublinieze parada de manifestări de valoare pe care această 
sală o oficiază. Dacă mai adăugăm aici și speranța că re
gimul sălii nu va ceda concesiilor și situațiilor conjuncturale, 
credem că rotunjim imaginea unui loc prestigios.

Cel mai recent protagonist, deci, Nicolae Constantin, se 
află chiar prin expoziția de la Cupola într-un proces de re
structurare. Părăsind modalitatea cu tratări în tonajftăți mino
re, de preferință roșu, brun, negru, pictorul captează acum cu 
voioșie surse de lumină, obținînd un ecleraj foarte plăcut,, re
confortant și confortabil. Elevarea culorii e motivată de cea a 
desenului, care tinde, prin simplificare, spre o simbolică pro
prie. Constantin ne convinge tot mai mult că opțiunea sa pen
tru formele de tip constructiv nu este mimetică ci structurală.
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Cind frunzele tirzii...*)

*) Din volumul Iubirea mea dinții, în curs de apariție la „Editura pentru turism".

Drumuri de memorie
Cind frunzele tirzii ale toamnei pălite de brumă ne 

putrezesc pe încetul în suflet și senzațiile noastre, 
tefere altădată și vii, îmbracă un strat de rugină și 
ochii văd nevăzutul vederii burnițat de tristețe, nu
mai aripile, numai zborul prin spațiu și timp — dru
mețiile — ne dau sentimentul regenerării.

Ar regăsirii de sine.
Forme vaporoase, colorate și insidioase balansează 

mirific pe solitare întinderi, sub cortina iluzorie a 
orizontului.

Șuvoaie și anafore de imagini curg în repezișuri 
înspumate, vijelind în cercuri și spirale. Vechilor 
luntrași li se sfărimau strapazanele cînd treceau prin 
apropierea acestor cascade cu amara pulbere diaman
tină împrăștiată în aceste altare de vis. Bărcile lor 
bătrine, tirite în derivă de curenți, erau răsucite in 
vîrtejuri și sfărimate.
, „Ura, strigau ei. Trăiască Moldova!".

Trăim prin nemurirea ei, strigau încălzindu-și pi
cioarele in izvoare spumoase ca șampania.

Torente vijelioase huind și detunînd în răsfăț dez
mățat prin văgăuni umbroase scufundate în nimburi 
albastre, le infășurau făpturile de ceață și mălăiștile 
și miriștele toamnelor ruginite în soare, pline de 
prepelițe grase zburătăcind prin hățișuri; viroage ră
mase pîrloage și dealuri amețite de mirozna amară 
a pelinului scuturat după cea dinții brumă, li se în
curcau prin păr. Prin coamele lor pletoase, bătîn- 
du-le umerii.

Ce solemnă regăsire in timp, prin drumeție !
Ii regăsim pe ei, corăbierii de demult și pe noi 

care le stringem în pumni vîslele; ii regăsim și ne 
regăsim oriunde umblînd in nicăieri, risipiți în pre
tutindeni, în semnul scurtei lor (și-a noastre) tre
ceri; împrăștiind ca un mir semnul trecerii noastre 
pretutindeni; în stînci și lut, în aer și-n adincurile 
motoarelor și turbinelor; imprăștiați egal și pretutin
deni; în ape și maluri, în spicul ierbilor hrănite pe 
dedesubt, prin mustățile rădăcinilor fragile de sin- 
gele și ploaia de sudoare vărsate în celălalt veac; 
rămînind veșnic cite puțin pe unde trecem, pe unde 
ne bucurăm, pe unde ne culcăm cu femeile noastre, 
cite puțin și neînțeles, in vibrațiile sunetelor in
crustate în aer și-n adîncile ecouri stîrnite de ivirea 
noastră în munți și-ntre dealuri, irizați în lumină, 
ingropați în țărînă, topiți în toate culorile, difuzați 
in toate nuanțele umbrelor pătrunși în fiecare ce
lulă de arbore și floarea și nemurire a pământului.

Drumuri de memorie și cărări moldovene, croite 
după fantezia orbului atît de felurite și-atît de unite! 
Colbul vostru de-atîtea ori mi-a înăsprit fața, de-a- 
titea ori, trudit, m-am așezat pe marginea unui șanț, 
sub umbra tremurătoare a unei sălcii bătrine și 
pieptul meu s-a umplut de mirosul greu al pelinu
lui, de mirosul dulce al holdelor date în pirgă, de 
boarea nevăzută care răcorește plutind pe deasupra 
lacurilor îndelung simțită care vine dinspre păduri
le și codrii din veac ai Moldovei.

Ăm coborît sau am urcat spre păduri și m-am 
gîndit la atitea rînduri de cerbi nepereche care au 
luat curcubeiele din ceață, topite în carnea timpu
lui, în ramura coarnelor, săgetînd pe-nnoptat, în tip-
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istoria, vint nalt...
Pomi erudiți vorbeau — de-arome grei — 
în latineasca florilor de tei.

Un verde crud de luncă milenară
li asculta-n valaha primăvară.

Pluteau petale-n alburi bizantine
Peste cetăți de piatră și coline.

Poenile moldave, între eie,
Cinsteau mireasmă-n cupe de lalele...

Istoria, vînt nalt, smulsese Romei
Polenul fraged, graiurile-aromei.

pe albastrul cer, egreta...
Pe-albastrul cer egreta, în delta verde —vela 
O fulguire pură inundă acuarela.
Nimic din griul pietrei și-al fumului din cheuri. 
Safirul și smaragdu-n fluide degradeuri.

De undeva, din zare sau din adine, pătrunde
In peisaj ecoul întunecatei unde
Pindind neverosimil din perspective moarte 
Vremelnicele tente, culorile deșarte.

sia de aramă a amurgului spre culcare sau moarte, 
și-n urma lor am auzit cum mugesc lung căprioarele, 
și-am văzut tremurând izvoarele din adincul heleș- 
teelor reci înțepate de lacrima albastră a Luceafă
rului. Fața lunii, albă și blinda, a surîs în închipui
rea mea, sau aievea, de-atitea ori peste pădurile 
Mălinilor și căprioara lui Labiș s-a clătinat în na- 
pauștii, îngenuncheată pe rugul de vîlvătăi al amur
gului de secetă și foamete.

Toate astea au intrat sau intră în frumusețea mare 
a Moldovei.

Nu numai ce-i cunoscut, verificat și fixat în creații 
de bijutier in muzee și biblioteci celebre, adică ce
tăți, locuri și-mprejurări celebre cintate de poeți și 
învățate incă din școală. Vorbesc de altceva. De toa
te cite n-au încăput în graiul rapsozilor, de dealurile 
ripoase, mincate de ape repezi, de răchite gîrbove 
agonisind pe valea pirîului uscat din satul meu, de 
un ochi de iaz neștiut de nimeni, în care se poate 
visa cel mai formidabil pescuit; de intrarea în mina 
de nisip de la Miorcani și de urcușul cu sufletul în 
brinci spre „Altarul lui Dumnezeu" pe pămînt de pe 

Rarău; de întreaga euritmie a peisajului moldav, 
iambii cîmpiei îmbrăcând volutele dealurilor vălurite 
la picioarele munților și munții care urcă scurt și 
coboară moale ca-ntr-o cădelnițare, innemuriți în lu
mină și-n îngemănări nepereche de abisuri și azu- 
ruri, ca niște strigăte exaltate; trepte de uriaș spre 
zenit, de unde coboară, în nopțile cu lună brumoasă, 
turme negre de zimbri îmbrincind din urmă mătă- 
hăloși urși, sprintenele căprioare și armata motorizată; 
a mistreților, cocoșul de munte asurzit de cîntecul 
dragostei și cerbul lui Făt-Frumos, cu rămurișul 
coarnelor prins in plasa de argint a oglinzilor fu
gărite pe prundurile de vis ale Bistriței.

Sînt singuratice și umile drumeții, pe neștiute și u- 
mile drumeaguri vechi, hirtopite, care te învață mai 
mult ca un tom de istorie. Sînt zile și ore cind îți 
regăsești sufletul mai plin ca o peșteră de ecouri, 
cînd o piatră oarecare, un hirb smălțuit și-un ciob 
te fac să tresari și-ți spun mai multe decît un mu
zeu întreg.

Bilciurile
Lume — hăi, lume de pe lume ! Copii, femei și 

bărbațiToți cîți vreți să vă distrați! Veniți încoa ! 
S-a deschis bîlciul! Da-ți nă-va-lă ca-la-moară, cu- 
mic-cu-mare! Bilciul e mai flămând ca niciodată! 
Bilciul cere de mincare / Cea mai ieftină distracție 
pentru toți gură cască. De la un. leu pînă la trei lei, 
după punga și gustul tuturor. In-afară-i-vopsit-gardul 
— înăuntru-i-leopardul.

Bilciul de la Botoșani, care te lasă fără bani!
A-nceput bilciul care deschide parada bilciurilor în 

Moldova!
Covrigari, circari, bătrîni proprietari de bărci, de 

călușei și de cite un tigru jerpelit, de cite o mai
muță țipătoare moștenită în familie; proprietarii ves
tiți de carusele, care au măcinat timpul ca niște clep
sidre aeriene de la pătrunderea Orientului încoace, 
și-au întreținut „răul de mare" pe uscat în toată 
Moldova; proprietari cu fețele trecute prin fardurile

invizibila nuanță
Domnului cu inima de smaragd
Nu-i plăceau înverzitele lunci. 
Doamna albastră
Evita să treacă prin fața azurului.
Impletitul din singe și mușchi
Se temea de cupele macilor.
Palida domnișoară
Tremura-n fața dantelelor albe... 
Ciudatele lor sentimente
Se stingeau odată cu căderea nopții, 
întrucît întunericul 'le favoriza
Acestor făpturi onorabile 
Personalitatea
Bine conturată în beznă.
Nocturnele contraste
Nu cunoșteau tenta intermediară
In care ar fi putut intra,
Ca intr-o țară a nimănui,
Invizibila nuanță.

toamnă
Florile meditează. Nimeni nu vede
Mai bine ca mine suspinul mirezmelor lor.

Florile mor cu ochii deschiși.
Aud cum vîntul de gheață le smulge 
Petalele pleoapelor.

Zilnic le văd și le-aud,
Eu, martorul și părtașul
Acestei nemaivăzute
Și nemaiauzite melancolii.

iadului, proprietari de scrîncioburi pictate, imbrăca- 
te-n oglinzi, cu șapte straturi de lac turnate peste 
crăpăturile și rănile vechilor căluți de lemn care-au 
incintat copilăria atitor copii; fotografi cu singurul 
ochi teafăr înfipt în burduful îndoliat din care ies 
poze-amintiri „a la minut"; stăpâni fabuloși ai unor 
bazare de doi metri, cu distracții moștenite din ge
nerație in generație; trageri la țintă cu bilă și roata 
norocoasă; pînă și piticul Ionică din București; toți 
grămadă, cu soacre împodobite ca niște sorcove și a- 
mante cît mai despodobite, cu căței și purcel, dau 
năvală in tîrgul lui Botăș, bătindu-se pe locurile „cele 
mai bune", să inaugureze, in repetiție generală de 
gală, sezonul bilciurilor moldovenești. De aici bîlciul 
se va muta la Dorohoi, apoi la Suceava, apoi la 
Fălticeni, la Tîrgu-Neamț, și Piatra. De la Piatra 
la Roman, apoi mai jos la Bacău și tot așa, din săr
bătoare în sărbătoare, va coborî și va urca, străbă- 
tind în lung și lat Moldova pînă la sfirșitul toamnei.

Lume, lume ! Lume de pe lume!
De jur-împrejur, pe tuspatru laturile bilciului, ca 

într-un exod, pînă în somnul cel treaz al copiilor*  
căruțe înfundate cu fin și cai moleșiți de osteneală 
și plictiseală, mestecind filosofic o gură de fin, le
gați de oiște sau dormind cu capetele-n pămînt. Sînt 
cai care-au bătut o sută de kilometri ca să ajungă 
pînă aici și gospodari care-au înfundat căruța cu 
hrană pentru o săptămână, căci de la bilei se duc 
in continuare la mănăstiri, la Vorona și la Agafton, 
în satul vacanță al bătrînilor, apoi în sus la Neamț 
și mai ales la Sihăstria, care-i „cea mai frumoasă 
dintre toate", unde a trăit mucenica Teodora „sub 
stîncă" și „scorbura" se vede și azi.

Puhoiul vesel de omenet se sloboade din șoseaua 
asfaltată, curge pe ulițe într-o parte și alta, asaltează 
„strînsura" bilciului din toate părțile. Joi, de Inăl- * 
țâre, va fi și mai și. Acuma au venit oamenii mai 
mult să-și aducă odraslele mici, atunci va veni te
meiul, va fi atîta înghesuială că n-ai să-ți poți miș
ca brațele să scoți un leu să cumperi un măr murat..

Luime_ lume, lume hăi, s-a deschis bîlciul !
Bilciul de la Botoșani — 
Care te lasă fără bani!
Mere murate, un leu, doi lei, trei lei bucata; o- 

chelari de soare de doi lei; semințe și acadele co
lorate — a dispărut turta dulce ! opinci de cauciuc ; 
baticuri; călușei pictați de Budescu Gheorghe „cu 
scene din filme străine", din reviste colorate și „Lu
minița" ; călușei din Iași; călușei din Huși; bărci 
de la Cluj și scrînciobul cel mai vechi de pe pă
mînt (celelalte sînt mecanice) împins sus, pe podișcă, 
la rădăcina spițelor de lemn, de un copil, un ins 
șui, cu un nas lung, ascuțit, și cu fața care pare că 
s-a strîmbat de atita învârtire și-a luat-o într-o par
te, și doi bătrîni fără dinți, cu bărbile ciumpăvite, 
unul mai bătrîn decît altul, care trag la edec făcînd 
din ochi, veseli și năuci, năuciți de bătrânețe și a- 
mețeală.

Nu vă-ngrămădiți, că vă prăpădiți.
Gata la urcare, hai la circul cu-animale 1
Au, au, gata, gata, lasă maimuța, urcați domnilor*  

nu stați, să vedeți întreaga familie Maimuța bătrtnă 
în poziție, azi, mîine răstoarnă căruța! Gata, gata. 
Gata la urcare, nu vă-ngrămădiți, chiar în minutul 
ăsta începe jocul maimuțelor. Hai acum sus cu toții 
și bătrânii și nepoții. Nu mergeți alături că-s escroci, 
numai parada-i de ei. Gata, gata, chiar în minutul 
ăsta încep maimuțele. Aide, aide-ncoa, neamule, să 
te distrezi cu leii, cu crocodilii! Toată lumea la în
cepere, gata la intrare, gata la circul cel mare. Hai 
cu toții la circ, nu vă-ngrămădiți că speriați mai
muța gravidă !

Lume, lume, s-a deschis bilciul
Bilciul de la Botoșani
Care te lasă fără bani!
Mici, cîmați, zahăr de vată, țigănci (Haaleu, mîn- 

cați-ași, ho să faci armata la Darabani". „Văileu, 
Vasilică, îmi vine a ride de ce ți-o spus 1 Cum să 
faci armata cînd tu ai făcut-o ?“) foto „amintiri", 
bluze roșii, basmale înflorate, păr „drotat" și pus 
sub „fileu", muzici, țipete, răcnete, strigăte, rîsete, 
flăcăi cu pene de păun la pălărie, gogoși, fluierici de 
lut, jucării de tablă, castraveți murați, milițianul 
local, miere de albine vindută cu păhărelul, trom
boane, mirese de mucava, „care pui 10 lei cîștigi un 
ceas".

„Atențiune, atențiune gospodarilor, este momentul 
de apropiere al misterului. Mister Toredo printre 
voi. Mister Toredo a sosit aseară cu avionul și este 
obosit. Țuțulici ia banii de la gospodari. Este pen
tru prima dată cînd îl puteți vedea pe mister To
redo. Fantezie din jocul oriental, Mister Toredo ț 
Atenție ! Se pot lua bilete. Alo, alo, domnul de colo, 
spectacolul începe. Intrați cît mai repede să ocupați 
locurile principale. Magie, apariții, dispariții, tîrgul 
tradițional, pentru prima dată mister Ionică fără 
frică, omul asupra căruia plouă cu cuțite aruncate. 
Spectacol pentru prima oară ca la Televiziune sau 
alte posibilități pe care le aveți dumneavoastră. Un 
preț derizoriu, pentru un final artistic grandios, mai 
tare ca Vagabondul seria I-a ! Poftiți cu toții, urcați..*  

Nu e opșpe, nici zece, nici cinci.
O bagatelă.

O rușine.
O bagatelă.
Numai trei lei.
Cit o înghețată. 
Cit un măr murat.
Ocazie unică.
Ocupați-vă locurile principale.
Vă amuză, vă distrează, vă place, alo, alo, alo, se 

pot lua bilete.
Mister Toredo a sosit aseară cu avionul, și este 

obosit.
Grăbiți urcarea.
Spectacolul începe !
Lume, lume, s-a deschis bîlciul!
Un leu învîrtitul, doi lei aruncatul pînă în cer, trei 

lei încercarea norocului, ca la loz în plic, cincizeci 
de bani o clipă de copilărie, de uitare și fericire!



Mulțimea preocupărilor pe care Sainte-Beuve le-astîrnit în secolul nostru, cele vreo douăzeci de volume monografice care i-au fost închinate vorbesc mai convingător decît orice altă pledoarie despre continuitatea cu totul remarcabilă a prezenței lui. N-au fost toate intervențiile numai omagii, dar volumele a- cestea dovedeau în orice caz că pe lîngă Sainte-Beuve nu se poate totuși trece cu indiferență — mai mult, că autorul Con
vorbirilor de luni nu se lasă înscris în categoria marilor autorități mai curînd citate cu respect, decît citite. Criticul a continuat să intereseze, și ritmul apariției cărților ce-i căutau formula personalității s-a menținut cam același atît înainte, cît și după cel de al doilea război mondial.Ar fi de bună seamă o nesăbuință să ne propunem în a- ceste cîteva note o trecere în revistă a tuturor contribuțiilor importante — ceva de genul „starea actuală a studiilor despre Sainte-Beuve"; o lucrare de acest fel a și fost realizată dealtminteri, într-un mod exemplar, de către savantul bibliograf Jean Bonnerot, de la nivelul anului 1957. Intenția noastră modestă e doar aceea de a compara cîteva repere, din diverse etape, ce ni se par suficiente totuși pentru a pune în relief și varietatea trăsăturilor din numeroasele portrete ce i s-au făcut criticului, dar și u- nele constante ce persistă în ele.La începutul celui de al treilea deceniu al secolului XX, Sainte-Beuve constituie deopotrivă preocuparea savantului Gustave Michaut, cît și a autorului Fiziologiei criticii, Albert Thibaudet. G. Michaut este printre cei dinții care cu toată seriozitatea au încercat să aplice, într-o evocare a lui Sainte- Beuve, însăși metoda biografică a acestuia — un tratament de care criticul se cam temuse de altfel, și în vederea căruia pregătise pentru posteritate cîteva schițe pentru un portret dintr-o poziție mai avantajoasă, cum e și acela din cunoscuta Ma bio- 
graphie înserată în Nouveaux 
lundis. Monografia lui Michaut reia, în linii mari, cîteva din trăsăturile cu care Sainte-Beuve se oferise să faciliteze sarcina viitorilor săi biografi, cînd scrisese? ,,Sînt spiritul cel mai încercat și mai experimentat în metamorfoze... nu mi-am înstrăinat nicicînd voința și judecata... nu mi-am angajat niciodată credința... Curiozitatea, dorința mea de a vedea, de a privi totul de aproape, plăcerea mea extremă de a afla adevărul relativ al oricărui lucru... mă îndemnau Ia acest șir de experiențe care n-au fost pentru mine decît un lung Curs de fiziologie morală..." etc. Dar Michaut iluminează toate aceste indicații din unghiuri multiple, răscolind cu răbdare „mărturisirile imediate sau retrospective, voite sau inconștiente" din corespondența, din romanele și articolele criticului, ori ale celor din preajma sa.Luîndu-și o distanță respectuoasă față de obiect, cu răceala oricărui lansonian, Michaut îl urmărește aproape impasibil pe Sainte-Beuve în dezvoltarea lui în timp, nu-1 bruschează, nu-i ignoră nici unul din meandre și nu se arată surprins nici de contradicțiile mai mult sau mai puțin grave, nici de versalitatea personajului pe care îl analizează : „încă din 1842, Sainte-Beuve nu mai era omul care fusese în 1837; în 1848, s-a transformat și mai mult; în 1859, a făcut o cotitură completă". Soluția descrierii „obiective" a e- voluției omului și a criticului, cu precizarea eventuală a mo- bilurilor alături de datările riguroase, este neîndoielnic o procedare destul de comodă. Michaut tinde însă să rămînă sainte-beuvian pînă la capăt și au se poate opri să nu caute n această diversitate de ipostaze ale eroului său, nesatisfăcă- oare pentru un spirit științific 'rdonat, o temă unificatoare, a- iică tocmai „calitatea dominan- ă“ a celui de care se ocupă. 51 constată, prin urmare, că în rursul tribulațiilor și al ezitări- or, al trecerilor de la o ideo- ogie la alta, de la ateism la
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catolicism și înapoi, de la liberalism la monarhism și înapoi, Sainte-Beuve pare să parcurgă o existență oarecum circulară și în profesiunea sa de critic, revenind spre sfîrșitul carierei la optica primei tinereți. Iar cînd e să determine ce anume dă nota de fond a întregii personalități (altminteri deconcertante), Michaut afirmă destul de răspicat: „In realitate, Sainte-Beuve nu e altceva decît un clasic eliberat", sau cu un orizont lărgit, pentru care principalele criterii rămîn adevărul și gustul — iar critica însăși un amestec curios de știință și artă, în care istoria secondează psihologia.Deosebirea între caracterizarea lui Michaut și aceea a lui Irving Babbitt — care optase, de asemenea, după cum știm, pentru clasicul din Sainte-Beuve — constă mai ales in nota de caldă adeziune din studiul criticului american. Michaut nu face decît să consemneze pe un ton destul de neutru faptul citat, pe cîtă vreme Babbitt pune cam tot atîta pasiune în „apărarea" olimpianului Sainte-Beuve, cîtă punea și Proust în protestul împotriva metodei biografice.întocmai ca pentru Michaut, 
Fort-Royal reprezintă și în viziunea lui Albert Thibaudet o- pera fundamentală a lui Sainte- Beuve, ba mai mult: „o capodoperă și masivul central al criticii franceze" — Sainte-Beuve fiind situat în peisajul literelor ca „unicul clasic" al genului critic. Admirator și urmaș al lui Sainte-Beuve, poate cel mai autentic în secolul nostru. Thibaudet a devenit altceva decît maestrul, datorită în parte și aceleiași receptivități creatoare la modurile contemporane de a gîndi, care îl caracterizase și pe înaintaș. Dar întrucît climatul de idei în care se mișcase Sainte- Beuve fusese înlocuit la sfîr- situl secolului trecut și la începutul celui curent de bergso- nism și apoi de freudism, împrejurarea avea să schimbe și coordonatele criticii. In locul familiilor de spirite, de inspirație biologistă, prezente la fostul medicinist Sainte-Beuve, vom în- tîlni în concepția lui Thibaudet despre devenirea literară, noțiunea de „generație", în funcționarea căreia biologia își spune de astă dată cuvîntul sub forma duratei și a dialecticii schimbărilor continui, iar psihologia devine nu odată metapsihologie.Apropierea între Sainte-Beuve și Thibaudet începe de la faptul că amîndoi au fost „jurnaliști de profesie și de rasă" — chiar dacă ultimul a reușit să fie și un „universitar", într-un mod pentru care Sainte-Beuve l-ar fi invidiat. Ii unește însă, în e- sență, abordarea creatoare, unică, a autorilor citiți, „degustarea" și savurarea în sensul lui Montaigne, a operelor preferate. Nu e nimic uluitor deci în frecvența cu care numele lui Sainte-Beuve revine în studiile și reflecțiile lui Thibaudet, ca un fel de autoritate ultimă, după cum nu poate surprinde detaliul că i-a închinat unele din cursurile pe care le-a ținut la Geneva și atîtea pagini elogioase.E destul să răsfoim, de e- xemplu, Physiologie de la cri
tique (care a reluat, în 1930, u- nele expuneri mai vechi) ca să aflăm că pentru Thibaudet o „biografie psihologică" a aceluia care a trăit „comedia și tragedia meseriei critice", adică a lui Sainte-Beuve, ar putea să semnifice totodată „singura psihologie adevărată și vie" a criticii. Sainte-Beuve apare ca o personalitate ce izbutește să „traverseze" cele trei genuri de critică pe care le distinge Thibaudet (spontană, profesională, de „maestru"), practicîndu-le pe 

toate. Avem de altfel impresia că aceste categorii înseși i-au fost sugerate tocmai de experiența beuviană. Dar o atare „biografie psihologică" trebuia să însemne, firește, altceva decît ceea ce putea realiza Michaut răscolind documentele. Pe Thibaudet l-ar fi satisfăcut desigur mai mult cele două volume datorate criticului Andre Billy, întrucît drama lui Sainte- Beuve, raportată la condițiile e- pocii sale, implica în acest caz mai profund pe aceea a profesiunii însăși.
Fiziologia criticii poate fi citită, pentru considerentele de mai sus, și ca o carte despre Sainte-Beuve. Parcurgind paginile precursorului său, Thibaudet împărtășește aprecierile la adresa capacității lui Diderot tunul din primii reprezentanți ai criticii „maeștrilor") de a se „semi-metamorfoza", de a se transpune și „a citi orice scriere potrivit spiritului care a dictat-o". „Simpatia" e prețuită și de Thibaudet ca fiind „substanța însăși a criticii de artist" : este meritul lui Sainte-Beuve că și-a însușit-o de la Chateaubriand și a practat-o la rîndul său cu deosebire în Port-Royal. Am fi probabil dispuși să remarcăm deîndată că Thibaudet îi recunoaște lui Sainte-Beuve tocmai ceea ce Georges Poulet îi va refuza mai tîrziu cu în- căpățînare — dacă n-am reține prezența acelui „semi" în ideea de metamorfozare, un „semi" care introduce o distanță apreciabilă între actul de empatie supravegheată și critica de i- dentificare.Intr-adevăr, maniera criticii simpatetice romantice însemna pentru Sainte-Beuve, așa cum explică Thibaudet: „să simpatizezi estetic și intuitiv cu un 

geniu, să simpatizezi din interior, pentru că faci parte din el spiritualicește, să-1 (vezi din exterior, pentru că nu faci parte din el realmente — să rămîi îndeajuns într-însul ca să-l simți, să ieși suficient în afara lui, ca să-1 înțelegi". Critica de semi-metamorfoză, a- ceastă critică de intuiție, conchidea Thibaudet, „se opune criticii de gust, care e critica 
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spontană, după cum se opune și criticii care constă în «a judeca, a clasa, a explica», care e critica profesională". Thibaudet concepea deci simpatia critică nu ca o contemplare ducînd la comuniunea desăvîr- șită a două conștiințe, ci ca un proces în doi timpi, în care „cufundarea" imaginativă și a- fectivă în „celălalt", în operă lui, e urmată de o distanțare lucidă a criticului pentru „înțelegere", ceea ce nu se poate încheia altfel decît cu o judecare.Acest gen de demers simpatetic Thibaudet îl atribuia cu precădere scriitorilor deveniți' critici, adică „maeștrilor". Pentru motive deosebite, nici critica de tip structuralist, nici cea de tip fenomenologic —- și în special aceea a lui G. Poulet — nu se vor arăta nici pe departe tot atît de îneînta- te în fața „semi-metamorfoze- lor" de care era în stare Sainte-Beuve în lecturile lui.E de remarcat, în tot cazul, că nici Michaut, nici Thibaudet nu mai conturează portrete „absolute" ale lui Sainte- Beuve și nici nu-și mai manifestă adeziunea cu aceeași fermitate ca Irving Babbitt, chiar dacă admit și ei preponderența clasicului asupra romanticului. Un ferment relativizant pătrunde în aprecierile lor, ma- nifestîndu-se fie prin mai o- biectiva enumerare a cotiturilor succesive ale spiritului beu- vian, fie prin sensibilitatea pentru „durată", care îl caracteriza într-un grad atît de înalt pe Albert Thibaudet.Scurt timp după Fiziologia 
criticii în Franța, apare în Statele Unite volumul Sainte-Beuve. 
A Literary Portrait (1931), datorat romanistului William Frederik Giese de la universitatea din Wisconsin. De data aceasta, portretul lui Sainte- Beuve e conceput pe multiple fațete, analizate distinct — dar tot în devenire: omul, savantul, scepticul, poetul, romancierul, moralistul, istoricul, naturalistul, încheinduse cu două aspecte ale criticului, considerate capitale: impresionistul și portretistul. Monografia lui Giese pare un fel de răspuns la tentativa lui G. Michaut, căci 

în ea se spune deschis: „poate că nu există autor care ar suferi mai mult... decît Sainte- Beuve, dacă ar fi studiat în special din unghi biografic, așa cum o dovedesc îndestul biografiile existente". Este și considerentul pentru care Giese îl izolează pe „om" în primul capitol, subliniind că criticul Sainte-Beuve înseamnă altceva decît elegiacul sau epicureicul, decît poetul sau jouisseur-ul. Am putea privi intervenția lui W. Fr. Giese, această despletire a firelor componente ale u- nei personalități, ca pe un fel de primă „apărare proustiană" a lui Sainte-Beuve (de Sainte- Beuve I) dacă, pe parcurs, Gie- se însuși n-ar reveni, fără voia lui, de atîtea ori, asupra omului — corelat cu fiecare din formele creatoare.Sensibil inspirat de gîr.direa intelectualistă și umanistă a lui Irving Babbitt, Giese încearcă să-1 „reabiliteze" pe omul Sainte- Beuve mai întîi, asupra căruia dezvăluirile foștilor săi secretari, ca și publicarea unei părți din corespondență și din caietele intime proiectaseră, încă de la începutul secolului' nostru, o lumină mai puțin favorabilă. Potrivit opiniei lui Giese, ceea ce e amendabil în persoana Jui Sainte-Beuve se explică prin sensibilitatea lui eminamente feminină, prin natura lui romantică, dispusă să cedeze ușor farmecului celuilalt sex : cu un cuvînt, prin trupul lui „cinic"; în schimb spiritul care a locuit acest trup a fost „delicat", dotat cu „bun simț", dispus să se jertfească oricînd adevărului; iar gîndi- rea lui Sainte-Beuve a fost rațională și clasică, triumfînd a- supra sentimentalității. Omul Sainte-Beuve ar avea chiar dreptul la mai multă indulgență din partea posterității decît Chateaubriand sau Lamartine, cărora nu le-au lipsit defectele lui, dar care nu au avut tot a- tîtea calități intelectuale Giese e gata să-i ierte lui Sainte-Beuve egoismul și toate stîngăcii- le derivînd din el, pe care le răscumpără îndestul „modestia", spiritul patriotic și mai cu seamă condiția de izolare in care a trăit cel ce a știut mai curînd „să-și facă prieteni, decît să-i păstreze".De fapt, creionînd celelalte forme ale personalității lui Sainte- Beuve, Giese întregește, pe nesimțite, tot portretul omului. Astfel, despre „savant" aflăm că a iubit viața și literatura, neavînd decît o singură plăcere adevărată, și anume acea „libido sciendi"; într-un alt capitol, Sainte-Beuve e înfățișat ca o individualitate cu trei fațete principale : umanistul, epicurianul, scepticul; ș.a.m.d. Pentru Giese,(continuare în pag, 13)



SPECIFICUL CUNOAȘTERII SOCIALE
Gh. BOURCEANU

Principala problemă filozofică cu care este confruntată e- pistemologia științelor despre realitatea social-istorică este a- ceea a specificului interacțiunii dintre obiect și subiect în acest domeniu. Unitatea și interacțiunea subiectului cu obiectul constituie o trăsătură comună întregului proces al cunoașterii u- mane. Ea decurge din faptul că nu există cunoaștere nemijlocită, că subiectul, în procesul reflectării, intervine activ asupra obiectului, îl transformă conform cu necesitățile practicii și îl adaptează structurilor sale logice. Cunoașterea științifică, indiferent de genul sau modalitatea ei, este o formă de activitate a subiectului în care lucrurile sau procesele realității o- biective sînt reflectate din perspectiva practicii sociale u- mane. In cunoașterea și acțiunea socială această interacțiune dobîndește caracteristici noi, specifice, deoarece obiectul și subiectul sînt două determina- ții ale uneia și aceleiași realități. Realitatea social-istorică este o parte a lumii materiale, dar, totodată, ca produs al interacțiunii oamenilor, un domeniu autonom, sui-generis; ea se constituie, în același timp, ca obiect și subiect al propriei sale mișcări și evoluții.In științele sociale, ale omului și ale culturii, noțiunile polare de obiectiv și subiectiv au o dublă accepțiune: una se referă la raportul dintre societate și natură; cea de a doua se referă la procesul istoriei umane, la structura și dinamica vieții sociale ca produs al interacțiunii oamenilor. In primul caz, criteriul care stă la baza delimitărilor dintre obiectiv și subiectiv este raportul de determinare dintre natură, ca obiect general al muncii, și societatea umană, ca subiect transformator. In acest sens obiectul și subiectul sînt raportate la două domenii existențiale deosebite : natura ține de ordinul datului, iar societatea de domeniul con
struitului (Ralea). Societatea s-a constituit în interiorul naturii, dar ca un opus, o negație a ei. Desigur, desemnarea societății ca subiect și a fenomenelor sociale umane ca subiective în raport cu natura nu schimbă cu nimic faptul că societatea este o parte integrantă a realității materiale obiective; subiectul semnifică în acest caz relația specifică dintre două domenii 

ale realității materiale: societatea umană și natura neumană. Rezultatul interdependenței dintre societate și natură apare ca un dublu proces de umani
zare a naturii și de obiectivare 
a omului în relațiile sociale.Cînd avem în vedere numai domeniul vieții sociale, ca proces autonom, sui-generis, conținutul categoriilor de obiectiv și subiectiv se schimbă. In delimitarea laturii obiective de cea subiectivă a vieții sociale trebuie să ținem seama că toate formele activității umane implică, într-un mod sau altul, manifestarea conștiinței, realitatea social-istorică fiind o existență obiectivă constituită ca urmare a conștientizării și creației umane conștiente. Oamenii — agenții procesului istorico- social — sînt rezultatul, dar și punctul de plecare al mișcării, „autorii și actorii propriei lor drame, a propriei lor istorii" (K. Marx, Mizeria filozofiei, în K. Marx și F. Engels, Opere, voi. 4, Buc., Ed. pol., 1963, p. 134). Criteriul de delimitare a laturii obiective de cea subiectivă a vieții sociale se prezintă ca un raport de primordialitate și determinare între domeniile societății (existența socială și conștiința sociala) în procesul producerii și reproducerii societății ca atare. Din a- cest punct de vedere rezultă că societatea, ca rezultat al procesului istoric anterior, ca sistem global cu o structură determinată de corelațiile dintre domeniile ei, activitatea practică prin care oamenii își produc însuși mediul lor de viață, existența socială, formează latu
ra obiectivă a realității sociale. Dimpotrivă, activitatea spirituală care constă în însușirea i- deală a realității obiective, ca o condiție și o consecință a e- xistenței sociale și determinată de aceasta din urmă, formează 
latura subiectivă a procesului 
istorico-social.întrepătrunderea și legătura indisolubilă dintre latura obiectivă și cea subiectivă a realității social-istorice se manifestă într-un dublu proces prin care 
obiectivul se subiectivizează iar 
subiectivul se obiectivează. Cerințele legice ale activității practice nu devin realitate de- cît determinînd o activitate spirituală prin care oamenii, subiecții sau agenții istorici își însușesc în mod ideal aceste cerințe și desfășoară o activi

tate practică corespunzătoare, care include în sine rezultatele activității spirituale de cunoaștere și înțelegere a legilor o- biective. Cu alte cuvinte, existența socială, deși primordială și determinantă în raport cu conștiința socială, nu există decît în legătură cu conștiința socială în care se oglindește mai mult sau mai puțin adecvat; categoriile și structurile conștiinței sociale exprimă condiții și forme de existență ale unei existențe sociale determinate istoric. Această structură particulară a obiectului — societatea— nu este fără urmări asupra cunoașterii științifice, cum a remarcat K. Marx „Ca în orice știință istorică, socială, la examinarea mișcării progresive a categoriilor economice trebuie să avem întotdeauna în vedere că — atît în realitate cît și în minte — subiectul — în cazul de față societatea burgheză modernă — este dat și că, în virtutea acestui fapt, categoriile exprimă forme de existență, condiții de existență, adesea numai diferite aspecte ale acestei societăți determinate, ale acestui subiect, și că de aceea nici 
pentru știință societatea nicidecum nu începe să existe abia în momentul cînd pentru prima oară se vorbește despre ea ca 
atare" (K. Marx, Bazele criticii 
economiei politice, Ed. pol., Buc., 1972, p. 39).Dublul caracter al societății (de obiect și subiect al mișcării ei) și întrepătrunderea cu totul specifică a obiectivului cu subiectivul în acest domeniu pun cunoașterii științifice două probleme : a) problema relațiilor dintre subiect și obiect, acesta din urmă fiind conceput el însuși ca domeniul interacțiunii complexe dintre subiect și o- biect; b) problema relațiilor dintre subiect ca parte integrantă a obiectului și obiect ca mediu sau cadru general al cunoașterii și acțiunii subiectului.Hegel este primul gînditor care a sesizat acest specific al cunoașterii în științele sociale, adică, în înțelegerea sa, a istoriei. Modalitatea filozofică del cunoaștere a istoriei sau filozofia istoriei se întemeiază, după Hegel, pe principiul identității subiectului cu obiectul gîndirii, a unității formei și a conținutului ideii absolute. In baza a- cestui principiu de natură idealistă, Hegel s-a apropiat de o 

înțelegere dialectică a raporturilor : individ-societate, societate- natură, cunoaștere-acțiune istorică ș.a. El a sesizat just trecerea subiectivului! în contrariul său, în obiectiv, dar, fiind! idealist, „Obiectivitatea" ara pentru el numai un sens gnoseologic. Istoria reală este simultan atît în afara cît și în interiorul conștiinței, sau, s-ar putea spune la fel de bine, realitatea nu este nici în afara, nici în interiorul conștiinței, căci conștiința realității — rațiunea — este identică cu realitatea însăși. De aceea, obiectivitatea, concepută ca treaptă nemijlocită a scopului, îl conduce pe Hegel la finalism; întregul univers îi apare ca un proces de realizare a scopului.Intr-o interpretare dialectică și materialistă a realității social-istorice nu poate fi vorba de o identitate dintre subiect și obiect, sau nu poate fi vorba decît despre o identitate parțială. Prin această identitate parțială a obiectului cu subiectul se înțelege trecerea obiectivului în subiectiv și a subiectivului în obiectiv în cursul devenirii sociale. Această identitate parțială provine din faptul că viața socială și istorică este constituită dintr-un ansamblu de relații-activități centrate pe muncă. In cadrul acestei interacțiuni și cooperări, inițiativele umane, în pofida caracterului lor mai mult sau mai puțin liber și voluntar, se exprimă prin rezultate globale, ca practică socială care contrazice în cele 

Nicolae CONSTANTIN : „Polo"

din urmă logica și dorințele subiective ale celor care, la origine, sînt autorii ei voluntari și conștienți. Deci identitatea parțială a obiectului cu subiectul realității social-istorice traduce acest joc dintre obiectiv și subiectiv, conștient și spontan, acțiune voluntară și necesitate legică.Pe de altă parte, identitatea parțială a obiectului cu subiectul apare dacă avem în vedere că orice doctrină privitoare la societate, om sau cultură se întemeiază pe un ansamblu de categorii care formează o structură de mentalitate, cuprinsă, la rîndul ei, ca element sau subsistem în sistemul social global. Aceste categorii și această structură sînt, prin urmare, fapte sociale, al căror studiu revine științelor sociale și umane și, invers, categoriile mentale care sînt fapte sociale stau la rîndul lor la baza gîndirii sociale— așa cum a sesizat Marx —, ca forme sau condiții de existență ale societății. Avem de a face așadar cu două sisteme omoloage, care prezintă în plus particularitatea că unul este un e- taj și o reflectare a celuilalt. Această omologie, mai mult sau mai puțin riguroasă, între structurile conceptuale subiective și structurile obiective ale realității social-istorice constituie o particularitate a științelor sociale și umane și este dătătoare de seamă pentru osatura specifică a obiectivitătii în materie de istorie, sociologie și filozofie socială.

Cartea începe spectaculos printr-o me
taforă vizînd esența esteticii scenice, 
analizată apoi și dezvoltată definito
riu pentru felul cum înțelege Mihai 

Nadin funcția socială a teatrului, în ge
neral, a actorului în special. Parafrazînd 
un exemplu de ritual dramatic din Arta 
actorului de Tudor Vianu, talentatul eseist 
contemporan scrie : „...nu numai femei, nu 
numai bărbați, în toate zilele cînd sîntem 
tocmai plecați în viață, se vopsesc în lu
mini și se împodobesc cu nestemate, dar 
și cu lucruri fără preț. Și cînd lupta noas
tră zilnică se desfășoară, cînd fiind deve
nim, ei fug de colo pînă colo, înarmați cu! 
aceleași arme pe care le mînuim și noi, 
gîndind, rostind, acceptînd sau împotrivin- 
du-ne, ori înarmați cu niște obiecte care 
le imită... Apoi, luînd niște fructe asemă
nătoare cu pepenele, sau părîndu-ni-se doar 
că le iau, le taie (sau ni se pare nouă că 
le taie, sau am dori-o într-atît încît ne și 
înfiorăm amăgindu-ne că dorința s-a îm
plinit) cu cuțitele lor, sau cu lucrurile noas
tre, cele pe care făcîndu-le am ajuns să 
deprindem de ele, ca pe capetele dușma
nilor noștri, ca pe propriile noastre cape
te cînd noi ne sîntem (sau ne devenim) 
dușmani". Scrierea este frumoasă și plină 
de semnificații, sugestivă, ar merita citată 
copios în continuare, dar să vedem, suc
cint, unde ne conduce. Din izvoarele „pan- 
tomimei magice a vieții", se deduce, în spi
ritul esteticii lui Et. Souriau, „drama ritua
lă", nevoia de ceremonial căreia îi cores
punde esteticul ca fixare a sentimentelor 
și atitudinilor esențial omenești, se de
monstrează natura complexă, nu strict mi
metică, a teatrului care rămîne „ritualul vie
ții, spectacolul magic al adevărului ei". Sînt 
multe detalii pertinente, sclipitoare de inte
ligență, în urmărirea drumului de la masca 
antică în care „se fixa impresia de carac
ter unic", pînă la analiza expresivității sce
nice contemporane, în care „actorul este o 
ființă duală", capabil să-i descopere pe alții 
în măsura în care se descopere pe sine.

MIHAI NADIN

Reîntoarcerea la zero
Aletheia, arta ca dezvăluire, l-a preocupat 
pe Eugen Ionescu. „Descoperirea" (Skira 
1969) este un studiu asupra invenției indi
viduale a limbajului poetic, plastic, scenic, 
o construcție de la început a experienței 
subiective pentru a da capacitate de comu
nicare unui adevăr sau unei stări de spirit 
noi, cunoscute, dar încă neobiectivate de ni
meni. Pledoaria pentru conștiința proprie 
actului creator, original, este prelungită de 
Mihai Nadin în sfera interpretării, a com
punerii personajelor și limbajului. După el 
„Sentimentele nu se transmit ereditar" și de 
aceea fiecare actor mare (Irving), trăiește 
„tensiunea regăsirii umane" ori „continua 
explorare, găsire și regăsire" ex nihilo. Aici 
se produce așa-numita întoarcere la zero, 
cu rezerva, pe care o lectură atentă a isto
riei culturii și a datului aperceptiv cucerit 
de om într-o Epistemologie genetică (vezi 
Jean Piaget, Dacia, 1973) îl impune actoru
lui : „Actorul lui Aristotel și cel al lui 
Diderot (Riccoboni tatăl și Riccoboni fiul 
vorbesc cam aceeași limbă cu Enciclopedis
tul), actorul lui Artaud, al lui Meyrhold (de 
tip biomecanic), al lui Craig, al lui Brecht, 
actorul lui Grotowscki și cel al lui Esrig, 
actorul lui Wilson sînt, fiecare în parte, 
imaginea unui alt mod de reîntoarcere la 
zero. Și uneori al unui alt zero" (p. 19). Au
torul este conștient științific de un dat, o 
vocație, un fond spiritual structurat de ex
periența generațiilor anterioare; doar prin

tr-o hiperbolă exagerează conștient meritul 
actorului de a crea caractere așa-zicîndl 
„plecînd de la nimic". De fapt prin aceasta 
se subliniază un merit incontestabil al inter- 
pretului-creator. Din acest punct de vedere 
se respinge un teatru strict ilustrativ, al 
rostirii albe și „teatrul de idei, formulă pe 
cît de atrăgătoare pe atît de ambiguă, pen
tru că ea înseamnă respingerea de ipso a 
teatrului de caractere, și prin aceasta a tea
trului însuși". Discutabila accepție a terme
nilor este abordată personal, pledoaria au
torului fiind în favoarea unei imagini com
plete, concrete Ia nivel sensibil, căci „prin 
rostire actorul descopere mai mult decît 
semnificația propriu-zisă a cuvîntului"... 
„Regula de sens este aceea a regăsirii u- 
mane; limbajul însuși, uzat în timp, fiind 
o formă de înstrăinare...".

Numai o artă mare, creată după mode
lul descris și foarte apropiat de cel real, 
își îndeplinește funcția normativă. Kaloka- 
gatia teatrului ne spune „mai bine și mai 
crud despre cum trecem", ne îndeamnă să 
„trăim a doua oară viața mai bine". De 
unde concluzia că „Teatrul este a doua 
noastră viață, viața aceea atît de mult și 
intens dorită pe care credem că am putea-o 
trăi mai bine, dar asta o aflăm numai 
după ce, trăind-o, nu ne mai aparține". 
Spus frumos, și iarăși hiperbolic. Amin
tirea propriei vieți este înțeleasă ca spec
tacol plin de învățăminte. Elementele a

cestei morale au servit mereu generațiilor 
în devenire. Fiecare generație are teatrul 
pe care-1 merită, dar îl caută pe cel de 
care are nevoie pentru a formula întrebă
rile proprii, aproape simultan cu răspunsul 
lor. De aceea actorul este parte din în
tregul social. Teatrul nu vrea să fie un 
simplu dublu al vieții, nu se reduce la un 
verism sărac. De fapt fiecare din eseurile 
care urmează în volum dezvoltă cîte o 
idee din studiul inițial, ordinea fiind aici 
o structură gîndită, nu o întîmplare.

Arta este privită ca sistem integral al 
contradicțiilor dialectice ale vieții (p. 38), 
de unde ideea că publicul este a patra di
mensiune a teatrului, replică și comunica
re, conștiința vie a epocii. De aici derivă 
și nevoia unei examinări specifice a poli
ticii teatrului ca parte din politica gene
rală. Mesajul, participarea continuă de la 
autor la actor și public este tocmai sensul 
adînc al teatrului de a comunica semnifi- 
cînd, depășind descripția ori distracția.

Partea a doua a lucrării se ocupă de 
cunoașterea permanențelor umane, dovedind 
o esențială cunoaștere a dramaturgiei uni
versale, cu aplicații speciale comparatiste 
între Shakespeare și Brecht. Erudiția ser
vește argumentării pentru un teatru al a- 
dîncii filosofări, pentru depășirea dificul
tăților reprezentării, a gestului străin, ex
terior. Evoluțiile actuale apar ca refor- 
mulări de esență clasică, straturile actua
lității, marile probleme ale societății ro
mânești sînt gîndite în teatru de la ni
velul de obiect, eveniment, la scara supe
rioară, cea de subiect gînditor. O scurtă 
istorie a teatrului românesc conține impor
tante elemente ale conștiinței de sine.

O cunoaștere profundă a teatrului impli
că o responsabilitate critică, prin pertinen
ța studiului, prin aceea că ea deschide o 
perspectivă proprie asupra omului. Din a- 
cest unghi de vedere, Mihai Nadin de
monstrează cu strălucire că antropologia 
filosofică poate fi reconstruită prin teatru.

Radu NEGRU



D
ezvoltarea urbanistică 
spectaculoasă din zilele 
noastre a necesitat o 
lantitate enormă de săpături în 

(ămîntul pe care-l ocupă, din 
trăvechi timpuri, orașul lași.

Aceste săpături au scos la î- 
eolă vechi pivnițe, canale și 
irube tăinuite, în unele locuri 
idevărate construcții subterane 
itajate, pe seama cărora oa- 
nenii care le vedeau au lansat 
el de fel de păreri și explicații. 
>i cum cele de domeniul fan- 
asticului prind mai lesne rădă- 
:ină, majoritatea celor ce pri- 
'eau aceste descoperiri primeau 
le bună explicația că nu era 
iltceva decît tunelul ce lega o- 
așul cu locurile întărite de la Ce- 
ățuia și Galata, sau pur și sim- 
)lu hrube prin care-și puteau 
;alva avutul și viața locuitorii 
așilor, care nu odată au trecut 
>rin împrejurări tragice.

Un asemenea tunel zidit din 
iiatră, care trecea pe sub Bah- 
ui spre Cetățuia sau Galata, nu 
îste atestat de nici un docu- 
nent. N. A. Bogdan, in a sa 
storie a Iașilor, afirmă că ar fi 
îxistat și că ar fi fost folosit de 
:ătre Racoviță Vodă, cînd a fost 
isediat în curtea domnească 
le către Ferenț căpitanul. Dar 
:ronicarul Alexandru Amiras, 
icriind despre acest eveniment, 
irată că Mihai Racoviță Vodă 
iflînd de venirea nemților „cu 
oți boierii au încălecat și au 
ilergat la Cetățuia închizîndu-se 
icolo..." Prin urmare fuga căla- 
e nu a fost prin hruba din le- 
lendă. Cronicarul Manolache 
Drăghici scrie să pe timpul lui 
/lihail Sturza voievod, cînd se 
epara curtea (1844), săpîn- 
lu-se un lagum (canal) pentru 
curgerea apelor spre grădină 
-a găsit o zidire sub pămînt ca 
in tunel de piatră a cărui înăl- 
ime era de statul unui om de 
nijloc, strimt de doi coți, în 
are s-a găsit și un chimir cu 
40 bani de argint. S-a presu
pus că aceasta ar fi hruba mis- 
erioasă, care de fapt nu era 
lecuit un „lagum" pentru scur- 
lerea apelor din curtea dom- 
lească. Datele pe care le-am 
iflat în documente privitoare 
□ modul de construcție, dimen- 
iunile acestor lagumuri, sus- 
in afirmația noastră.

Că în pămîntul pe care este 
ișezat orașul lași se găsesc 
) sumedenie de pivnițe, unele 
■tajate sau canale frumos zi- 
lite și pardosite cu piatră cio- 
>lită, mai mări sau mai mici, 
idevărate tunele care străbat 
irașul pe dedesubt, este adevă- 
at. Documentele ne vorbesc 
lespre toate acestea. Arhiva 
’rimăriei orașului lași este pli- 
îă de dosare privind prăbușirile 
le pivnițe și hrube care cauzau 
ocuitorilor pagube și Primăriei 
cheltuieli cu procese și reparații. 
După fiecare ploaie mai mare, 
’rimăria primea jalbe de la lo- 
:uitori privind diferite prăbușiri 
ie străzi sau dărîmări de case. 
Jneori se cerceta și se găsea 
:auza, alteori se astupau, fără 
i se elimina sursa, pentru ca 
a o altă ploaie să se repete 
enomenul.

Pivnițele lașilor erau vestite, 
inele din ele constituind adevă- 
ate construcții arhitectonice 
ubterane în care se păstrau 
intalele, poloboacele și buțile 
u vinuri și rachiuri. în alte ra- 
îificații, deosebite de pivnițele 
u vin, se păstrau legumele, bu- 
oaiele cu murături și altele.

Curtea domnească, casele 
"lultor mănăstiri și biserici, o- 
răzile boierilor sau neguțăto- 
ilor, toate aveau pivnițe care 
rau și mărite pe parcurs în 
sport de producția de vin pe 
are o aveau în viile lor și nu 
umai cele din jurul orașului, 
are formau vestita podgorie a 
ișilor, cu viile de la Miroslava, 
orogari, Bucium, dar și cea de 
t Cotnari, de la Odobești, 
luși etc. Orașul lași constituia 
stfel unul din cele mai impor- 
inte depozite de vinuri din 
îoldova, fiind totodată și cen- 
u de desfacere. în anul 1844, 
icuitorii de pe strada Dancu 
5 plîngeau că nu mai pot să 
isă din casă din cauza gropi- 
ir făcute de multele care și 
sruțe ce veneau necontenit cu 
uți de vin și rachiu de la viile 
ancu. Biserica lîngă care se 
snstruise actuala clădire a 

Teatrului a dăinuit pînă în anul 
1904 cînd a fost demolată, din 
cauză că zidăria prezenta mul
te fisuri și era plină de ume
zeală Terenul pe care era a- 
șezată era cu aproape 2 me
tri mai jos decît străzile din 
jur încît nivelarea ar fi dus la 
ridicarea pămîntului, pînă dea
supra ușii de intrare, scrie ar
hitectul orașului.

Boierii, proprietari de vii con
struiau pentru desfacerea vinu
lui hanuri și bolți, adică du- 
gheni la stradă cu plafoane 
din boltă de cărămidă sau pia
tră, care erau prevăzute cu be
ciuri sub ele. Negustorii, care 
le închiriau sau le cumpărau, 
avînd nevoie de un depozit pro
priu și neputînd să treacă cu 
pivnița pe sub dughenile alipite 
„fiind loc strimt la uliță", făceau 
alte pivnițe sub cea existentă. 
Uneori, prin abuz, fără să știe 

PIVNIȚELE, CANALELE
Șl HRUBELE IAȘILOR

Gh. UNGUREANU

primăria, prelungeau pivnița pe 
sub ulița din fața dughenii. din 
care cauză nu odată s-au pro
dus prăbușiri, întrerupîndu-se 
circulația. Pivnițele părăsite e- 
rau umplute cu gunoaie și de
veneau astfel un loc prielnic 
pentru șobolani. Un document 
din anul 1884 ne arată că în 
ulița Păcurari, în dreptul fostei 
case Sculy, se prăbușise o parte 
din stradă datorită miilor de 
șobolani ce sălășluiau în gunoa
iele îngrămădite în niște pivnițe 
părăsite. Alt document ne spu
ne că în aceeași stradă se pro
dusese o prăbușire datorită u- 
nei hrube făcute pe ascuns de 
cei închiși la „creminal" și care 
trecea pe sub stradă spre hru
bele găzăriei de la „rohatca 
păcurarilor" care erau pe locul 
unde astăzi este Biblioteca Cen
trală Universitară „Mihai Emi- 
nescu". Sub hotelul Traian era 
o pivniță mare cu prelungiri pe 
sub strada Academiei. Această 
pivniță, cu hrube înmulțite care 
ajungeau și prin Piața Unirii de 
astăzi, a cauzat multe neplă
ceri vechii primării. însăși sta
tuia lui Al. I. Cuza nu a putut 
fi așezată conform planului, a- 
dică astfel încît să poată fi vă
zută din toate străzile ce veneau 
în piață, din cauza unei pivnițe 
mari ce exista și credem că 
mai există în partea dinspre 
str. Lăpușneanu și în care era 
să se prăbușească un tramvai 
dacă nu-l susținea linia care 
trecea chiar prin latura de est 
a postamentului statuii. Multe 
din aceste pivnițe părăsite s-au 
umplut cu apă, mai ales după 
astuparea sutelor de fîntîni care 
erau în orașul lași ; numai pe 
străzile Rufeni și Marta erau 
zece fîntîni — pentru ca oame
nii să se aboneze la apa a- 
dusă de la Timișești, și după 
părăsirea vechilor canale de 
scurgere a apelor de ploaie. 
Și astăzi sub clădirea „sălii go
tice" de la Trei Ierarhi există o 
pivniță cu trei nivele, din cel 
mai adînc nivel pornind o hru
bă care o lega cu alte pivnițe 
din incinta fostei mănăstiri, de
oarece pe vremuri biserica era 
înconjurată cu case, fiecare a- 
vînd pivnițe legate între ele cu 
hrube zidite prin care se putea 

circula. Astăzi acestea sînt pline 
cu apă.

în afară de aceste pivnițe, cu 
ramificațiile lor de legătură, sub
solul lașilor era străbătut de 
la un capăt la altul de canale 
toate construite anume spre 
văile apelor din jur. Un canal 
principal străbătea orașul din 
punctul de unde se termina dea
lul Copoului — unde astăzi este 
Casa de cultură a Tineretului 
— și se vărsa în Bahlui la Podul 
Roșu. Din el porneau canale 
deversoare pe dreapta, spre va
lea Bahluiului.

Apa ploilor se aduna într-un 
rezervor din care pornea cana
lul, rezervor prevăzut cu gratii 
de fier. Tot pe aici intrau, cînd 
nu ploua, oameni cu covățele 
de lemn pentru a-l curăța de 
mîlul adus de ape.

Canalele acestea nu serveau 
decît pentru scurgerea apei de 

ploaie „ca să nu mai se rever
se apele în oraș ca de pe 
munți", cum scrie un document, 
ape care cauzau mari stricăciuni 
străzilor din care multe deve
neau impracticabile după fie
care ploaie. Unii proprietari, 
care aveau curți mari, obțineau 
aprobare pentru a se lega la 
aceste canale publice cu cana
le mai mici însă construite la fel 
numai pentru apa de ploaie. Nu 
exista canalizare pentru apele 
menajere, grajduri sau closete, 
acestea adunîndu-se în haznale 
construite în ogrăzile respecti
ve și care se curățau de un ser
viciu de vidanjare al primăriei. 
Această regulă era păzită de
oarece altfel oamenii nu ar mai 
fi putut circula prin acest labi
rint de canale pentru a le cu- 
răți.

Aceste canale, cunoscute în 
trecut sub denumirea de lagu
muri, s-au construit începînd cu 
anul 1832 cînd s-au adus de la 
Constantinopol specialiști numiți 
lagîmi, adică mineri. Ei trebuiau 
să le construiască ca niște ga
lerii de mină, bine consolidate, 
din piatră cioplită și pavate 
solid ca să reziste torentelor de 
apă. Meșterii, săpînd pe sub 
pămînt, trebuiau să dea cana
lelor panta necesară și toto
dată să meargă la adîncimea 
la care nu ar fi întîlnit în cale 
nici pivnițe, nici temelii de ca
să.

în anul 1832, cînd s-a pus 
problema nivelării străzilor și pa- 
vării lor, prima condiție a fost 
aceea ca pe sub stradă să se 
fagă lagumuri pentru adunarea 
apelor de ploaie. Aceste la
gumuri, fie că se racordau la 
lagumurile principale, fie că 
erau îndreptate spre valea cea 
mai ăpropiată.

în anul 1837 mitropolitul a- 
răta că apele ce vin de la deal 
amenințau zidirea mitropoliei și 
trebuia făcut un canal pentru 
captarea apelor din ulița mare.

Prin anul 1870 un document 
ne spune că „orașul era plin 
de batacuri (mlaștini) în care 
clocea apa și murdăriile". U- 
nele deveneau adevărate iazuri 
în lungime de 300 stînjeni.

în anul 1887 apele scăpate 
din canalele neîngrijite forma
seră o baltă pe locul pe unde 

ulterior s-au construit magaziile 
gării, baltă care era alimenta
tă și de izvorul Boghiului din 
grădina botanică a doctorului 
Fătu și pe care se patina iar
na. Se înființase chiar o Socie
tate de patinaj care îngrădise 
locul și percepea taxe.

Vechea curte domnească de 
pe locul Palatului Culturii de 
astăzi era legată cu lagumul 
principal al orașului ce mergea 
pe str. Ștefan cel Mare și apu
ca spre Bahlui pe ulița podului 
lung, prin multe lagumuri care 
traversau piața palatului. în 
spate, altele deversau apele di
rect în valea Bahluiului. Bineîn
țeles, fiecare din acestea era 
construit solid, cu pietre cio
plite și era bine pavat, căci alt
fel apele l-ar fi ruinat. Nu odată 
în săpăturile de astăzi s-au gă
sit pivnițe peste pivnițe și mai 
în adîncime aceste lagumuri ca
re au stîrnit curiozitatea oame
nilor. Oriunde se găseau aseme
nea hrube și canale explicația 
venea de îndată : „aceasta este 
hruba care mergea la Cetă- 
tuia și pe care fugeau oame
nii din lași cînd orașul era ase
diat".

Astăzi aceste numeroase go
luri subterane — în 1939 o sta
tistică a pivnițelor bune pentru 
apărarea pasivă găsea peste 
3.000 pivnițe care ar fi cores
puns acestui scop, p,e lîngă mul
te altele șubrede — sînt în ma
joritate umplute cu apă ce 
chiftește în subsolul lașilor, cum 
se exprima plastic un cetățean 
ce privea la un pîrîiaș ce curgea 
în adîncuri și în care se scăl
da cupa excavatorului.

Pentru istoria urbanisticii ora
șului lași și totodată pentru e- 
dili și constructorii de astăzi 
socotim că nu ar fi fără folos o 
cercetare amănunțită a arhivelor 
vechi în care se pot găsi date 
bogate privind situația subsolu
lui lașilor și poate s-ar găsi și 
o soluție de a se folosi această 
apă, care alimenta altădată 
sutele de fîntîni, izvoarele și pî- 
raiele din care unele curgeau 
prin mijlocul orașului și dintre 
care unele există și astăzi, dar 
în pămînt, furișîndu-se pe acolo 
pe unde nici nu bănuiești, fără 
nici un folos, ci dimpotrivă pro
duced pagube și cheltuieli care 
ar putea fi evitate. în fața uzi
nei teatrului s-a descoperit de 
curînd o pivniță mare din care 
pornesc alte hrube. O pompă 
instalată aici scoate necontenit 
apă care se varsă într-un canal 
apropiat. Apa este curată și 
credem că măcar grădina tea
trului și străzile din jur ar putea 
fi udate din această sursă de 
apă.

cărți

Petre Constantinescu—lași

PAGINI DE LUPTĂ DIN TRECUT
După operele valoroase create în de

cursul unei îndelungate și prodigioase 
activități științifice, literare și obștești, 
academicianul Petre Constantinescu-Iași 
oferă publicului o antologie de articole 
ce au văzut lumina tiparului între anii 
1914—1936, grupate în volumul „Pagini 
de luptă din trecut", apărut recent în 
Editura politică.

Lucrarea pune în relief prestigioasa 
personalitate științifică și politică a au
torului care încă din tinerețe s-a dedi
cat mișcării revoluționare a clasei mun
citoare.

Urmînd lucrările cu conținut istoric : 
„Istoria artei bizantine" (1927), „Organi
zații de masă legale conduse de partidul 
comunist în anii 1932—1938“ (1954) și al
tele, interesantul volum, apărut cînd au
torul împlinea respectabila vîrstă de 80 
de ani, deschide o perspectivă asupra 
multitudinii de probleme ce confruntau 
în trecut societatea românească, înce
pînd încă din perioada primului război 
mondial și continuînd în epoca dintre 
cele două războaie, în care profesorul 
P. Constantinescu-Iași și-a afirmat pozi
ția de patriot și comunist.

Arestat în mai multe rînduri pentru 
activitatea democratică și militantă des
fășurată într-o serie de organizații de
mocratice și antifasciste create și condu
se de P.C.R., din încbhisoare se adresa 
colegilor săi de profesorat și le explica 
că el este „doar un luptător politie din 
acei ale căror convingeri sincere nu pot 
fi într-un moment pe placul stăpînirii 
timpului". („Socialismul" din 20 decem
brie 1920).

Edificatoare pentru activitatea militan
tului politic, a omului de știință de
votat cauzej comuniste, sînt confesiu
nile cuprinse în rîndurile publicate în 
„Cuvîntul liber" din 7 martie 1936, sub 
titlul „Pro Domo", în timpul desfășură
rii procesului intentat reprezentanților 
intelectualității antifasciste din România. 
„Sîntem gata —scria el — să dezgolim 
încă odată fața ascunsă a unui regim ce 
pregătește zi cu zi, de ani întregi, un 
alt regim, și mai chinuitor mulțimilor 
în suferință ; sîntem gata să apărăm de 
pe banca acuzării drepturile călcate în 
picioare de cei ce ne-au trimis acolo, 
unde ei ar trebui să stea... Așteptăm 
lupta. De partea noastră stau pacea și 
libertatea".

Cartea „Pagini de luptă din trecut", 
cuprinzînd articolele unui mare profe
sor, figură proeminentă a intelectuali
tății românești, reprezintă încă un mij
loc important de cunoaștere a acelei pe
rioade de grea încercare din istoria 
noastră națională ; lectura ei oferă un 
prilej de reflectare asupra unor mo
mente ale istoriei contemporane în care 
s-a afirmat cu hotărîre lupta clasei 
muncitoare și a forțelor democratice din 
România, conduse de partidul comu
nist. Cuprinzînd articole scrise într-un 
stil publicistic personal, degajat, volu
mul înseamnă și o prețioasă contribuție 
la istoriografia românească. El constituie 
totodată un mijloc de educație comu
nistă a tinerei generații și a tuturor 
oamenilor muncii.

Nicolae
CONSTANTIN :

„Sacre-Coeur"

IOAN CAPREANU
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Primăvara, pe front

de NGUITN HUA

0 PANORAMĂ
A RENAȘTERII

Georgeta LOGHIN

împreună cu noi, și lăstunii 
zboară pe front

Soarele — din toate părțile,
Verdele cîmpului, 

haină de primăvară, 
și verdele munților 

Ciung Shon...
Mergem mai tare

decît eroii poveștilor,
nimic nu poate împiedica 

marșul acesta,
Chiar dacă spinarea geme 

sub greutatea armei 
sufletul ne îndeamnă 

pe acest drum greu.
Traversăm stîncile lunecoase

ale munților,
tăiem direct apa rîurilor.
Dincolo de fluviu 

o altă luptă ne-așteaptă

fabrica Lam Thao

de Tf HANH

Lingă străvechiul
templu Hung

se află fabrica Lam Thao.
Acolo unde cîndva plutea fumul jertfelor 
unde dealurile acoperite erau

de arbori și stîlpi aurii, funerari, 
acum către cer

țîșnesc clădirile uzinei.
Zarva care se aude pînă aici

in minunata noastră limbă 
vietnameză,

e a celor care, cu brațele tari, 
strunesc mașinile.

Pămintul le așteaptă de-atîta vreme I
Deveni-vor mai dulci roadele

în Doan Hua și Tham Nong.
Iar noaptea, curentul electric

va inunda cu lumini
cerul străvechiului Vhu Tho 
care are o mie de ani.

O, pămînt-leagăn I
Ce s-ar mai minuna și mîndri
Strămoșii,
Dacă ne-ar putea vedea aici 

unde-am urcat.
lată emblema

noului Vietnam :
această uzină,

alături cu milenarul templu.

Aerul miroase pur
a proaspătă iarbă,

cînd traversăm umbra deasă
a codrilor.

Ne dăm, unul altuia, 
unicul fular > <
ca să ne încălzim ...

Zboară pe urmele noastre 
lăstunii,

și alături de noi — 
uraganul atacului 

jurăm I - Vietnamul va înflori 
va dispare crudul dușman I 
Foc ! spune partizanul 

din sud,
Foc ! — e răspunsul nostru.
Primăvara victoriei cîntă în jur, 
iar soarele face steagul nostru, 

mai roșu.

Vîntul de nord—vest

de AN THO

Ascult vîntul acesta toată noaptea
Ca un nebun vuiește, fluieră, se zbate...
Și mă gîndesc, oare fiica mea doarme 
și oare cine o învelește cu grijă 
într-o asemenea noapte grea, pe furtună? 
Tu dormi neliniștită, fetița mea, 
te zvîrcolești prin somn și pentru asta 
mereu la vint ascult cu luare-aminte, 
de parcă-n el suflarea ta aud.

Copila mea I Ce mult aș vrea acum 
spre tine să alerg in acest ceas 
la piept să te adun și să te strîng.
Să-ți văd calda, tremurătoarea lumină a ochilor. 
Pătucul tău demult l-am așternut...
Și nopțile, cînd somnul mă ocolește,
și privesc cu lacrimi spre el 
îmi pare uriaș și pustiu
Știu că nu numai eu nu pot dormi 
in liniștea asta din care lipsește 

respirația copiilor.
Și-n fața ochilor aevea văd un rînd din scrisoare 
„...pe tine, mamă, în somn te-am zărit I".

Cumplit chin — despărțirea de tine
Să nu mai fie astfel nicicînd ! Dar dacă trebuie, 
lupta-vom, pînă la unul...

Traducere de Anatol GHERMA.NSCHI

Yoshitatsu
Yanagihara 
(Japonia) : 
„Păsări"

După perspectivele deschise cu doi ani în urmă de sinteza o- riginală a Zoei Dumitrescu-Bușulenga, Renașterea umanismului și 
dialogul artelor, antologia Corneliei Comorovski, Literatura uma
nismului și Renașterii, (3 volume, Buc., Ed. Albatros, Col. Lyceum, 1973) vine să continue prestigios preocupările românești asupra uriașei mișcări cu un larg excurs care recompune multiplan perioada și o ilustrare cu texte comentate, prima de acest fel întreprinsă.S-a mai spus că alcătuirea unei antologii echivalează actul scrierii uneți istorii a etapei respective, de unde necesitatea și importanța unei optici personale. Aprecierea nu ne apare exagerată, pentru că orice operă exigentă de antologare implică, se știe, o cultură solid constituită, simț critic, gust sigur selectiv ceea ce este, în fond, știința de a vorbi despre posibilitățile celor aleși.Antologia se deschide cu un amplu și remarcabil studiu introductiv, de o prodigioasă și bine stăpînită informație, studiu gîndit în perspectiva modernă tradiție—înnoire. Autoarea ordonează în acest spirit un material imens, care răspunde fără rigiditate unor rigori de un mai pronunțat specific didactic ale colecției șiledep^, șește în același timp printr-un program de acceptare personala.’ Definirea mișcării și problematica ei, concepțiile și disciplinele umaniste, mișcările paralele sînt distinse în continuarea unor coordonate anterioare și autonomia lor, în lintercondiționarea și devenirea lor, evitîndu-se tiparele constrîngătoare. Reperele teoretice odată stabilite creează o albie favorabilă dezvoltării și înțelegerii unor capitole ca Structuri literare în Renaștere, în care se desprind și se comentează, de exemplu cîteva mari teme și motive renascentiste, serioasă și plurală inițiere — invocînd de astă dată imperativele colecției — în judecarea creației unei epoci : înseriată, a- preciată în derivația, unicitatea și prelungirile sale. Acestui capitol, de altfel, convergență a mai tuturor valențelor mișcării, i s-a acordat, poate, un spațiu prea restrîns în economia generală a studiului. Abordarea unei arii mai cuprinzătoare a genurilor și speciilor, urmărite în aceeași linie tradiție — înnoire, cu o mai întinsă gamă a temelor și motivelor ar fi lărgit prin virtuțile autoarei, — cititoare de finețe, cu mari posibilități analitice — căile de acces atît către culisele cît și spre esența marilor creații. Integrarea unor valori românești, de asemenea, în ilustrarea și comentariul unor motive — a operei lui Miron Cos- tin, Viața lumii, de exemplu, pentru motivul fortuna labilis, — ar fi fost desigur mai avantajată în alte proporții ale capitolului. Cîteva linii finale la sfîrșitul acestui compartiment, ca și al celorlalte, ar fi refăcut necesar, gîndim, și ar fi consolidat planurile urmărite. în ansamblul său însă studiul introductiv atestă intuiție sigură, suplețe și inteligență critică.Textele antologate sînt o abilă punere în scenă ia direcțiilor avute în vedere, bine gîndite, definitorii pentru cuprinderea plurală a mișcării, direcții anunțate în Cuvîntul editorului. Dispunerea cronologică a bucăților alese și conținutul lor marchează, totdeauna relevant, diferitele etape ale Renașterii, din momentul cînd mișcarea se anunță din ultimele forme ale evului-me- diu, subminînd vechile idealuri din interiorul lor încă, trecînd apoi prin epoca afirmării plenare a noilor concepții renascentiste, — umanismul, raționalismul, criticismul, individualismul etc. și noile structuri și genuri literare — pînă la fuzionarea în structurile baroce. Traducerile incluse fac cunoscute, echilibrat, diferitele domenii : beletristică, științe, arte, cel dintîi fiind, prin profilul antologiei, preponderent.Știința selecției în ilustrarea diverselor aspecte ale Renașterii o dovedesc poate nu atîta textele celebre incluse, frecvent citate în diferite scrieri, ci alegerile mai puțin cunoscute, dar cu egale virtuți în exemplificările urmărite. In cazul măsurii ce se oferă despre înnoirea concepției asupra omului în Renaștere, văzut ca sumă a unor infinite posibilități creatoare, opera lui Giovanni Pico della Mirandola, Despre demnitatea omului, — care exprimă concepția în formele excesive ale antropocentrismului — se cerea imperios inclusă, oricît de cunoscută ar fi. Autoarea însă folosește și un alt admirabil fragment din tratatul lui Giannozzo Manet'ti, Despre noblețea și superioritatea omului, mai puțin frecventat, exemplar pentru imaginea omului total, specifică gîndirii renascentiste. Sau poezia lirică a Renașterii, ilustrată generos mai ales prin specia sonetuilui, — sumă a mai tuturor temelor și concepțiilor filozofice din poezia secolului al XVI-lea, — nu-1 cunoaștem numai prin piscurile lui, Miiichel Angelo, Joachim du Beliay, Ronsard și Shakespeare, ci, deopotrivă prin Ia- copo Sannazaro și Vittoria Colonna, prin Etienne de la Boetie și Garcilaso de la Vega, mai puțin prezenți în cunoștințele obișnuite, necesari în formarea unei impresii cît mai complete a ceea ce a fost ca fond și formă sonetul Renașterii.Inutil să menționăm utilitatea medalioanelor ce preced autorii incluși sau necesitatea comentariului textului antologat — avînd cu deosebire în vedere imperativele colecției. —■ Se impune subliniată, în schlimb, calitatea comentariului, care urmărește pretutindeni reliefarea noului, într-un proces în care, cel mai adesea, tendințe contrare i se opun. La cele mai multe spirite se relevă coexistența unor elemente opuse — în literatură, filozofie sau arte, raționalismul și criticismul contrazic elemente de metafizică și mistică, asceza și austeritatea sînt discreditate de spiritul de libertate — care fac mai evidentă unitatea Renașterii, exprimată în acea independență cultivată sub toate formele, din care noul s-a impus și a viat în prelungirile de peste veacuri.Reproducerile din toate domeniile de manifestare a spiritului renascentist, care susțin sau completează textele antologate, vădesc capacitatea de a comunica cu adevăratele valori. Cît privește calitatea tălmăcirilor ea nu mai poate intra în prezentarea noastră, deoarece majoritatea traducătorilor sînt voci consacrate.In fine, un alt merit al autoarei este. distingerea și încadrarea valorilor românești, grăitoare pentru valențele Renașterii, în contextul tezaurului uriașei mișcări. Comunicarea lor refuză simpla inventariere, pentru a revivifica prin comentariul critic și ilustrarea cu text prezența și contribuția noastră la valorile culturii universale.In seria studiilor și traducerilor care fac cunoscute tot mai amplu și solid tărîmuri mai vechi din creația lumii și deschid spre universal valorile naționale, antologia Corneliei Comorovski este o carte gîndită cu seriozitate și fervoare.
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n societatea contemporană muzeul a devenit o insti- Ituție cu o funcție complexă.Dacă, potrivit concepției tradiționale, activitatea cultural-educativă a muzeului se orienta după principiul „ce poate, cît poate muzeul, ce știe și cît știe muzeograful", iar publicul primea ce i se oferea, în condițiile muzeului nou, dinamic, acest principiu trebuie revizuit sau completat cu noi termeni, și anume : „ce știe, ce preferă, ce poate și ce trebuie să primească publicul vizitator".Pentru a se trage concluzii mai precise în legătură cu aceasta, Consiliul Culturii și Educației Socialiste, în colaborare cu Institutul de Psihologie al Academiei de Stiinte sociale și politice — București, a inițiat un studiu în opt muzee din țară, așa-zise „muzee-pilot", printre care se numără și Muzeul politehnic din Iași. Studiul se desfășoară pe baza unor sondaje în rîndul vizitatorilor,, efectuate în anumite perioade ale anului prin distribuire de
MUZEUL Șl PUBLICULformulare tip pe care vizitatorul le primește la intrare și le restituie completate după vizitare. Aceste formulare cuprind o serie de rubrici, cele mai importante vizînd vîjrsta, profesia, pregătirea profesională, frecvența de vizitare și domiciliul. Fișele se împart tuturor persoanelor din țară, începînd de la vîrsta de șase ani, care vizitează muzeul, individual sau în grup, un accent deosebit pu- nîndu-se pe prima categorie.In afară de sondajul amintit, realizat pe bază de fișă, se vor introduce și o serie de chestionare care vor < ajuta la realizarea unui studiu mai aprofundat. Totodată, se vor purta discuții directe cu vizitatorii, privitoare lat impresia ou care pleacă din muzeu, ce ar dori să mai vadă în expozițiile permanente, ce acțiuni ar dori să mai întreprindă muzeul, opinia lor despre rolul acestei instituții.Etapele de sondaj au fost stabilite după graficele de vizitatori întocmite de-a lungul anilor, ținîndu-se seamă de anumite zone caracteristice ale acestora (perioade cu foarte mulți vizitatori, perioade cu aflux mic, perioade de vacanță școlară).Din sondajele efectuate în primele trei etape (27 iulie — 12 august 1972 ; 25 septembrie — 10 octombrie 1972 : 25 decembrie 1972 — 10 ianuarie 1973) se desprind deja cîteva concluzii interesante pe care le menționăm în continuare. O primă observație cu privire la datele centralizate de pe fișele completate (precizăm că au fost suficiente cazuri cînd vizitatorii, din lipsă de timp, au refuzat să completeze formulare), o vom face asupra vîrstei.Făcînd media de vizitatori pe cele trei etape, la fiecare grupă de vîrstă, rezultă că peste 76 la sută din cei cuprinși în lotul mediu cercetat (876 vizitatori) se situează între 15 și 45 ani ; procentul vizează deci oameni care își aduc o însemnată contribuție la dezvoltarea societății noastre, oameni cu putere de muncă sau cu mari perspective în activitatea de viitor, cu dorința de a învăța, de a cunoaște, de a se autoinstrui. Aceștia se entuziasmează în fața cuceririlor omului asupra forțelor naturii, în fața marilor invenții ale tehnicii de-a lungul veacurilor, iar cei mai tineri își plăsmuiesc în imaginația lor anumite exemple de oameni, demni de urmat, inspirați fiind de prezența în muzeu a marilor inventatori ai lumii și ai țării noastreIn ceea ce privește structura după studii și gradul de pregătire al celor ce au luat contact cu Muzeul politehnic constatăm că majoritatea, adică 47,2 la sută, o formează cei care au absolvit școala generală sau sînt în decurs de efectuare a acesteia, 23,6 la sută sînt absolvenți ai școlilor) medii și liceelor, 15,53 la sută absolvenți ai școlilor tehnice și profesionale, 12,2 la sută absolvenți ai învățămîn- tului superior și restul de 1,3 la sută — absolvenți ai școlilor postliceale. Dacă analizăm vizitatorii pe grupe de studii, într-o etapă în care intră vacanța școlară (etapa a IlI-a). se observă o creștere masivă a procentului celor cu școala generală (62,3 la sută) din care fac parte în primul rînd elevii.Concluzii interesante se desprind din analiza datelor privind structura vizitatorilor după pregătirea lor profesională, ocupația actuală. Din lotul mediu de vizitatori, 20,45 la sută sînt muncitori, 2,17 la sută țărani, 4,45 la sută ingineri, 5,6 la sută tehnicieni, 6,39 la sută cadre didactice, 1,6 la sută cadre sanitare, 5,44 la sută funcționari, 1,6 la sută economiști, 0,34 la sută juriști, 0,46 la sută oameni de știință și artă, 32,2 la sută elevi, 6,96 la sută studenți, 2,86 la sută militari, 4,68 la sută pensionari, 4,68 la sută alte profesii. Era de așteptat ca cifrele ce reprezintă pe muncitori și elevi să fie mai substanțiale, avînd în vederea și ponderea pe care o reprezintă aceste două categorii de ocupații în structura populației ; fiind vorba de un muzeu tehnic, era firesc să prezinte interes pentru muncitori care sînt în permanență preocupați de pregătirea lor, de autoperfecționare. Elevii, de asemenea, sînt dornici să-și completeze cunoștințele teoretice de fizică și mecanică, predate în școală, precum și cunoștințele de cultură generală. Faptul că țăranii, care reprezintă o mare parte din populația țării, sînt reprezentați prin- tr-un procent atît de slab, ne impune o intensificare a activității de popularizare a muzeului la sate, prin forme eficiente.La întrebarea „Cine vizitează muzeele din Iași, locuitorii orașului, sau cei din alte părți ale țării**  ? trebuiesă arătăm că doar 21,7 la sută din vizitatorii chestionațisînt din Iași, iar restul de 78,3 la sută, din alte localități ale țării, ponderea fiind alcătuită de cei din mediulurban. De data aceasta cauza nu ar mai fi lipsa de popularizare a muzeelor; se știe doar că marea mjoritate a acțiunilor de acest gen (conferințe, simpozioane, cicluri de expuneri pe o anumită temă, răspîndire de afișe, etc.) se desfășoară cu precădere în orașul Iași.Alte concluzii care se desprind din studiul amintit relevă că muzeul este vizitat în special individual și că sînt preferate pentru vizitare orele de dimineața (10—13).între 25 aprilie — 10 mai 1973, s-a desfășurat ultima etapă a sondajului pe bază de formulare, urmînd ca în continuare să se introducă în muzeu patru tipuri1 de chestionare, care după prelucrare vor accentua și completa concluziile menționate mai sus.

EUG. URSESCU _________- >

(urmare din pag. 9)ca și pentru Babbitt, Sainte- Beuve reprezintă „o inteligență științifică în slujba unui temperament literar**  și un om ros, în adîncurile sale, de o tristețe continuă — aceeași care îi provocase și lui Babbitt impresia că Sainte-Beuve „suferise o înfrîn- gere interioară**.Umanistul Sainte-Beuve n-a a- vut decît o singură religie, aceea a literelor și ea constă dintr-o plăcere particulară a contactului cu literatura clasicității și cu cărțile rare. Există aici într-a- devăr ceva ce ar putea face din Sainte-Beuve un fel de înainte- mergător al lui Anatole France; dar Giese nu subscrie teza lui Faguet care îl transformase pe autorul Portretelor literare într-un părinte spiritual al ironicului A. France. Ideea acestei ..religii a literelor**  dă tonul monografiei lui Giese; în practica lui Sante-Beuve, cultul respectiv reunește știința și gustul cu bunul simț și urbanitatea, chiar dacă spre sfîrșitul carierei sale (în special după Nouveaux lun- <lis) Sainte-Beuve încalcă destul de des atitudinea de reverență față de talente și genii, manifestată în perioada de tinerețe. Ca și alți cercetători, Giese distinge cel puțin două etape mari în cariera lui Sainte-Beuve: prima, în care criticul se ducea foarte) politicos „în vizită" la scriitori acasă (spre deosebire de un Boileau, care îi „primise**  tot timpul „Ia el“. tratîndu-i ca o gazdă suspusă), și a doua, în care Sainte-Beuve combină cele două atitudini.Se pare că pentru exegeții săi americani — cel puțin pînă la Rene Wellek — Sainte-Beuve a apărut mereu (cum remarca și Savin Bnatu în documentatul său studiu introductiv la Portrete li
terare, 1967) ca imaginea însăși a criticului, ca un fel de culme a genului; în ce ne privește, lucrul ne este evident, în orice caz, pentru Babbitt și Giese. A- cesta din urmă este înclinat să privească mai tolerant omul, tocmai din sentimentul covîrși- tor pe care îl încearcă în fața staturii criticului: frazele superlative abundă, deși altminteri romanistul Giese pare un spirit destul de echilibrat. Dacă avea dreptate Pascal cînd spunea că un om e cu atît mai inteligent cu cît vede mai multă diversitate în ceilalți oameni, atunci, observă Giese, „nimeni n-a fost vreodată mai inteligent decît Sainte-Beuve**;  și cu toate că a- cesta l-a căutat în operă pe om „de dragul omului**,  făcînd deci o critică psihologică și mai puțin una literară, ceea ce ne-a lăsat el totuși, în virtutea talentului său, este „cea mai rafinată critică literară pe care o cu- noaștem**;  în fine, „el este cel mai mare profesor de retorică pe care l-a avut vreodată un popor**  — ceea ce (indiferent de orice exagerare posibilă) nu este chiar puțin lucruImpresia excepțională pe care i-o făcea, încă în anii ’30, Sainte- Beuve lui Giese, ca și altora.

DEPLASĂRILE DE TEREN(urmare din pag. 3) lunecării stratelor, spre a se o- pri progresarea acestui abrupt, urmînd plantarea lui cu ierburi perene sau cu esențe lemnoase puternic drajonante; în zonele din preajma frunții cornișelor și de la baza acestora trebuie interzisă trasarea drumurilor și construirea de clădiri mari; este necesară, apoi, captarea tuturor izvoarelor generate de stratul acvifer existent la baza abruptului de cornișă și dirijarea prin conducte a apei direct în valea cea mai apropiată sau spre alte folosinți economice; acolo unde abruptul de cornișă prezintă caracteristici geologice deosebite, se vor construi diguri1 din piatră sau beton.Pentru stabilizarea corpului de masă de teren alunecat, pe lingă captarea și dirijarea în vale a excesului de apă, este necesar să se mai efectueze următoarele lucrări: plantarea cu ierburi fi- xatoare, atunci cînd corpul de alunecare este subțire și panta

De la un Sainte-Beuve la altulse datora nu atît vastității operei sale, cît faptului că ea acoperea, în ansamblu, toate categoriile de critică pe care ei și le imaginau. După părerea lui Giese (care clasifica din punctul de vedere al atitudinii față de obiect), Sainte-Beuve se putea a- propia de scriitori și în mod judecătoresc, adică „de -sus și cu asprime**,  și explicativ, adică neutral, și mai ales simpatetic, cu căldură umană și capacitate de „insimțire**.  Fără să ignore nedreptățile comise de Sainte- Beuve, Giese Ie află o explicație, dacă nu și o legitimare, în însăși viziunea acestuia despre om, ca despre o ființă enigmatică și complexă, din care — tocmai din respect pentru realitate —• nu i-a plăcut niciodată să selecteze nici numai îngerul, nici numai bestia; în felul său, Sainte-Beuve, dincolo de cîteva momente de evidentă ranchiună, a vrut pe cît i-a stat în putință, „să nu umilească nici geniul, nici adevărul*',  rămînînd în aplicarea metodei biografice un „realist inexorabil**  și un relativist.Aceasta ne readuce, de fapt, la chestiunea cea mai importantă: în ce raport se situa Sainte- Beuve față de scriitorii despre care vorbea, care i-a fost criteriul de bază în aprecieri ? Ca și Thibaudet, Giese îl vede pătrun- zînd mai întîi în personalitatea autorilor „ca un auxiliar temporar, ca un alter-ego“, altfel spus, „prietenos**;  apoi, întrucît Sainte- Beuve și-l imagina pe critic ca pe un cetățean „al cărui ceas e cu cinci minute înaintea ceasurilor celorlalți**,  el nu-și poate refuza și un cuvînt de judecător, chiar dacă rămîne esențial- mente un „om de gust**,  sau cum s-ar zice un „impresionist**.  Dar dacă așa stau lucrurile, este gustul său un „criteriu**  acceptabil? Giese atribuie gustului sainte-beuvian cîteva calități de altfel bine cunoscute: relativitatea, scepticismul, elasticitatea— 

Nicolae CONSTANTIN : „Așteptînd la Veneția"

versantului nu-i prea mare; cînd corpul alunecător este mai gros de 3—5 m, se recomandă plantarea întregii suprafețe . cu esențe pivotante; cînd grosimea corpului alunecător esre mai mare de 3—5 m., pe lingă plantarea cu ierburi perene și esențe pivotante este necesar a se efectua terasări cu podul ușor înclinat și fruntea înierbată, iar în punctele critice-construirea de ziduri de sprijin sau introducerea de injecții de beton, cel puțin pînă în roca stabilă din bază.Măsura esențială în stabilizarea cornișei și a corpului de a- lunecare rămîne însă captarea apelor de izvoare, care prin sub_ minarea și umezirea bazei corpului alunecător este principala cauză a acestui fenomen.
Red.: — Ar fi, poate, intere

sant să revenim, în concluzie, Ia 
contribuția concretă a geografi
lor privind prevenirea și com
baterea alunecărilor de teren.

Prof, dr .doc. I. Gugiuman : — Toți geografii din țara noas

care sînt însă, în realitate, nu calități, ci tot atîtea slăbiciuni pentru ceea ce numim „criteriu". El le adaugă totuși un a- tribut care (cel puțin pentru un umanist care se respectă) poate da destulă siguranță și obiectivitate gustului: fundamentarea a- cestuia pe o cultură solidă, a- dică non-diletantismul; este ceea ce a făcut ca judecățile lui Sante-Beuve să nu fie, în general, rodul unui pur capriciu, și să nu alunece nici în dogmatism pur. nici în ultra-impre- sionism.Deși nu poate recunoaște în Sainte-Beuve pe un maestru al prozei (fiindcă „e mai mult grațios decît original**),  deși îi reproșează fuga de ideile generale și îngreunarea respirației în atmosfera rarefiată a abstracțiunilor, W Fr. Giese crede (și aci se întîlnește din nou cu Thibaudet) că cel dintîi merit al autorului lui Port Royal e acela 
de a fi transformat critica în 
literatură, în creație — și de a fi reușit astfel s-o impună publicului larg ca pe o operă de artă. Aceasta indiferent de faptul că stilul său s-a dovedit într-o primă etapă „prea rafinat, prea subtil, prea fluid, prea redundant și emfatic", nedevenind decît mai tîrziu mai puțin încărcat și ceremonios, deci mai familiar, mai fermecător și mai masculin. Un Sainte-Beuve care ar fi fost de la început ceea ce nu a putut fi decît la maturitate ar fi incarnat probabil integral idealul de critic așa cum și-1 reprezenta romanistul din Wisconsin.Pentru critica pozitivistă ori impresionistă din perioada interbelică, ca și pentru cea de tip intelectualist sau intuiționist, „unchiul" Sainte-Beuve era încă o rudă puternică și respectabilă, chiar și atunci cînd nepoții își permiteau să-i conteste unul sau altul din merite; fiindcă totdeauna îi mai rămîneau unchiului alte vreo cîteva...

tră și îndeosebi, geografii fizicieni de la secțiile universitare de Geografie, de la Institutul de Geografie al Academiei R. S România și de la alte unități de cercetare au, sub o formă sau alta în preocupările lor studii referitoare la alunecările de teren.Menționăm, de exemplu, că geografii fizicieni de la Universitatea din Iași au prevăzută in planul de cercetare pe acest an realizarea a cinci contracte încheiate cu diverse institute și instituții din țara noastră, referitoare la: studiul alunecărilor de teren din zona orașului Iași; studiul resurselor naturale de pe teritoriul județului Iași (și separat pentru jud. Vaslui) și valorificarea lor economică; studiul alunecărilor de teren din Vrancea; identificarea versanților intens afectați de alunecări de teren din cuprinsul județelor Iași, Vaslui și Botoșani.După părerea noastră, rezultatele de pînă acum ale cercetătorilor geografi români, și deci și ale celor din Iași, conțin multe indicații prețioase de ordin practic.
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LIVIU REBREANU NICOLAE IORGA

Trei ostasi
J

Statisticile ne arată că la cele 
două războaie dezlănțuite în se
colul nostru, au participat, efec
tiv, îmbrăcați în haine militare, 
și un număr de peste o sută de 
scriitori români. Cercetînd arhive
le unor unități militare, precum 
și publicațiile apărute la noi după 
primul război mondial, am găsit 
numeroase fotografii și date refe
ritoare la prezența, în școlile mi
litare, în unitățile concentrate, sau 
pe fronturile de luptă, a unora 
dintre acești scriitori.

Fotografia 1 : LIVIU REBREANU. 
Era pe vremea cînd aspira la ca
riera militară. Intr-o scrisoare tri
misă părinților săi, la 30 august 
1900, spunea: „Iubiți părinți! E- 
xamenul de primire l-am pus. îs 
luat. E foarte bine. Acum mi-s 
îmbrăcat în haine cătănești..." In 
septembrie 1906, cînd ieșea cu 
gradul de sublocotenent, de la 
înalta academie militară LUDO- 
VICEUM, din Budapesta, era re
partizat la o unitate militară; dar 
după numai doi ani, va renunța 
la haina militară.

Fotografia 2 : NICOLAE IORGA 
Poartă haina militară ; are gradul 
de soldat, concentrat, în anul 1913. 
Haina și gradul îi aduc mîndrie 
- dovadă că în ținuta aceasta ia 
parte și la ședințele parlamentu
lui, în primăvara anului 1913.

Fotografia 3: MlHAlL SADO- 
VEANU. Este locotenent și face 
parte din Regimentul 15 Răz- 
boieni. Undeva, în memoriile sale, 
va scrie, la 3 septembrie 1913: 
„Abia alaltăieri ne-am întors din 
campanie, deoarece regimentul 
meu a plecat cel dinții și s-a în
tors cel din urmă, fiind avangar-

MIHAIL SADOVEANU

da întregii armate de operațiuni".
Pe Sadoveanu îl vom găsi mai 

tîrziu (în 1917), purtînd gradul do 
căpitan, la lași; făcea parte din 
Regimentul 16 Infanterie și avea

funcția de director al ziarului 
ROMÂNIA, apărut sub egida Ma
relui Stat Major al armatei.

Ion MUNTEANU

muzică ușoară

secția română

1. înserare (Dan Mîndrilă) — 
Aura Urziceanu ; 2. Balada
omului căzut din vis (D. Du- 
binciuc) — Dionisie Dubin- 
ciuc ; 3. Florile mele (P. 
Magdin) — Dida Drăgan ; 4. 
Andrii Popa (M. Baniciu) — 
Phoenix ; 5. Ieri și azi (C. 
Ionescu) — Grup ’73 ; 6. O. 
Maelum (M. Saftiuc) — Mar
cela Saftiuc și Tudor Cos- 
ma ; 7. Fabulă veche (A. 
Mandy) — Mihaela Mihai și 
/Sergiu Wandy ; Ploaia) — 
Odeon ; 9. De-aș putea-ntru- 
pa iubirea (M. Dragomir) — 
Mihaela Mihai ; 10. O por
tocală (M. Țeicu). — Anda 
Călugăreanu.

secția străină

TOP „CRONICA44
breviar• Intre 13 — 15 iulie va avea loc la Atena „Olimpiada cînte- cului" ; țara noastră va fi reprezentată de Aurelian Andreescu ;• La 21 mai a.c. a apărut în S.U.A. un nou album al lui George Harrison — „Living In The Material World". La înregistrări au participat Ringo Starr și Jim Keltner (percuție), Gary Wright (chitară solo), Klaus Voorman (bas) și Nicky Hopkins (pian). Dintre cele 12 melodii ale albumului au fost extrase pe disc single melodiile „Give Mc Love11 / „Miss O’Dell" care a intrat din prima săptămînă direct pe locul 26 în clasamentul american de la „Cash Box" ;• După o absență îndelungată de pe scenele engleze grupul Bee Gees au rezervat luna iunie unui lung turneu britanic, în noua formulă : cei trei frați Gibb + Alan Kendall (chitară solo) și Dennis Bryon (baterie). In aceeași componență a apărut la 22 mai un nou single — „Wouldn’t Be Someone"•Reamintim iubitorilor muzicii ușoare că în a doua decadă a lunii iulie se va desfășura ediția din acest an a festivalului muzicii ușoare românești — Mamaia. Vor fi reuniți aici cei mai cunoscuți interpreți și compozitori români;• Peste 50.000 de iubitori ai jazz-ului au urmărit cel de al patrulea festival anual de jazz care s-a desfășurat la New Orleans timp de cinci zile : festivalul s-a bucurat de participarea unor prestigioși reprezentanți ai genului : Benny Goodman, B. B. King, Dave Brubeck, Garry Mulligan, Joe Newman ;• La începutul lunii iulie, Aura Urziceanu își va relua activitatea alături de orchestra lui Duke Ellington ;• Cel mai apreciat grup feminin la ora actuală în S.U.A. este „Birtha". Grupul practică o muzică rock de foarte bună calitate, dovadă fiind succesul de care s-a bucurat primul lor album ; ca noi realizări este notabilă apariția L.P.-ului „Can’t Stop The Madness" și a single-ului „My Man Told Me" ;• In primăvara acestui an cunoscutul interpret italian Bobby Solo a fondat propria-i casă de discuri cu numele de „Chanta- lain".

1. Daniel — Elton John ;
2. Do You Wanna Touch 
Me ? Oh, Yeah ! (Vei dori să 
mă atingi ? O, da !) — Gary 
Glitter ; 3. 20th Century Boy 
(Băiatul secolului XX) — T. 
Rex; 4. Heart Of Stone (Inimă 
de piatră) — Kenny; 5. Picco
lo Homo (Omulețul) — Mia 
Martini ; 6. Sunrise (Răsă
rit de soare) — Uriah Heep;
7. Zzep Almok (Visele fru
moase) — Zsuzsa Koncz cu 
Illes ; 8. Wishing Well (Urări 
de bine) —■ Free ; 9. Silvia’s 
Mother (Mama Silviei) — 
Dr. Hook & Medicine Show ; 
10. L’amour de Paris (Dra
goste pariziană) — Mireille 
Mathieu.

profil

„ELTON JOHN BAND"
Numele de Elton John reprezintă mai mult decît acela al unei 

mari vedete a scenei muzicii ușoare, reprezintă numele unei a- 
devărate formații: „Elton John Band". Actualmente, grupul cu
prinde patru membri: Elton John — 26 ani, voce, pian; Dee 
Murray — 27 ani, chitară bas ; Nigel Olsson — 25 ani, baterie ; 
Davey Johnstone — 21 ani, chitară solo, mandolină, banjo.

Încă de la început muzica foarte plăcută practicată de „E. J. 
Band" s-a impus atenției publicului, astfel că numai la puțin 
timp după înființare, susțin primele concerte (aprilie 1970), pri
mele apariții T.V. și înregistrări radio (iulie 1970); bineînțeles nu 
au lipsit turneele de cîte două, trei sau chiar patru luni prin 
Marea Britanie și America de Nord.

Muzica prezentată de grup nu este definită de un singur stil, 
ci plecînd de la rock, soul și blues, ajunge chiar la binecunoscu
tul country. Eterogenitatea muzicii lui E. J. Band își are originea 
atit în numeroasele influențe (care se simt în stilul de interpre
tare al membrilor grupului), cît și în faptul că aceștia au cîntat

, - - .

Poșta literară
Tiberiu TEIȘOR — De la un plic la altul versurile dv. 

străbat un curios proces involuntiv, cel puțin pentru mi
ne. Ați ieșit din matca proprie și acum străbateți un 
teren al nimănui, folosind un limbaj care numai al poe
ziei nu-i: „Tremur strîrnb cu pendula între zori / gînd 
răstit mă va arde de trei ori". In Rustică, împlinirea, Deziluzie, un freamăt liric reușește să străbată dincolo de 
haotica alăturare a cuvintelor, insinuind o elegie a adoles
cenței ce își caută echivalențele („...auzi / zvîcnesc zim
brii / în pieptul țărînei ! Sîngele tors îndelung / înlăun- 
trul rodului / ca un sărut al fîntînii / ultimul / dat ne- 
odihnei din glie se face bărbat"). Continuați în acest sens 
și, poate, veți face saltul mult dorit.Gelu MIHAI — Poezie discursivă, cu inserții livrești e- 
patante („Nu știu ce e „Labirintul" lui Borges / și dacă din 
greșeală m-arn născut / în Ruinele circulare / și am călă
torit prin Aleph“), cu preluarea unor adormite metafore 
„Călătorind braț la braț cu o iluzie / mi-am construit un 
pod de speranțe / peste care trecusem gîndind la / ve
chile rîuri") și cu, peste toate, o impresie de inadecvare 
a limbajului la idee care, ne-sensibilizată, rămîne (vorba 
dv.) „o aruncare a visului peste umărul drept"....GELU C. — „Nu-i lucru-n lume mai presus / Decît acea 
dulvisare / De care mulți semeni mi-au spus / Iubirea 
frate-i lucru mare". Cam tot așa spuse și filosoful. Dar 
nu vă luați după ce spun alții. Scrieți din propria expe
riență de viață.Aurel TEODORESCU — Una din numeroasele „poante" 
ale unui regretat poet este aceea de a-l fi convins pe un 
custode de muzeu, cu veleități poetice, să scrie inscripțiile 
exponatelor în versuri. Care versuri sunau cam așa: *.  
„Frunză verde mărar copt / Pușcă de la ’78". Nu cumva 
veți fi fiind și dv. o „victimă" tîrzie a regretatului, des
criind astfel drumul spre Cetățuia: „Drum tăiat în ser
pentine / Șerpuind printre coline / Alături o cărăruie / 
Urcă încet la Cetățuie"... ? Preluate, parcă, din folclorul 
copiilor, sînt aceste versuri: „Patru roze și un crin / Răs- 
pîndesc un parfum fin / Aranjate pentru bal / Intr-o 
vază de cristal...".Nelu LUPU — Era să spun „nimic nou", dar două ver
suri trec dincolo de banalitate, întrucît ele sună așa: „în 
mine se strîngea lumină 1 și creeru-mi cînta voios" Dacă 
ar fi cîntat „greeru" poezia era ratată.Nicu Cotrean NICOARA — In genere, versuri „curate", 
în limitele previzibilului, fără nimic spectaculos, incitant,Doru MÂNU — O ușoară deviație de optică față de pre
cedentele înfățișări, pusă sub deviza: „Să spunem gîndu- 
rilor pe nume". Rezultatul „literar" este însă, aproape a- 
celași, cu excepția poeziilor Niciodată, Vă vom prinde, Privitor — în care se întrevăd unele sclipiri lirice. Reve
niți după o vreme.Dridi BILBA, Mitiică LACATUȘU, CARMEN H., G. RA- CHIȚEANU — Simple exersări.MUCEAG VIRGIL CORNELIU — Poemele curgînd pe 
matca veche (Remember, Amurg) aduc atit vechile calități 
cît și vechile defecte. In Vînătoare, folosind o formulă 
nouă poemul are mai multă libertate de mișcare, dar 
pierde din lirism. Soluția ar fi, cred, să echilibrați cele 
două tendințe.

GEORGE DOR — V-am mai răspuns. Aveți răbdare.
GEORGE VlLCEANU — Adresați-vă editurii „Junimea" 

(Palatul Culturii Iași).
CUZTEZ ATICUS GARAGAIANU — Cuvinte ameste

cate. Nu a ieșit nimic.
N. M. — Vă puneți întrebări mari dar răspunsurile sînt 

mici.
DAN MIHALCESCU, DORU RACEZ, PETRI LIVIU, 

GEORGE ROMANESCU — Intre dv. și poezie nu întrevăd) 
corespondențe.

Nicolae TURTUREANU

*

înainte cu formații cunoscute ca Uriah Heep, Spencer Davis Group, etc. Pe lingă acestea, la Dee Murray și Nigel Olsson se 
simte influența muzicală a Beatles-ilor, pentru ca Dave John
stone să aducă elemente caracteristice muzicii practicate de Mahavishnu Orchestra.

Succesele grupului se datoresc în primul rînd conducătorului 
său, liricul și în același timp dinamicul Elton John. Născut la\ 

25 martie 1947 în orașul Pinner, Middlesex, urmează cursurile 
școlare în orașul natal. începe să ia lecții de pian și astfel, la 
12 ani, se înscrie la Royal Academy of Music. După numai șase 
ani debutează în grupul lui Long John Baldry, Bluesology. Cu 
această ocazie il întilnește pe Bernie Taupin care va semna 
textele majorității cîntecelor lui Elton. Mai trec însă cîțiva ani 
pînă la adevărata afirmare. Și iată că în mai 1968 apare primul 
disc single al lui Elton John — „It’s Me That You Need". Cu 
aceasta începe o adevărată avalanșă de single-uri („Border Song", 
„Rock And Roll Madona", „Your Song", „Friends", „Rocket Man", 
„Honky Cat", „Crocodile Rock", „Daniel") și de L.P.-uri („Empty 
Sky", „Elton John", „Tumbleweed Connection", „17, 11, 70", „Mad
man Across The Water").

Trecînd la capitolul preferințelor muzicale ale lui Elton John, 
este de notat admirația sa pentru compozitori ca Joni Mitchell, 
muzicieni ca John McLaughlin (conducătorul supergrupului Mahavishnu Orchestra) și Leon Russell, cîntăreți ca Aretha Fran
klin. Albumele preferate: „Let It Be“ (Beatles), „Let It Bleed" 
(Rolling Stones), „The Band" (The Band).

La ora actuală Elton John Band este o formație de mare suc
ces, acesta fiind atestat de prezența ultimelor lor discuri pe pri
mele locuri în majoritatea top-urilor din lume.Lucian HANGANUEugen GOLGOȚIU

TOP „Cronica"
Acest talon va însoți scrisoarea și clasamentele trimise redacției.



doina 
străveche

Doi profesori de muzică, Flo
ri Bucescu și Viorel Bîrlea- 
u din Iași, întreprind de 
lulți ani cercetări privind fol- 
orul muzical din zona Rădă- 
ți. Fructul muncii lor s-a 
mcretizat în studiul: „Un
p de doină specific Moldovei 
e nord“. Contribuții la cu- 
oașterea cîntecului popular 
amânesc". Din recomandarea 
rof. dr. Gh. Ciobanu de la 
onservatorul de muzică din 
iși, care însoțește manuscri- 
11, reținem că „e vorba de 
escoperirea unui tip de doină 
□ecific Bucovinei, necunoscut 
înă acum, considerat ca dis- 
ărut de mult. Autorii de- 
îonstrează existența unui stil 
nitar de doină, foarte vechi, 
ăscut probabil înaintea defi- 
itivării etnogenezei poporului 
/mân. Pentru o asemenea ve- 
hime pledează asemănările cu 
nele tipuri de doină care cir- 
ulă în Maramureș și Oltenia, 
lemonstrația confirmă indirect 
echimea populației românești 
î zona Rădăuți".
Fiind vorba, deci, de atît de o 

aloroasă lucrare, este de ne- 
îțeles rezerva forurilor de 
ultură și artă sucevene pri- 
ind editarea studiului respec- 
Iv.4» 

baranga
Numele a devenit aproape o 

nstituție : Baranga reprezintă, 
rin consecvența și pasiunea sa 
eriitoriceascâ, prin modul 
um știe să încercuiască din 
late laturile fenomenul nega- 
,v — însăși comedia româ- 
ească de actualitate.
La împlinirea celor 60 de 

ni, dramaturgul s-a văzut a- 
roape unanim omagiat — lu- 
ru surprinzător pentru nea- 
ormita conștiință a celui de- 
rlns să înfrunte doar anchilo- 
ele morale, invidiile, duplici- 
îțile, carierismul. Pentru noi, 
emnificativ este faptul că mo- 
îentul aniversar nu coincide 
u acela al unui bilanț retros- 
ectiv. Baranga este în plină 
ctivitate, deci situat ferm la 
ostul său de veghe, pe bari- 
adele noului din societatea 
castră. De aceea, la sărbăto- 
irea sa, în presă, s-au sem- 
alat mai ales cuvinte priete- 
ești, analize efectuate din 
erspectiva prezenței sale în 
îatrul românesc contemporan, 
'itâm articolele semnate de 
'aleriu Râpeanu, Dinu S;\ra- 
u, Radu Popescu. Acesta din 
rmă, (în „România literară" 
- după ce a scris și în „Ro
mânia liberă") caută să ne dez- 
ăluie aspecte inedite și invi- 
ă la exegeze aprofundate, 
'oarte utilă, ca bază de por- 
ire în acest sens, este și 
chița bibliografică publicată în 
ceeași pagină a revistei bucu- 
eștene (nr. 25/1973).
Asociindu-ne prietenilor săi 

i, în genere, prietenilor șl 
usținătorilor teatrului nostru 
ornic, îi dorim dramaturgului 
u numai succese (de care nu 
fiice lipsă !) dar și bucuria de 
-și vedea împlinite toate nă- 
uințele sale civice și artistice 
a scriitor angajat și ca om 
levotat epocii și semenilor.

grafica’73
Marți seara s-a deschis la 

ași Salonul de grafică, 1973. 
>eparîndu-se de anuala de 
lictură, grafica își instituie 
ientru prima dată cadrul, a- 
irmîndu-se de la prima sa 
imeză ca o permanență a va- 
orilor : unele din stilurile, 
nodalitățile de exprimare au 
ieja capacitatea autodefinirii, 
/ehnicile diverse : linogravura, 
[ravura, acuarela, desenul, pun 
n valoare o tematică nuanța- 
ă, încorporînd unghiuri multi
ple de interpretare a vieții 
:ontemporane românești.

La acest prim salon de gra- 
ică din Iași își dau concursul: 
lugen Șt. Boușcă, Mihai Că- 
năruț, Nicolae Constantin, Dan 
lovătaru, Aneta Covrig, Victor 
Wihăilescu-Craiu, Val Gheor- 
?hiu, Dan Hatmanu, Ștefan 
dotnog, Al. Iclnm. T. Moruz. 
II. Eugen, Adrian Podoleanu, 
11. Popovici, C. Radinschi, I. 
Scharf, Liviu Suhar, C. Tincu.

polemici
In pofida unor alunecări 

,ad-hominem" care însoțesc ar
gumentația, spiritul polemic o- 
■ientat de puncte de vedere 
•eale, și nu căutate datorită 
/reunui impuls șicanator, se 
'ace simț în revistele noastre. 
De semnalat, în acest sens, în 

ultima săptămînă, articolul Iul 
Al. Ivasiuc din „România li
terară", referitor la unele a- 
firmații mai puțin nuanțate 
ale lui Al. Paleologu din „Tri
buna". De asemenea se cuvine 
a fi înregistrat și răspunsul de
cis pe care Dan Zamfirescu îl 
dă în „Săptămînă" cercetăto
rului Al. Constantinescu în 
problema paternității „învăță
turilor lui Neagoe Basarab". 
Există subiecte și există opinii 
diverse care merită să consti
tuie punctul de plecare al u- 
nor discuții duse cu toată se
riozitatea și cu un principial 
spirit de răspundere. Tocmai 
de aceea, rămîn gratuite unele 
înțepături lipsite de sens, la 
adresa unor comentatori care 
afirmă sau care întăreso și 
nuanțează judecăți diverse re
feritoare la autori cunoscuți. 
Ne întrebăm, astfel, în ce mă
sură și pe cine îl poate deran
ja paragraful din cronica lui 
Virgil Ardeleanu din „Steaua", 
referitoare la Sadoveanu, ca să 
fie ironizat la rubrica „punct 
și virgulă" din „Luceafărul"? 
Critica literară presupune nu 
numai afirmații noi (mai ales 
cînd e vorba de autori clasi- 
cizați), ci și acte de adeziune. 
Or, credem că acestea nu pot 
și nu trebuie ignorate sub pre
textul lipsei de originalitate.

revista de 
istorie și 

teorie 
literară

Ținuta și seriozitatea conți
nutului revistei pe care o edi
tează Institutul „G. Călinescu" 
al Academiei de științe socia
le și politice nu poate scăpa 
acelora care se interesează cu 
obiectivitate și conștiință se
nină de progresele teoriei și 
istoriei literare din țara noas
tră. Tomul 22 (nr. 1/1973) se 
deschide cu expunerea lui Ma
rin Bucur O istorie a literatu
rii românești contemporane — 
principii — metode, lucrare pe 
care o inițiază Institutul „G. 
Călinescu" și care este conce
pută dintr-o dublă perspectivă: 
„istorică și valorică", ambele 
fiind „complementare, simulta
ne și interdependente".

In mod deosebit atrag aten
ția succintele sinteze despre 
autori contemporani ca Zaharia 
Stancu, Virgil Teodorescu, Șt. 
Aug. Doinaș, semnate, respec
tiv de Adriana Mitescu, Emil 
Mânu, N. Balotă, ca și arti
colul despre Dicționarul de cri
tică literară, o altă inițaitivă 
a aceluiași Institut ilustrată în 
numărul menționat al revistei 
prin lista termenilor de la li
tera A, și prin cîteva articole 
reprezentative semnate de A- 
driana Mitescu, Marcel Duțu, 
Al. Săndulescu, Radu Hîncu, 
George Muntean, N. Balotă, M. 
Novicov.

Al. Dima, redactorul respon
sabil al revistei și director al 
Institutului „G. Călinescu" ta
les de curînd membru al So
cietății americane de istorie a 
culturii — cu sediul la New— 
York) semnează un binemeri
tat _ și luminos omagiu adus 
criticului și istoricului literar 
prof. Șerban Cioculescu, la a- 
niversarea celor 70 de ani de 
viață. Sumarul numărului e 
completat prin studii de Dan 
Horia-Mazilu, Nicoleta Coatu- 
Manafij Cornelia Ștefănescu, a_ 
poi printr-o bună cronică a e- 
dițiilor (Gh. Pienescu), prin 
documente, o bogată rubrică de 
recenzii și paginile dedicate 
Actualității științifice.

un 
foar- 

să

arta 3
Revista se menține la 

grad, de profesionalltate 
te ridicat, reușind astfel 
facă un bun serviciu plasticii 
românești contemporane. Con
dițiile de imprimare sînt ex
celente, iar publicația, prin ul- 
timile ei numere, poate oricând 
concura într-un plan mai larg 
de interferențe. Profesionalita- 
tea revistei se vădește mai în
tîi în conceperea ei, ca rezo
nator al mișcării plastice ro
mânești, în cadrul căreia con
fruntările de optică, modalita
te, stil, mențin un pozitiv to
nus de creație, apoi în înfă
țișarea grafică, din ce în ce

spațiul 
în dis- 
se sta-
socială 

pledoa- 
angaja- 
în ex -

mai plăcută și mai sobră. 
Numărul 3 angajează s 

de fond al publicației 
cuția despre relația ce 
bilește între comanda 
și inițiativa artistului, 
rie pentru o artă de 
ment social, finalizată 
poziția cu temă. Dintre perti
nentele intervenții ale lui Bră
duț Covaliu, Traian Brădean, 
Mihai Horea, Viorica Ilie, Oc- 
tav Grigorescu, Sabin Bălașa, 
Vlad Florescu, Geta Brătescu, 
Mihai Buculei, reținem obser
vația lui Vladimir Șetran, cu 
titlul de explicație a gestului 
de atelier. Lucrînd la o com
poziție despre luptele greviste 
din ’33, artistul, care nu a tră
it evenimentele, se confesează: 
„Am folosit ca citat un docu
ment artistic din epocă —pen
tru autenticitate. A face o lu
crare ca și cînd te-ai fi aflat 
tu în mijlocul evenimentului 
nu e sarcina picturii ci a altor 
arte. Poate a 
lui".

La rubrica sa
Arghir glosează pe marqinea 
tablourilor gliptice ale lui Ma
rin Gherasim, iar la Debut, 
Mihai Drișou prezintă pe tî- 
nărul sculptor Adrian Popo
vici. Horia Horșia semnează un 
profil aniversar pentru sculp
torul Ion Irimescu.

La un Colocviu 
text dens, 
auriu, iau 
teanu, Ion 
Enescu.

Atelier : 
na Micodin, Silviu Catargiu.

Cărți, idei, informații, ca
dran, simeze, sînt rubrici care 
completează un număr atrac
tiv

cinematografe

Lectură, Anca

Petrașcu,
pe un pergament 
parte : Aurel Broș- 
Frunzetti, Theodor

Liana Axlnte, Ilea-

initiative 
radiofonice
In timpul verii, cînd filar- 

monicile și teatrele muzicalei 
sînt în vacanță, Studioul de 
Radio Iași oferă ascultătorilor 
săi o „Stagiune estivală".

Au fost programate, în pri
mul rînd, lucrări de mare 
popularitate, în interpretări 
memorabile : Concertul pentru 
vioară de L.v. Beethoven — 
solist —• Fr. Kreisler ; Con
certul de P.I. Ceaikovski — în 
interpretarea violonistului Bro
nislav Huberman ; Concertul 
pentru pian de E. Grieg —■ so
list D. Lipatti; Concertul pen
tru pian și orchestră de S. 
Prokofiev — solist, compozito
rul ; Sonata nr. 3 pentru vi
oară și pian de E. Grieg — 
interpreți Fr. Kreisler și S. 
Rahmaninov; Sonata Primă-

ssEiHEi CURSARU, BIRAESCU, MCUIESCU
cuprinse ținutul de la 
Sucă ? Aia care-ncepei 
pelin amar / Muică,

Cîntă, peană, jalea ce 
Jii I Știți ce doină îngînă 
cu versurile „Foaie de 
mă-necai la mal". La Arad, craiovenii s-au aflat 
în postura călătorului care, după ce și-a pus pi
jamaua și s-a instalat comod în vagonul de dor
mit, constată că a uitat biletul acasă. De ! Decît 
campion prea devreme, mai bine (șoptesc dina- 
moviștii) în ceasul al doisprezecelea ... Sînt si
gur : dacă oltenii n-ar fi avut, la un moment 
acel formidabil avans în clasament, și-ar fi 
zut cuminte de treabă și ar fi obținut titlul, 
cum, statuile care tocmai se turnau în Bănie 
trebui trimise la retopit : echipa lui Marcu 
destule merite și nimic mai urît decît să te bucure 
tristețea învinsului. Isprăvile oltenilor au turnat 
sare și piper peste un campionat cenușiu și oa
recare. Bravo lor. 
pînă la capăt — 
bal. Nu vedeți ce 
echipă de Divizia 
baftă formidabilă :
pă de A. Că altfel poposea și „Steaua" pe tușă, 
Cupa urmînd să și-o dispute echipe din așa zi
sele „eșaloane inferioare", unde, de fapt, nimeni 
nu prea știe ce se întîmplă duminică de dumi
nică. Că dacă s-ar ști, atunci, nu-i așa, s-ar po
vesti. lată, de pildă, poznele „arbitrului" Nicules
cu, cel care a condus meciul dintre elevii Iul 
Teașcă și politehniștii ieșeni. Un singur martor 
a văzut și a scris : trimisul revistei „Fotbal". In 
rest liniște, pace și onor. Eu nu cred, însă, că 
tăcerea l-ar putea ajuta pe Niculescu să devină 
om de treabă. Tăcerea l-ar putea încuraja să

verii de L.v. Beethoven cu Art 
Grumiaux și
Sonata a IlI-a, 
popular românesc 
cu — interprețl : 
D. Lipatti ; Trio 
major opus 99 de 
în interpretarea, 
mâții — / '
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Karajan, 
operă în

pentru o 
explicare 

contemporan,

Clara Haskil ; 
în caracter 

de G. En.es- 
G. Enescu și 
în Si bemol 
Fr. Schubert 

, .... ... celebrei for-
_."i — Al. Cortot, J. Thibaud 

și P. Casals ; Trio în do minor 
de R. Korsakov — L. Oborin, 
D. Oistrah și S. Knușevițki ; 
simfonii și alte lucrări simfo
nice de L.v. Beethoven, J. 
Brahms, C. Franck, M. Ravel, 
C. Debussy, P. I. Ceaikovski, 
etc., în interpretarea unor re
numite orchestre dirijate de 
W. Furtwăngler, A. Toscanini,
B. Walter, G. Enescu, I. Per- 
lea, O. Silvestri, L. Bernstein, 
S. Celibidache, H.v. 
precum și creații de 
interpretări celebre.

In al doilea rînd, 
mai bună și eficientă 
a fenomenului 
tot cu acest prilej, se inaugu
rează rubrica permanentă : 
„Compozitorii români prezen- 
tîndu-și creațiile". Astfel, S. 
Toduță, L. Feldman, T. Ciortea,
A. Vieru, T. Olah, Șt. Nicu
lescu, D. Bughici, D. Popovici,
C. Țăranu, M. Moldovan, A. 
Zeman, R. Georgescu, C. Ce
zar, etc., vor comenta cele 
mai recente creații ale lor.

Stagiunea estivală va putea 
fi urmărită în fiecare vineri, 
începînd de la orele 20,00, pe 
285 metri lungime de undă — 
în cadrul emisiunii „Serile mu
zicale ale Studioului".

In încheiere, încă o știre, 
care, probabil, va suscita in
teresul ascultătorilor : Emisiu
nea „Fonoteca melomanilor", 
care se difuzează lunea la o- 
rele 20.30, bilunar, va include, 
între altele, tot din luna iulie 
a.c., și rubrica : „Compozitori 
celebrj — interpreți ai proprii
lor creații". Vor putea fi au
diate înregistrări (recondiționa
te) realizate cu decenii în ur
mă de către G. Grieg, P. Sa- 
rasate, Al. Skriabin, E. Grana
dos, C. Debussy, R. Leonca
vallo, G. Enescu, D. Lipatti, 
C. Saint-Saens, G. Faure, Al. 
Glazunov, M. Ravel, R. Strauss,
B. Bartok, I. Stravinski, etc.

N. IRIMESCU

fir-
O excelentă panoramizare a 

monumentelor istorice ale lașu
lui, iată un veritabil discurs (es
tetic desfășurat recent, într-o e- 
misiune dedicată lui Dimitrie 
Cantemir, în care cuvîntul nu 
a lipsit, el întregind pregnant 
acel vibrant gest omagial. Mai 
mult decît atît, emisiunea a 
cuprins și bogată expu-

dat, 
vă- 

Ori- 
n-ar 
are

nu le-a mers strună chiar 
să-i faci ? Fotbalul e fot-

rămasă în cursă a avut o

distinct diadema 
ilustrul Dimitrie 

citim

a-

nere, un fel de medalion, 
subtil încrustat în suita de i- 
magini, fundalul rămînînd însă 
același, bine gravat în memo
rie, chiar și pentru noi ieșe
nii, care zi de zi și în pro
porții de masă trecem pe lîngâ 
Trei Ierarhi, Golia, biserica Sf. 
Nicolae Domnesc și Palatul 
Culturii. Trecem, deci, fără a 
realiza însă întotdeauna di
mensiunea instructivă și evo
catoare a unor asemenea co
tidiene întîlniri.. Astfel încît, 
lecturînd pe micul ecran acea 
expunere, în sugestive cuvinte 
și foarte expresive imagini, 
am avut și noi, ieșenii, o ve
ritabilă revelație a dimensiu
nilor istorice ale orașului în 
care, printre alții, a trăit, îm- 
podobindu-i 
spirituală - 
Cantemir. Despre care 
mereu în cărți, cu evlavie, în
mărmuriți de întinsa-i erudi
ție, și despre care într-un mod 
surprinzător de viu ne-a vor
bit, sensibilizîndu-i imaginea și 
definindu-i dimensiunea per
sonalității sale — emisiunea în 
cauză. Și nu e prima de acest 
gen, existînd în tradiția tele
viziunii noastre și alte cîteva 
emisiuni similare. De pildă, 
cea prilejuită de evocarea a- 
dunării populare de pe Cîm- 
pia. Libertății. Există, așadar, 
toate premisele pentru un vii
tor, excelent, ciclu de istorie 
a României, în teleb-imagini. 
Inițiativă care, firește, nu • 
poate fi concretizată în mod 
precipitat, existînd riscul ca 
ceea ce atît de inspirat și cu 
tît de reală sensibilitate s-a 
realizat, referitor la cîteva a- 
poteotice momente ale existen
ței și devenirii poporului ro
mân, să devină anostă teledi- 
dactică. Ea rămîne ca proble
mă de perspectivă, cu previzi
bile și imprevizibile, împliniri. 
Evident, în acest tele-compen- 
diu al istoriei noastre, lașul 
își are locul său. Dovadă, prin
tre altele, osmotica viziune 
datorită căreia, lecturînd mo
numentele din veac ale lașu
lui, realizăm imaginea marilor 
premergători.

Așadar, un Iași care, după 
cum remarca amintita emisiu
ne, s-a constituit, de-a lungul 
secolelor, drept prestigioasă, 
reședință pentru mari bărbați 
ai țării dintre care' și un „fi
losof printre regi și rege prin
tre filosofi", cum metaforic și 
pe deplin întemeiat întregeau 
cuvintele, semnificația imagi
nilor înfățișat^. Și-au mai 
spus-o aceasta mari umaniști, 
savanți, poeți, unii de peste/ 
hotarele timpurilor și ale pa
triei noastre, nouă reveninf- 
du-ne misiunea nobilă de a re
capitula acest epopeio capitol 
de Istorie — și multe altele, 
asemănătoare ■— pentru a clă
di din slava trecutului metere
ze pentru pașnicele bătălii ale 
prezentului socialist, temelii 
pentru noi și temerare afirmări 
spirituale ale României, 
piscul cărora, 
trie Cantemir 
tr-o- tot mai 
mentalitate.

Din|
figura lui Dimi- 
se profilează în- 
elocventă monu-

AL. I. FRIDUȘ

șterpelească în continuare, iar datoria noastră ce
tățenească este să întindem o mînă celor căzuți 
în păcat, arătîndu-le proporțiile delictului și con
secințele sale. Tovarășul „arbitru" Niculescu a 
dosit un punct aparținînd „Politehnicii", dictînd 
un penalti în condiții absolut de pomină, 
întîi, domnia sa se afla tocmai la centrul 
nului. In al doilea rînd, ochișorii dumnealui 
tau cu totul altă postată a gazonului. In al 
lea rînd, lanul nici n-a avut plăcerea de a-l 
ge pe atacantul gălățean . . . Nu știu zău ce le 

mai toți 
echipele 
ar bîjbîi 
lui Robin 
arbitrilor 
spun că

Mai 
tere- 
scru- 
trei- 
atin-

face nea Titi arbitrilor bucureșteni, că 
capătă o asemenea slăbiciune pentru 
Piticului, încît suflă în fluier de parcă 
prin tunelul timpului, de mînă cu ceata 
Hood. Unii afirmă că Teașcă procură 
din Capitală viermuși pentru obleți. Alții 
le-ar oferi cîte o fotografie cu autograf. Bani 
prea mulți... nu dau pe aceste versiuni, cîtă 
vreme-s neatestate. Singurul lucru cert este acela 
că onorabilul Niculescu și-a dat spectaculos în 
petec, probabil crezînd că pe stadion nu se va 
afla nici un ochi din afara Galaților.

lată că s-a aflat, domnule Niculescu. S-a aflat 
și, în consecință, pe lista furtunos deschisă de 
ploieșteanul Cursaru, vi s-a rezervat un loc alături 
de maestrul Birăescu. Nu vă putem oferi rang de 
membru fondator (ați venit la spartul tîrgului), 
dar, oricum, vi se cuvine un fotoliu de orchestră. 
Să nu vă deranjeze faptul că lumea o să șușo
tească, arătîndu-vă cu degetul : acesta-i abia în
ceputul.



ANDI ANDRIEȘ

MĂRTURISIRI

SCANDINAVE >
Copenhaga, strada

Pășesc pe o stradă din Copenhaga, apoi pe alta, 
apoi pe alta.

Sînt un călător lacom de distanțe și caldarîmuri, 
trec printre necunoscuți, stau pe bănci și mă sprijin de 
balustradele cheiurilor, pășesc prin orașul acesta pînă 
ieri simplă expresie geografică și îmi place să cred că 
eu sînt cel care îl descopăr centimetru cu centimetru, 
cu voluptate și metodă, căutîndu-i pe cit posibil o anu
me sinteză necesară memoriei și clasificărilor intime de 
mai tîrztu.

Strada din Copenhaga, cu toată agitația ei meca
nică, transmite o senzație de calm. Un calm care por
nește de la trecător către trecător, un calm al urba- 
nității și poate al unei oarecare rigori de conduită pe 
care nordicii aceștia s-ar părea că o au în singe.

Strada din Copenhaga este una dintre posibilitățile 
disciplinei; aici disciplina își depășește statutul de dog
mă, încetează a fi obligativitate și devine sentiment. 
Altfel, dacă n-ar fi sentiment, s-ar crea o atmosferă 
rece, ostilă, rigidă.

Iar strada din Copenhaga n-are în ea nimic rece, 
nimic ostil, nimic rigid. Danezii, cei mai meridionali 
dintre nordici, asigură străzii lor o temperatură afec
tivă constantă și un flux de viață favorabil optimis
mului.

in capitala Danemarcei, plăcerea de a hoinări este 
răsplătită cu satisfacții imediate. Indiferent de califi
carea pe care o ai în materie de drumeție, indiferent 
de comparațiile pe care ești în stare să le faci, Copen
haga se înfățișează ca o sumă de aspecte care converg 
intr-o idee edilitară temeinică și spectaculară. Inge- 
neral, zidurile au rezistat timpului așa încît perioadele 
se citesc pe fațade, conviețuind armonios, fără contra
ziceri. Palate și catedrale cu turle verzi punctind văz
duhul, acoperișuri violent înclinate respectînd tradiția 
scandinavă a țiglei roșii, canale cu ambarcațiuni coche
te strecurindu-se pe sub poduri, edificii moderne și 
pulsații industriale, — există, vedeți prea bine, posi- 
Oilitatea de a se evita monotonia.

Există, vedeți prea bine, termenii care acordă unui 
oraș legislația atracției.

Pășesc pe o stradă din Copenhaga, apoi pe alta, 
apoi pe alta. Strada e cel dintîi lucru pe care-l cu
noaștem, viața ei e cea dinții viață pe care o aflăm 
călătorind. Ii așteptăm pe oameni afară, îi vedem în- 
chizînd ușile în urma lor și îi cunoaștem, îi deducem 
mai bine zis, din trecerea lor cotidiană pe stradă.

Strada din Copenhaga, cu toate veacurile ei, e o 
stradă tînără. Oamenii tineri domină sau poate ies mai 
mult în evidență sau poate chiar vîrstnicii au o tine
rețe a lor pe care știu s-o păstreze. Cupluri abia tre
cute de treapta adolescenței își poartă cu orgoliu fi
resc copilul sau cei doi copii sau cei trei copii — și 
de aici impresia de regenerare, de circuit uman proas
păt.

Ceva de provincie și ceva de metropolă, orașul 
alunecă dintr-o ipostază in alta fără să piardă nimic 
in nici una dintre ele. Ore cu mașini și frîne la inter
secții, ore de liniște cu orologiul solitar al primăriei.

La orice oră, strada din Copenhaga e mai mult 
un domeniu al pietonului. Circulația de automobile 
poate fi colosală, dar pietonul rămîne o vietate sacră 
pentru automobiliști atîta timp cit nu-și părăsește ți
nuturile sale vărgate în alb. Acolo pietonul trece in 
voie, convoaie întregi de mașini se opresc contemplîn- 
du-i trecerea, apoi zvîcnesc înainte pentru a se opri din 
nou, la următoarea intersecție, unde, să zicem, — doi 
îndrăgostiți se sărută cu toată tihna iubirii lor eterne. 
Automobiliștii așteaptă pentru că așa cere ordinea și 
poate pentru că fiecare om de la volan are suflet, iu
bește sau măcar a iubit.

In fața bursei din Copenhaga zăbovesc mult cu 
ochii spre turla bizară care se subțiază răsucit, ca două 
fringhii de piatră adunate spre vîrf. E cea mai veche 
clădire de bursă din lume care își menține destinația. 
Dar nu asta mă tulbură, ci gîndul că atunci, în 1624, 
alți oameni priveau intrigați această turlă bizară și că 
oamenii aceștia s-au cufundat de foarte mult timp un
deva în pămintul acesta danez cu piatră, cu păduri și 
cu ape.

Mica sirenă

Spiritul lui Hans Cristian Andersen persistă pe 
atîtea suprafețe sufletești daneze și nu numai daneze. 
De ce atunci n-ar persista cu aceeași candoare amară

asupra prelungului țărm al Co- 
penhagăi și mai cu seamă asu
pra unei stînci anume pe care 
meditează, fără sfirșit, mica si
renă ?

Statuia, firavă și cu profunde 
reflexe de bronz patinat, cer
cetează resemnată fiecare val 
care-i dezmiardă piatra de baș
tină.

Fiecare val vine spre ea, la
com de grație și surîs trist, vi
ne și pleacă altfel, mai vast, 
mai complex, vînzîndu-și ferici
rea de o clipă în contopirea cu 
alte valuri, nici o dată aceleași.

Mica sirenă așteaptă ceva.
Fiecare dintre noi spunem as

ta despre ea, deși fiecare dintre 
noi știe foarte sigur că mica si
renă nu așteaptă absolut nimic, 
decît poate sentimentele pasa
gere ale celor care o privesc.

Operă de artă ?
Nu e cea mai potrivită între

bare. Mica sirenă are un alt 
statut de existență. Statuia este 
un simbol înainte de a fi sta- 
tuie.

Orașul și străinii și-o însușesc mai întii ca emble
mă, abia pe urmă își pun probleme de natură estetică.

Pe cheiul mării e un loc de promenadă numit Lan- 
gelinie. Amenajat la sfîrșitul secolului trecut, locul e 
propice sentimentalismului pietonal, oferind calm, aer 
răcoros și vastitatea priveliștii.

Se spune că un mecena danez, Karl Iacobsen, om 
cu idei și în aceeași măsură cu bani, a văzut-o intr-o 
seară dansind pe balerina Ellen Price. In acea împre
jurare, dansul și poate trupul artistei l-a făcut să mai 
aibă o idee, ceea ce la forța lui materială putea repre
zenta un fapt aproape împlinit. Ideea însemna viitoa
rea statuie a micii sirene.

Statuia a făcut-o sculptorul Edvard Eriksen. Era un 
nume rezonant, îndeosebi pentru realizarea mormân
tului lui Cristian al IX-lea și al Louisei, la catedrala 
din Roskilde.

Ca model pentru mica strenă a ales-o pe soția sa. 
Așadar, balerina Ellen Price n-a avut norocul să-și 
ducă mai departe destinul generator de idei.

Mica sirenă — operă de artă ?
Fără îndoială, maestrul i-a dat perfecțiunea grației 

și linia savantă și minuțioasă a clasicismului. Mă întreb 
doar dacă într-un muzeu opera aceasta ar fi ajuns la 
faima pe care o are.

Poate că da, poate că nu, dar ce importanță are ?
Pe Langelinie, oamenii vin și pleacă — asemeni 

valurilor — danezi sau străini și nici unul nu uită să 
se oprească măcar o clipă lîngă statuie. In acea clipă 
se naște o străfulgerare de vrajă. Spiritul lui Hans 
Cristian Andersen domină cheiul, bronzul, valul,

E frumos, pur și simplu, așa incit pare nefirească 
întrebarea dacă mica sirenă este sau nu operă de artă.

Spun oamenii că pînă în urmă cu cîțiva ani venea 
pe o anumită bancă o femeie bătrînă. Rămînea acolo 
timp îndelungat privind statuia.

îmi închipui încremenirea dureroasă a obrazului 
ei ridat în preajma chipului sănătos al sirenei.

îmi închipui spasmul imperceptibil al mîinii uscate 
strîngind minerul umbrelei, alături de căderea lină și 
rotundă a brațelor fetei de bronz.

îmi închipui chinul ireversibil al trupului pierdut 
în dantelele tot atît de ireversibile ale anilor, față în 
față cu blinda semeție a celuilalt trup, de pe țărm.

Trupul acesta, trupul acela...
Care e trupul adevărat ?
Cite adevăruri există ?
Apoi femeia bătrînă n-a mai venit.
Murise.
Se numise Ellen Eriksen și fusese odinioară mo

delul micii sirene.

„Restul e tăcere“...

Mi-ar fi plăcut, nefericitule prinț al Danemarcei, 
mi-ar fi plăcut, mult zbuciumatule Hamlet, să calc les
pedea ta, să regăsesc autenticul cadru al tragediei tale 
fără sfirșit.

Mă credeam foarte aproape de tine.
„Acțiunea se petrece în Danemarca". Shakespeare 

scrisese asta și nimeni altul nu poate fi crezut mai mult 
decît Shakespeare.

La Elsinor trebuia deci să se întîmple miracolul ae 
a fi, in sfirșit în preajma ta. In acel Elsinor, cuvînt de 
o melodioasă amenințare, in acel Elsinor cu sonoritate 
enigmatică, pe cit de romantică pe atît de aspră.

Mă credeam foarte aproape de tine, chiar dacă 
Elsinor-ul shakespearian este numit Helsingor de către 
danezi, chiar dacă drumul din Copenhaga pînă acolo 
a însemnat o alternanță foarte contemporană, cit se 
poate de contemporană, a naturii cu civilizația — o ci
vilizație evidentă și curată.

Am pășit în curtea castelului Kronborg cu inima 
strînsă. In clipa aceea nu mă interesa realitatea isto
rică, exactitatea cronologiilor, logica timpurilor. Știam

Vedere din Copenhaga

că între legendă și faptul brut există o distanță apre
ciabilă, că actul literar nu se suprapune absolut 
detaliului cronicăresc, dar îți jur, Hamlet, nu asta mă 
interesa atunci, ci posibilitatea de a plăsmui într-un 
fel oarecare lumea poveștii tale.

Marele Will nu putea să mintă.
„Acțiunea se petrece în Danemarca".
„Elsinor. O terasă în fața castelului".
Umbra tatălui... Oare aici? Vizitatorii se fotogra

fiau, filmau panoramic, încărcîndu-și aparatele cu zgo

4

J
mot metalic și alergau, alergau după ghid.

Am rămas singur. Oare aici ?
„Eu sînt al tatălui tău duh. O vreme sînt osîndit să 

rătăcesc în noapte...".
Mă credeam foarte aproape de tine, Hamlet. Te-am 

căutat pretutindeni, pe scări răsucite Și întunecoase, 
pe coridoare reci, peste praguri joase.

Oare aici ? Încercam să te aud. „Vorbe, vorbe, vor
be ...“. Nu reușeam. încercam apoi să prind măcar fă- 
rîma vocii lui Polonius : „Oricît ar părea că e nebunie 
ceea ce spune, e totuși o nebunie cu tîlc".

Interioarele se succedau într-o perfectă ordine mu
zeală. Etajele și subsolurile aveau, fără îndoială, nota 
lor evocatoare. Mobilier de epocă, valori certe, într-un 
alt context sentimental exponatele m-ar fi îneîntat. 
Aveau totul ca să mă incinte. Dar eu te căutam pe 
tine, Hamlet, îți căutam urma, nimic altceva decît 
pe tine sau urma ta.

„E ceva putred ...“.
De mii de ori am auzit sau am gîndit replica a- j 

ceasta dar, atunci, la Kronborg, în nordicul Elsinor, 
mi-a fost imposibil s-o acord cumva cu ambianța.

Oare aici ?
Ar fi trebuit s-o aud cîntînd pe Ofelia. „Mîine-l 

sfîntul ValentinMi-a părut rău, dar n-am putut-o 
auzi.

Ar fi trebuit să găsesc sala reprezentației, cu otrava 
picurînd în ureche, să simt pardoseala zvîcnind de 
spaima regelui învinovățit și vinovat.

Ar fi trebuit să-ți văd moartea frumoasă și etern 
repetată pe scenele lumii: „Restul e tăcere".

La Kronborg am văzut un castel frumos. La Elsi
nor sau la Helsingor am văzut ziduri impresionară 
in sine, am văzut reconstituită în acel castel frumos o 
anume perioadă • istorică, am văzut un muzeu al unui 
convingător ev mediu.

Dar eu, premeditat, te-am căutat pe tine, Hamlet, 
și-atît. N-am reușit să te descopăr. îmi pare rău, îmi 
pare foarte rău, acela nu era castelul tău și al trage 
diei tale fără sfirșit.

La plecare, îndepărtîndu-mă de Kronborg, ciudat, 
nu te-am lăsat în urmă ci parcă abia atunci porneam 
din nou spre tine.

Hamlet, prinț al Danemarcei, acasă la mine, în 
carte ...
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