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T I
Nu, nu este vorba de bă

ieții cu ghitare din filmul 
englezesc rulat cu succes 
acum cîțiva ani pe ecranele 
noastre, nici de Hyppy-i Ca
liforniei întinzînd o floare 
ca armă în duelul absurd cu 
baionetele cordoanelor de 
polifiști, nici de adolescen
ții Frontului național de e- 
liberare din Vietnamul de 
Sud finind sub focul auto
matelor ambasada america
nă din Saigon. Nu, nu este 
vorbă... Deși fiecare din 
aceste imagini poate fi e- 
vocată comparlnd-o cu des
tinul tineretului din țara 
noastră. Un destin cucerit 
alături de părinți, cu arma 
in mină, acum aproape un 
sfert de veac pentru ca fiii 
lor să-și sune ghitarele in 
nopțile albe ale irepetabi- 
lei vîrste.

O generație nouă își cris
talizează acum personalita
tea în uzine, în școli și u- 
niversități, pe cîmpr.le pa-

triei și pe șantiere. O nouă 
generație pe care am învă
țat-o și-o învățăm să iu
bească pămîntul strămoșesc 
să-și cinstească larii și pe
nații casei. O generație, pe 
care o învățăm în același 
timp să urască minciuna și 
impostura, rutina și lenea, 
să aspire mereu către tot 
ceea ce este mai bun, mai 
nobil și mai uman. O gene
rație neliniștită, în cel mai 
luminos înțeles al cuvîntu- 
lui, sentiment izvorînd din 
conștiința răspunderilor 
mari ce îi revin în străda
nia de ridicare a patriei pe 
culmile tot mai înalte ale 
civilizației și progresului 
social.

Acestea toate și încă al
tele, constituie zestrea de 
aur pe care tineretul din 
România vine s-o adaoge la 
efortul de azi al întregului 
popor.

Insușindu-și cu pasiune 
caracteristică vîrstei teza

----------------------------- ------- -----------—-----

JLISABETA ISANOS

l LAI) ȚEPEȘ 
. .57 DOAMNA

Sâ fie oare-n luciul din aer chipul meu 

străluminat de soare și calm printre culori ? 

Ca un tipar de spadă simt goiul lui mereu, 

poruncitoare mină ridic de-atitea cri, 

și totuși, sună-n mine absența unui zeu.

MERII
urul științei și culturii ro
mânești și universale, gata 
oricînd să apere cu prețul 
vieții lor — asemenea stră
bunilor — pacea și liniștea 
vetrei strămoșești, exube
ranți în cîntec și joc, tinerii 
țării noastre reprezintă un 
izvor nesecat de inteligen
ță, acțiune și talent.

„Vom putea privi cu în
credere viitorul, știind că 
avem un tineret care își va 
face datoria față de patrie, 
față de națiunea noastră so
cialistă", spunea tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la re
centa consfătuire pe țară a 
Uniunii Tineretului Comu
nist.

Și este de datoria fiecă
ruia dintre acei care astăzi 
parcurg cei mai frumoși 
ani ai vieții să fie demni de 
marea încredere cu care i-a 
investit partidul.

Cronica

Aș vrea să cresc ca pomii un singur anotimp, 

dar m-a urît zugravul bisericii, pios, 

pictîndu-mă satanic, descătușat de nimb ; 

e tras in luciul spadei tot zîmbetul frumos, 

ior fața-mi, nevăzută va trece peste timp.

Turnirul va începe, voi încerca să mor 

purtind la piept inelul de tine dăruit, 

prin el suind în spațiu voi încolți ușor 

și-mi voi deschide floarea de sînge însfîrșit, 

ei, vămuindu-mi totul, mă va lăsa, fior, 

să fiu făgăduință de soare în zenit...

Val Gheorghiu: LUNA ÎN ORAȘ

OBIECTIV Șl SUBIECTIV ÎN VIATA SOCIALĂ
Este știut că materialismul dialectic și istoric reprezintă o con

cepție despre lume consecvent deterministă. Admiterea și demon
strarea necesității, cauzalității, legității în viața socială, rezol
varea materialistă a raportului dintre legitatea istorică obiectivă 
și activitatea oamenilor, dintre posiblitate și realitate, necesi
tate și libertate, cbiectiv-subiectiv, spcntan-conștient, explicarea 
omului și a activității sale, ca produs social și, totodată, în cali
tate de creator exciusiv al istoriei se înscriu printre marile merite 
ale marxismului în cunoașterea umană, avînd un imens rol în înfăp
tuirea misiunii istorice a clasei muncitoare.

Nașterea și dezvoltarea socialismului, apoi a treptei sale 
superioare, comunismul, reprezintă un proces istoric natural. Le
gile care guvernează acest proces sînt obiective, iar trecerea la 
socialism realizează și saltul din imperiul necesității in acela al 
libertății. Dezvoltarea predominant spontană a vieții sociale ce
dează locul dezvoltării conștiente, libere.

Apaiiția unei noi existențe sociale, și în cadrul acesteia a 
unui alt mod și relații de producție, a avut drept rezultat și ac
țiunea unui determinism istoric deosebit. Proprietatea obștească 
asupra mijloacelor de producție duce la alte legități sociale, ia 
afirmarea unor noi trăsături în acțiunea legilor generale ale 
istoriei. Viata socială și baza ei — producția materială — Sts 
dezvoltă potrivit unor cerințe obiective noi, și se urmăresc scopuri 
fundamental diferite de cele urmăiite în orînduirile în care există 
clase sociale antagoniste.

Raporturile dintre forțele de producție și relațiile de produc
ție, bază și suprastructură, economie și structură, și conștiință în 
condițiile socialismului dobîndesc un conținut nou, exprimă dia
lectica unei societoț; noi, un determinism propriu al oamenilor 
muncii față de mijloacele de producție, egalitatea lor social-eco- 
nomică, unitotea morală, politică și ideologică a întregului popor 
în jurul partidului — creează un cadru social în care se mani
festă și se afirmă cu putere legile obiective. Evident, cerințele 
acestora se realizează prin forțe motrice specifice socialismului, 
forțe ce ou apărut din relațiile de colaborare și ajutor reciproc 

de un tip deosebit, în condițiile lichidării conflictului dintre indi
vid și societate, dintre interesele personale ș> cele generale.

Dar trăsăturile noi în determinismul social se explică și prin 
existența unui puternic factor subiectiv : activitatea creatccre, con
știentă a maselor, în forme multiple de organizare, prin interme
diul căreio se realizează cerințele obiective ale legității istorice. 
Nucleul și forța conducătoare a acestui factor subiectiv este parti
dul marxist-leninist. înarmat cu învățătura revoluționară a clasei 
muncitoare, studiind în permanență realitatea obiectivă, practica 
maselor, partidul dezvăluie cerințele reale ale dezvoltării și diri
jează activitatea oamenilor muncii în conformitate cu aceste 
cerințe.

In societatea socialistă milioane de oameni acționează în 
mod conștient în vederea construirii noii orînduiri. Socialismul, 
arăta Lenin, creează pentru prima oară posibilitatea ,,de a atra
ge într-adevăr majoritatea oamenilor muncii în arena unei acti
vități în care ei pot să se manifeste, să-și desfășoare aptitudinile, 
să. dea In iveală talentele care se află în popor — rzvor neatins — 
și pe care capitalismul le apăsa, le strivea și le înăbușea cu 
miile și milioanele" '.

Roiul factorului subiectiv, creșterea însemnătății acestuia in 
procesul trecerii la socialism și comunism sînt ele însele aspecte 
necesare, legice ale dezvoltării.

Conferința Națională a Partidului Comunist Român, din oc
tombrie 1945, a pus în centrul preocupărilor partidului aceste ches
tiuni, de realizarea cărora depindeau verigile următoare ale pro
cesului dezvoltării României. Cite nu s-au înfăptuit de atunci și 
pînă astăzi I Referindu-se tocmai la acest aspect, tovarășul Ni
colae Ceaușescu arăta în Raportul prezentat la Conferința Na
țională a partidului, în decembrie 1967 : „In anii care au trecut 
de la eliberarea țării de sub jugul fascist, socialismul a învins 
definitiv atît la orașe cît și la sate ; a fost lichidată pentru tot
deauna exploatarea omului de către cm ; s-au dezvoltat forțele 
de producție, a crescut întregul potențial economic al țării ; rela
țiile socialiste s-au consolidat in întreaga economie națională ; 
s-au îmbunătățit neîncetat condițiile de viață materială și spiri

tuală ale tuturor categoriilor populației ; cultura a cunoscut o 
amplă răspîndire în mase, contiibuind la lărgirea orizontului de 
cunoștințe al oamenilor muncii"2. Explicația -'narilor progrese fă
cute de patria noastră în toate domeniile vieții economice și so
ciale rezidă în munca încordată plină de eroism, în nenumăratele 
eforturi și sacrificii, în elanul șt dăruirea totală a întregului popor, 
care, avînd în frunte un cîrmaci înțelept, partidul comuniștilor, a 
făurit noua sa istorie. Socialismul este societatea construită con
știent de oamenii care știu că prin faptele lor își făuresc propria 
istorie. Tocmai de aceea, socialismul este de neconceput fără 
rolul crescînd al factorului subiectiv. Modul concret în care se 
realizează cerințele obiective ale legilor dezvoltării, eficacitatea 
folosirii acestora depinde în mare măsură . de acțiunea factorului 
subiectiv, de felul în care sînt înțelese sensurile legității obiective. 
Prin modul său de elaborare,, prin sarcinile ce și le propune, 
prin forțele care concură la îndeplinirea acestora, programul dez
voltării social-economice a țării este opera în care obiectivul șl 
subiectivul formează o unitate indisolubilă, o unitate dialectică în 
care se reflectă perfect concret-istoricul.

O asemenea politică poate fi elaborată numai pe baza 
studierii permanente a realității, a posibilităților și nevoilor dez- 
voităiîi sociale, a cerințelor legilor obiective care acționează in 
societate. Aceasta constituie o condiție obligatorie pentru con
ducerea științifică a procesului construcției socialiste.

Dezvoltarea socială însă nu este rezultatul automat al ac
țiunii legilor obiective. Fiind legi ale activității oamenilor, care 
se manifestă în relațiile ce se stabilesc între ei, realizarea cerin
țelor lor este de neconceput fără activitatea oamenilor, a facto
rului subiectiv, fără desfășurarea de către partidul marxist-leninist 
a unei intense activități în vederea ridicării maselor la înțele
gerea acestor cerințe, a mobilizării, organizării și conducerii 
oamenilor muncii la înfăptuirea lor. Orice ignorare sau absolu-

(Continuare în pag. a 3-a)

Ovidiu Bădina



CRONICA LA...
SUCEAVA

EXIGENȚELE

ACTULUI EDITORIAL

DIN NOU DESPRE
DIRECȚIA GENERALĂ 

A DIFUZĂRII PRESEI
La scrisoarea deschisă, adre

sată de. către redacția noastră 
directorului Direcției generale a 
difuzării presei, ni s-a dat un 
răspuns prin care, în esență, 
CRONICA era comparată cu 
Spoitul (se pare că tovarășii 
respectivi n-au „sesizat" că sin
gura asemănare constă în faptul 
că ambele publicații sînt tipărite 
șl au format „ziar"), iar pe de- 
asupra ni se dădeau și lecții 
cum am. putea face revista mai 
bună ca să se. . . vinrtă. Vezi, 
dragă doamne, cel care difu
zează presa sînt mai competenți 
decît cititorii, decît Scînteia sau 
revistele de specialitate care au 
apreciat favorabil numerele Cro
nicii, cîte au apărut pînă acum. 
Deci, situația continuă : redacția 
plătește sume importante Difu
zării presei (și n-ar fi numai 
asta), iar lucrătorii acestei insti
tuții difuzează revista la iei de 
nesatisfăcător, dacă nu mai rău 
ca înainte. Numărul 6 al Cro
nicii, expediat vineri seara la 
București, nu era încă pus în 
vînzare sîmbătă ora 21 (în 12 
ore, nu s-au putut deschide co- 
letele !). Responsabilul chioșcului 
din Gara de Nord : — „Cronica 
vine, tovarășe... vine luni, vine 
marți, cînd se poate". La Plo
iești, Buzău, Mărășeșți nici un 
număr sosit. Oamenii de la 
chioșcuri : „Din decembrie n-am 
mai văzut Cronica" — „Dar se 
vindea cînd o vedeați ?“ —
„Oho!... Poate și-a încetat apari
ția". Mai adăugăm : afișele re
vistei noastre continuă su nu fie 
expuse, 
înscrisă 
nica și 
boneze 
Panciu, 
etc., nemaivorbind de localitățile 
rurale).

Ce se mai poate face, ce mă
suri ar putea să-i aducă la 
ordine pe lucrătorii instituției cu 
pricina ?

iar factorii poștali nu au 
în „carnetul" lor Cro- 

cititorii nu pot să se a- 
(vezi cazul localităților : 
Vatra Dornei, Dorohoi

ILIE MINEA
Cu prilejul împlinirii a 25 

de ani de la moartea lui Ilie 
Minea, omul și opera au fost e- 
vocate într-o sesiune comemo
rativă a Institutului de istorie 
și arheologie din cadrul Filialei 
Iași a Academiei.

Ardelean de origine, după stu
dii strălucite la Viena, Ilie Mi
nea s-a afirmat ca un luptător 
cu condeiul pentru cauza româ
nilor de peste munți, fiind re
dactor al „Tribunei". Nevoit să 
părăsească Transilvania el de
vine bibliotecar la Arhivele Sta
tului din București pînă în 1919, 
cînd se mută la Iași, în învăță- 
mînt. La recomandarea lui D. 
Onciul, V. Pârvan și N. Iorga, 
în 1922 i se încredințează ca
tedra lui A. D. Xenopol : Isto
ria Românilor.

Timp de 21 de ani, Ilie Miilea 
a desfășurat la Iași o prodigi
oasă activitate ca profesor, cer
cetător științific și director de 
institut. In domeniul istoriei po
litice, el ne-a lăsat multe studii 
încă nedepășite, ca „Aron Vodă 
și vremea sa" ori „începuturile 
domniei lui Alexandru Lăpuș- 
neanu" ; de asemenea, în do
meniul istoriei culturii româ
nești, a fixat cu autoritate locul 
cronicii lui Grigore Ureche, a 
adăugat cercetări noi asupra o- 
perei lui Dimitrie Cantemir și, 
în general, «a fost un competent 
exeget al letopisețelor moldove
nești. Ilie Minea 
cercetări privind 
lui românesc și 
mai documentată 
supra reformei 
Mevrocordat.

Ca organizator, 
a fost fondatorul 
„Institutului de istoria Români
lor A. D. Xenopol", creat ne 
lîngă Facultatea de litere din 
Iași si redactorul revistei „Cer
cetări istorice".

Prin opera sa, Ilie Minea și-a 
câștigat un Ioc de frunte în is
toriografia românească.

V.
se

a întreprins 
istoria dreptu- 
ne-a lăsat cea 
monografie a- 
lui Constantin

amintim că el 
I și directorul

Ultimele două culegeri literare 
ieșene („Confesiuni" și „Pagini 
ieșene") invită ia meditație pe 
tema criteriilor de alcătuire a 
unor asemenea volume, pe tema 
utilității, oportunității și modului 
lor de difuzare. Fără îndoială 
ca activitatea cercurilor literare 
se cuvine susținută și încura
jată. Accesul la „lumina tiparu
lui", atît de jinduit de cei care 
bat la porțile literaturii, poate 
fi realizat în primul rînd prin 
intermediul culegerilor editate de 
Casa creației populare și Consi
liul local al Uniunii Generale 
a sindicatelor. Dar nici într-un 
caz sumarul unui asemenea vo
lum nu trebuie să se confunde 
cu tabelul nominal al celor pre- 
zenți la ședințele de lucru ale 
cenaclurilor. Etapa sentimenta
li stă ni se pare a aparține tre
cutului ; criteriile valabile acum 
10—15 ani sînt, totuși, inoperante 
în 1968. Publicarea înțeleasă 
drept „recompensă" pentru par
ticiparea la o formă de activi
tate culturală, nu poate avea ni
mic comun cu exigențele citito
rului contemporan, care aprecia
ză valoarea unei culegeri nu
mai și numai în funcție de cali
tatea materialelor literare pe ca
re le înmănunchează, ceea ce, la 
urma urmei, este normal. Anor
mală este mentalitatea „ghive
ciului" valoric, care permite ca, 
în tovărășia unor creații remar
cabile, să apară fel de fel de 
confecții grăbite, superficiale, 
lipsite de har. Prestigiul culege
rii scade vertiginos dacă oferă 
spre lectură versuri de genul 
„Trec remorcherele pe apă / Țîș- 
nind din coș scîntei de foc / Vin 
căprioare să se-adape / 
ușor din loc în 
fermecătoarele : 
pune soarele, / 
linele / și se 
nele", aforisme 
tate : „Unii oameni 
tura pe dinafară' 
tru" 
de producție 
veline și a coperților de pergamoid 
(cît or fi costat ?). Sperăm că 
am fost înțeleși exact : nu obiec
tăm împotriva culegerilor în sine 
(ar fi — cel puțin deocamdată — 
absurd), am vrea să remarcăm 
doar absența exigenței în alcă
tuirea lor. Sprijinul, încurajarea, 
ajutorul, trebuiesc acordate ace
lora care îndreptățesc anumite 
speranțe. Sau, poate ar fi mai 
bine dacă s-ar încetățeni prac
tica editării (cu aceleași chel
tuieli !) unor volume cuprinzînd 
lucrări reprezentative datorate u- 
nui mic grup de speranțe auten
tice, ori chiar unui singur autor?

Volumul „Confesiuni", editat 
recent de Casa regională a crea
ției populare, ar fi putut fi con
siderat 
cîteva 
nivel 
prispă 
mare 
face / 
coare"... ș.a.m.d.). Culegerea, 
chinată celei de a XX-a aniver
sări a Republicii (și apărută... 
mult după sărbătorire !), cuprin
de versuri, proză, teatru, de bu
nă calitate ; am remarca lucră
rile datorate lui Dan Rotaru, Ov. 
Hotinceanu, Ad. Copacinschi, N. 
G. Mărășanu, V. Constantinescu, 
Daniel Lascu, Silviu Rusu, Ste- 
liana Delia Beiu, N. Turtureanu, 
Didi-Ana Mîșlea (cine o fi agă
țat acest zornăitor „Didi" de nu
mele poetei Ana Mîșlea ! ?), 
Andrieș. Ștefan 
Puha etc. 
cum spuneam, inegalitatea 
flagrantă, pe 
rînd însăilări 
„tragă în jos"
Ar fi timpul, credem, să se în
țeleagă că unul e rostul ședin
țelor de cenaclu și altul al cu
legerilor literare.

Cît despre răspîndirea lor, 
prea multe nu sînt de spus. Ac
tul editorial rămîne să se 
sume 
sența 
lume 
cului _ 
condamnă, de la bun început, la 
soarta de a circula în penumbră, 
printre... autorii prezenți în su
mar, ori de a zace în rafturile 
cutărei biblioteci sindicale.

Poate că ar trebui căutate și 
alte forme de valorificare a 
creației din cercurile literare. 
Dar, atențiune ! A creației au
tentice. Nu vedem ce rost ar 
avea încurajarea tentativelor de 
genul acelora sugerate în poezia 
„Nu vreau s-aduc epavice (! !) 
ecouri" : „Sperînd, cîndva, nrin- 
tr-o cortină ruptă / Să năvălesc 
cu gîndurile-n sală". Susținem si 
aplaudăm aparițiile la „față de 
cortină".

articolului șl anume : „Una din 
condițiile principale... pentru a 
deveni doctor-docent, dar indis
pensabilă, atît pentru a marca 
saltul calitativ de la gradul an
terior de doctor, cit și pentru a 
justifica existenta însăși a aces
tui titlu retribuit prlntr-o indem
nizație, este. . . tocmai existența 
discipolilor științifici". De s-ar 
înscrie aceasta ca o condiție, cîți 
ar mal merita acest titlu, fiindcă 
nici intr-un caz, doctoranzii, ma
rea lor majoritate, nu pot fi nu
miți de către profesorul condu
cător, „discipoli științifici" 1 De 
cele mai multe ori, doctorandul 
nu are aproape nimic comun 
profesorul conducător...

SCRISORILE

TOVARĂȘULUI I. J

cu

în-

Săltînd 
loc" ori „Serile, 

/ răsare luna, a- 
închicl ochii co- 
trezesc mandoli- 
de această cali- 

cunosc cul- 
. , „piese de tea-
ce-ți amintesc de o ședință 

în ciuda hîrtiei

excelent dacă... absentau 
lucrări aflate sub orice 

(„Moș Călin stă iar 
/ cu nepotul cel 

/ și cu mîna semn 
să-i aduc o cofă de

pe 
mai 
îmi 
ră- 
în-

Oprea 
etc.. Dar

Andi
Ion.

este 
apă- 

: să
alocuri ; 

care reușesc 
întreaga culegere.

con- 
într-un cerc închis ; ab- 
accesului respectivelor vo

ia raftul librăriei ori chioș- 
de difuzare a presei le

PROFESORI
Șl DISCIPOLI

Prin semnătura academicianu
lui N. Teodorescu, Scînteia (vezi 
nr. 7610) atrage atenția asupra 
unei probleme de deosebită im
portanță : se poate numi cineva 
profesor universitar, șef de ca
tedră, cu titluri științifice etc., 
fără să aibe discipoli ? — în sen
sul „de a-i forma și a-i perfec
ționa pentru o viață, pentru o 
carieră" ? Credem că Ministerul 
învățămîntului poate lua în dis
cuție și legitima sugestie pe care 
o face cu acest prilej autorul

fi găsit, în toată această masca
radă, vreo fărîmă de umor, de 
inspirație, de... orice, mai că 
ne-am fi făcut a „nu vedea" că 
secvențele filmate au mai fost 
prezentate de cîteva ori...

Transmisiile de la Grenoble au 
oferit redactorilor televiziunii o 
vacanță nesperată. Dincolo de 
calitatea tehnică (adeseori discu
tabilă) a imaginii, dincolo de ins
pirația ciudată a Studioului (sîn- 
tom lăsați să privim 30 de mi
nute spatele unor muncitori care 
repară pîrtia de bob, pentru ca, 
după remedierea defecțiunii, să 
se... întrerupă transmisia de la 
Grenoble !) să consemnăm cali
tatea ridicată a comentariilor, 
inclusiv (surprinzător !) a acelora 
oferite din studio, de Dumitriu 
Tănăsescu. De unde se vede (ori, 
mai exact spus, se aude) că este 
loc pentru mai bine : acuși în
cepe fotbalul...

ATENTIE FILMĂM
In trenul Iași-Suceava am avut prilejul să discut 

cu unul din realizatorii filmului „Dacii" (e drept, 
contribuția sa se, limita la proiectarea și executarea 
unor elemente de costumație), originar de prin păr
țile Sucevei. Locuitorii din împrejurimile orașului își 
amintesc și astăzi cu plăcere despre participarea lor 
la realizarea scenelor de masă din filmul „Neamul 
Șoimăreștilor". Intr-o sală a agenției Tarom din Su
ceava am vizionat primele filme realizate de cei 25 
membri ai cineclubului de aici, sub conducerea Iui 
Romeo Calancea. Ne-a plăcut, în deosebi, pelicula 
color „Sărbătoarea recoltei" în care autorii au sur
prins într-o narațiune de bună calitate pitorescul și 
forfota mulțimii, frumusețea costumelor și dansurilor 
folclorului bucovinean.

Așadar Suceva devine — la proporțiile ei — nu 
numai un consumator al celei de a șaptea arte, dar 
și un producător al ei.

BLOC NOTES
Tot Scînteia (vezi nr. 7609) 

serează un grupaj din remarca
bilele povestiri ale lui I. Lăn- 
crănjan — „Scrisorile tovarășului 
I. J.“. Am extras cu satisfacție 
aceste rînduri din „Omul care 
așteaptă" : — „ ...întotdeauna —
sau, dacă nu, aproape întotdeau
na — există un om care așteap
tă, care stă la pîndă. —...va în
dura orice umilință, va fi îngă
duitor și tolerant, se va preface 
că n-a înțeles despre ce-i vorba, 
cînd va fi vizat, direct sau prin 
aluzii, va îngădui orice, va în
ghiți orice, numai să rămîie a- 
colo, între voi, să-și păstreze loc
șorul, să nu fie dat înapoi. Pe 
urmă, însă, cînd îi va fi la în
demână, va ataca, se va dezlăn- 
țui. cu o putere și o mînie neo
bișnuite și nestingherite, pe care 
nu i le mai poate tempera ni
meni și nimic... Și-i perfect nor
mal, avîndu-și logica și determi
nările sale, adînci și de neschim
bat. Se petrece o concentrare, 
în asemenea cazuri, o coagulare 
a tuturor însușirilor pe o anu
mită direcție, de apărare, Ia în
ceput, și de atac pe urmă, de 
cucerire a unor terenuri noi, mai 
mănoase — pline de bani, însă
mânțate cu jumări și cu jamboa
ne, avînd pe ele, în loc de flori 
și de pomi, rude lungi, 
lam, motoare sfărîmate 
de mașini...

Omul care așteaptă e 
și hîd, cel mai adesea".

ÎN LOC DE

de sa
și roți

strîmb

RADIO-TELE-CRONICĂ

Cel mai reușit „Suspense" din 
serialul „Evadatul" : apariția mi
cii patinatoare Beatrice Huștiu, 
care, Ia cei 11 ani al săi, a fă
cut să răsune de ovații sala „Pa
latului de gheață" de la Gre
noble. Și n-am fi regretat deloc 
dacă „Evadatul" (sîmbătă, 10 fe
bruarie) se încheia în momentul 
obținerii legăturii cu Grenoble. 
Secvențele proiectate ulterior 
(actul IV și epilogul) au fost a- 
marnic de inutile, deoarece era 
clar pentru oricine cum se va 
sfîrși acest „nou" episod, tras la 
șapirograf după calapodul celor
lalte. Dacă onor Televiziunea ar 
avea curiozitatea să organizeze 
un concurs original (să se pro
iecteze primul act din „Evada
tul", urmînd ca publicul să co
munice în scris — după inspira
ție — supozițiile în legătură cu 
evoluția acțiunii pînă în final), 
ar putea constata că această atît 
de anostă și precară peliculă 
este previzibilă de la A la Z și 
inutilă precum elicea la un 
turbo-reactor. Sperăm în asidu
itatea lui Gerard (chiar de-ar fi 
criminalul !), sperăm în apariția 
ciungului, sperăm orice, numai 
să „evadeze" acest serial mește
șugăresc din programul sîmbete- 
lor noastre !

Recordul de stupizenie al săp- 
tămînîi n-a fost deținut însă de 
„Evadatul", ci de emisiunea 
„Trei plus unu", datorată redac
torilor Florica Gheorghiescu și 
Carmen Dobrescu. Intr-o vreme, 
emisiunilor de montaj de acest 
gen li se spunea cinstit : „Varie
tăți pe peliculă". Inventivele sce
nariste au imaginat însă un pre
text „apt" (după opinia dumnea
lor) să permită incursiuni în 
„ericînd" și „oriunde". Și iată-ne 
într-o clădire misterioasă, păzită 
de un paznic misterios ; pătrund 
trei țipi misterioși, care, evident, 
se comportă misterios. Dacă s-ar

★
Compozitorul Enrico Mezetti, 

fost director al Conservatorului 
din Iași, animator cosecvent al 
activității simfonice, a fost de 
curînd readus în actualitate prin- 
tr-o emisiune radiofonică în ca
drul căreia au fost interpretate 
cîteva din compozițiile sale in
strumentale și vocale. Omagiul 
adus valorosului muzician pă
lește, însă, dată fiind superficia
litatea celor care, programîndu-1, 
i-au uitat sau i-au confundat nu
mele. In adevăr, în loc de Enrico 
Mezetti s-a repetat în fața micro
fonului, cu o perfectă dicție, nu
mele Emerico Mezetti. Ne între
băm, dacă inadvertența onomas
tică nu are vreo legătură cu a- 
semănătoarea neglijență, în pri
mul rînd a colegilor de breaslă, 
care nu au aflat încă de mor- 
mîntul părăginit al compozitoru
lui — mormînt aflat la cimitirul 
„Eternitatea" din Iași...

CONSEMNĂM
Nici numărul 1 (1988) al revis

tei „La Roumanie d’aiijourd’hui" 
nu este în măsură să prezinte, 
cît de cît, cititorului din stră
inătate, fenomenul literar româ
nesc contemporan. Cîte o schiță 
de Caragiale, Arghezl, Brăescu, 
Al. O. Teodoreanu șl o notă des
pre desenele lui Titu Maiorescu. 
Atît.

Remarcăm, din acest număr al 
revistei „La Roumanie d’aujourd’ 
hui", excelentul reportaj „Bătă
lia pentru viață" de M. Varga. 
Cu multă economie de cuvinte, 
într-un stil alert și precis, auto
rul reportajului relatează o im
presionantă întîmplare care ne 
amintește — evident, păstrîndu-se 
proporțiile — de substanța cărții 
și filmului intitulat „Dacă toți 
tinerii din lume".

N. IRIMESCU

SCRISOARE

Stimate tovarășe 
Redactor-șef adjunct,

In Cronica, nr. 5 (104), de sîm
bătă 3 februarie 1968, p. 2, la ru
brica însemnări-Atitudini, se 
neaga valabilitatea unui bilanț 
al producției istoriografice a anu
lui 19G7, realizat de tov. G. Dră- 
goi, sub titlul Contribuții isto
riografice și care a apărut în re
vista Ateneu, nr. 1, 1968, p. 12.

îmi îngădui să vă precizez dv. 
și cititorilor Cronicii că destina
tarul de drept al reproșurilor au
torului notei este subsemnatul, 
deoarece : a) am convingerea că 
o echitabilă informare asupra 
literaturii critice și istorico-lite- 
rare poate fi realizată și de 
cercetător literar, iar tov. 
Drăgoi e cercetător literar ; 
„titlul prăfuit" al articolului 
Contribuții istoriografice —
l-am dat, căutînd să fie exact, 
nu senzațional ; c) am primit ar
ticolul Ia începutul lunii decem
brie cînd — veți fi constatat și 
dv. — în librăriile din Iași nu 
existau cărțile lui A. Marino, 
Ov. S. Crohmălniceanu, D. Micu ; 
d) cred că respectivele „omisi
uni" ale criticului tov. G. Drăgoi 
aparțin anului 1968, cînd — spe
răm — vor fi analizate, în re
cenzii și cronici de critică, care 
le vor demonstra valoarea.

Primiți, vă rog, sentimentele 
de prețuire ale unui constant 
cititor al „Cronicii".

un 
G. 
b)

eu

CONSTANTIN CĂLIN

In prima lună din acest an, Ansamblu! de cîntece 
și dansuri „Ciprian Porumbescu" a prezentat la sediu 
două programe noi: „De la Dorna pînă-n Vrancea" 
și „Joc și cîntec românesc", cuprinzînd melodii și mo
mente coregrafice inspirate din tezaurul folclorului 
actual.

★
Au început serile cenaclului „Nicolae Labiș" din 

Suceava. In programul primei întîlniri au citit din ulti
mele lor creații tinerii scriitori: George Damian, Du
mitru Țiganiuc și Marcel Mureșeanu.

Andrei Lipovan a făcut o expunere despre muzica 
preclasică, urmată de cîteva audiții din Bach, iar ac
torul Stelian Preda a susținut un recital Blaga.

Vii discuții au 
artiști plastici din

suscitat și creațiile prezentate de 
localitate.

★
încă o sală special amenajată pen-Deși nu posedă

tru astfel de manifestări, la Suceava au fost deschise 
în 1968 trei expoziții de artă plastică: cea a artiști
lor amatori din localitate, a lui Nicolae Matyus (Iași) 
și a Măriei Lazăr (Iași).

O PROPUNERE
In Suceava există — cel puțin în statistici 

de formații artistice de amatori.
La Suceava există de asemenea o Casă orășenească 

de cultură (ce aparține sistemului așezămintelor cul
turale) care are, printre altele, menirea de a prezenta 
spectacole model în fața artiștilor amatori de la sate. 
Dar tot în oraș există formațiile artistice ale sindica
telor, interesate ca cei mai talentați artiști amatori să 
activeze în cadrul acestor colective.

Așadar, un paralelism inutil — opinează Triian Ma- 
cioapă — secretarul Comitetului orășenesc pentru 
Cultură și Artă. Iată de ce nu întotdeauna spectacolele 
Casei orășenești s-au ridicat la ținuta artistică a unor 
spectacole model. La .Suceava, centru administrativ și, 
în ultimii ani, industrial, trebuie să existe, după opinia 
noastră, o casă de cultură a sindicatelor care să gru
peze cele mai talentate elemente din întreprinderile și 
instituțiile orașului, casa orășenească de cultură avînd 
un rol metodic pentru formațiile de amatori din oraș 
și viitorul județ.

O propunere care, credem, merită să fie studiată.
ATELIER

57

O vizită în atelierul tînărului pictor I. Vigh din 
Suceava este, în aceste zile, imposibilă deoarece ar
tistul ... se mută. Nu este vorba de o schimbare de 
domiciliu propriu-zis ci de un fapt care, dintr-un punct 
de vedere, interesează viața artistică a orașului. Cu 
sprijinul organelor locale se amenajează la Suceava 
cîteva ateliere de lucru pentru artiștii plastici din lo
calitate. Un cadru mai adecvat care, nu ne îndoim, 
va contribui la formarea în străvechea cetate a lui 
Ștefan cel Mare a unui mediu de creație favorabil.

Cunoscut publicului din expozițiile personale orga
nizate la Suceava și București, din participările la 
interregionalele de la 
„CRONICA" Vigh se 
lucrări, de pînă acum,

Grafica sa mai ales, 
contururile realului se 
tic în funcție de o dominantă sentimentală. Nu este 
vorba de o pictură lirică în accepțiunea curentă a 
cuvîntului ci, mai degrabă, de o „neliniște" 
rilor, o frămîntare a lor imanentă, 
încearcă să o exprime și în ultimele 
ciclul „Norii".

Create cu sinceritate și o gîndire 
firmă un talent distinct, lucrările lui 
atenției și prin pasiunea autorului de a folosi alături 
de materiale tradiționale, altele noi, capabile — 
după opinia artistului — de a lărgi sfera de expresie 
plastică. Rep.

Iași și din expoziția revistei 
dovedește, prin cele mai bune 
un îndrăgostit de formele pure, 
sondează lumea visului în care 
dizolvă, reconstituindu-se plas-

a lucru- 
pe care artistul 

sale cartoane din

plastică ce con- 
I. Vigh se impun

LEGĂTURĂ CU GRENOBLE
Poate că dacă Beatrice Huștiu s-ar fi numit, să zicem, 

Hanna Mașkova, atunci notele ei ar fi devenit inevitabil mai 
mari. Programul ei a egalat în foarte multe privințe (și ca 
dificultate și ca precizie și ca efect) programul primelor mă
rimi. Dar juriile au citeodată oportunismul lor. Nu se grăbesc 
să acorde lauri, după cum tot atît de bine nu se grăbesc să-i 

i campion pierde greu terenul, 
alții din urmă, ci mai ales pen-

retragă. O dată impus, un 
nu atît pentru că nu vin 
tru că juriile iși însușesc absolutul într-un mod foarte temeinic. 
Cei din jur rămîn oameni. Cred în cineva sau nu cred, se în
doiesc sau prevăd, așteaptă confirmări sau suferă de lipsă de 
îndrăzneală și astfel, omenește, aprecierile nu pot atinge to- 
deauna perfecțiunea.

Nu spun că Flemming, Danzer, Seifert și alții nu repre
zintă la ora actuală intr-adevăr superlative ale patinajului. 
Faima și medaliile lor sînt cu totul meritate. Spun doar că 
în cazul altor apariții la fel de valoroase, judecătorii vor re-

r.unța greu la obișnuința. Cu riscul de a mâ repeta, cred câ 
numai cibernetica va elimina total subiectivismul, imprecizia 
și eroarea — voita sau nu.

La Grenoble, compatrioata noastrâ Beatrice și-a cîștigat 
mai întîi simpatia datorita dimensiunilor ei de bibelou. Im 
concurs, însă, simpatia publicului a depășit reacția fireasca 
a adultului sentimental fața de copil. Ropotele de aplauze la 
scena deschisa, patinajul dezinvolt al româncei, riposta una
nima la adresa unora dintre decizii — toate la un loc ne fac 
sâ ne gîndim cu încredere la următoarele Olimpiade albe 
cînd, după unele semne, am putea în sfîrșit figura în ierarhia 
supremă a acestui sport fermecător, patinajul.

Pînă atunci, biruința acestei ierni ne-a adus-o bob-ul lui 
Panțuru și Neagoe. Medalia lor este o deschizătoare de pif
tie și trebuie reținută ca atare. Mai ales dacă ne gîndim că 
și statuile sînt făcute din bronz.

Andi Andrieș
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CERCETAREA 
ȘTIINȚIFICĂ

Și
CONSTRUCȚIILE 
AEROSPATIALE

In dezvoltarea vertiginoasă 
a industriei din zilele noastre, 
cercetarea științifică și apli
cațiile acesteia în tehnica mo
dernă încetează de a fi numai 
un deziderat necesar, pentru a 
deveni un imperativ. Există 
un proces complex de inter
dependentă între știință și 
tehnică, proces care a fost în 
continuă intensificare în seco
lul trecut, ajungînd astăzi fac
torul hotărîtor în dezvoltarea 
fiecăreia din ele, și a știin
ței, și a tehnicii, într-o cursă 
de întrecere. Legătura din ce 
în ce mai strînsă dintre știin
ță și producție influențează 
profund, pe de o parte, con
ținutul științelor naturii, pe de 
altă parte, cantitatea și calita
tea producției; se poate spu
ne că, în condițiile revoluți
ei științifice contemporane, pro
ducția devine aplicarea teh
nologică a știin[ei moderne.

Cerințele mereu crescînde, 
din ce în ce mai variate și 
mai complexe, ale întregii o- 
meniri, — care implică în mod 
obligatoriu perfecționarea pro
ducției de bunuri materiale și 
spirituale, — nu mai pot ii 
rezolvate astăzi decît pe ba
za utilizării imediate, în su
prafață și în profunzime, a 
tuturor cuceririlor științei con
temporane.

Știința se apropie astfel,, ■— 
și trebuie să fie așa, — de 
nevoile dezvoltării economice 
și sociale, de procesele creș
terii produsului national glo
bal, transformîndu-se pe mă
sura întrepătrunderii ei cu 
progresul tehnico-industrial, în
tr-o forță nemijlocită de pro
ducție. Această transformare 
decurge din necesitățile o- 
biective ale producției; în a-' 
celași timp însă, contribuie la 
dezvoltarea științei însăși și a 
tehnicii care o aplică. Știința 

contemporană trebuie să-și 
dezvolte, pe de altă parte, un 
instrument propriu, foarte pu
ternic, pentru investigația di
verselor fenomene ale naturii, 
spre a o îmbogăți din ce în 
ce mai mult, iar acest obiec
tiv nu poate fi atins fără 
o tehnică dezvoltată la un ni
vel foarte înalt.

Legătura dintre știință și 
'tehnică s-a manifestat, mai 
mult sau mai puțin intens, în 
toate etapele dezvoltării pro
ducției materiale; însă, acum 
în urmă, în condițiile progre
sului actual și ale revoluției 
tehnico-științifice contempora
ne, știința se află adesea, in 
această întrecere, în fruntea 
progresului contemporan.

Toate realizările înregistra
te în domeniile cele mai di
verse ale activității umane, ca 
de exemplu în domeniul ra
chetelor, în automatizarea in
dustrială, în folosirea energi
ei nucleare, în construcțiile de 
avioane ultrarapide, în reali
zarea ■ diverselor tipuri de 
motoare, în construcțiile de 
mașini și utilaje de toate ge
nurile, în industria chimică 
complexă, în marile construc
ții hidrotehnice etc., toate a- 
cestea au fost posibile numai 
prin dezvoltarea tuturor ra
murilor științiiice și prin coo
perarea tot mai strînsă din
tre știință, tehnică și pro
ducție. Aceste realizări se da
torase celor mai noi cuceriri 
ale științei, rezultînd tocmai 
clintr-o desfășurare iară seamăn 
a cercetărilor științifice, efec
tuate mai ales în anii din 
urmă.

O bună parte din aceste 
realizări apar mai întîi, în 
cercetarea științifică, sub for
mă de teorii și calcule sau 
de experiențe, în laboratorul 
omului de știință. Apoi, prin 

aplicarea în practică a rezul
tatelor obținute în această vas
tă activitate de cercetare știin
țifică, creăm ceea ce noi astăzi 
înțelegem prin tehnica avansată. 
Datorită acestei corelații, teh
nica contemporană capătă din 
ce în ce mai mult caracterul 
de „forță materializată a ști
inței".

O particularitate care carac
terizează cercetarea științifică 
în ziua de astăzi, este trece
rea de la caracterul individual 
ia caracterul colectiv și orga
nizat al producției științifice.

Pentru sporirea eficienței e- 
conomice a cercetării și din 
necesitatea de a desfășura o 
amplă activitate științifică, s-a 
trecut la organizarea a nume
roase unități de Cercetare, spe
cial profilate, avînd la dispo
ziție o uriașă bază materială 
și un personal numeros și 
competent, reprezentînd prin 
aceasta o adevărată cotitură 
în politica științifică a state
lor moderne.

Progresele spectaculare, în
registrate pînă acum, de la 
primele aparate de zbor reali
zate la începutul secolului 
nostru, pînă la avioanele ra
pide care străbat astăzi toate 
meridianele globului, apoi la 
avioanele supersonice civile și 
la rachetele cosmice care evo
luează în spațiu cu viteze u- 
luitoare, toate aceste progrese 
au fost posibile numai datori
tă unei intense activități de 
cercetare științifică, susținută 
de o bază materială puternică 
și de un personal specializat 
competent. Tocmai datorită a- 
cestui fapt, aviația a putut să 
învingă toate dificultățile ine
rente unei astfel de realizări 
extrem de exigente și să de
vină prin aceasta domeniul ce
lor mai avîntate idei și pro
iecte de viitor, constituind în 

același timp o sursă de inspi
rație pentru alte domenii apro
piate, unde aplicațiile au 
marcat un progres tehnic deo
sebit, tocmai datorită aviației.

Experiența științifică și teh
nică acumulată în domeniul a- 
viației, extinsă cu mare succes 
acum în zilele noastre în ce! 
al tehnicii aerospațiale, toate 
rezultatele cercetărilor efec
tuate în aceste domenii își 
găsesc acum un larg cîmp de 
aplicare și în alte activități in
dustriale.

Industria aeronautică este 
printre domeniile industriale 
caracteristice, în care s-a sim
țit nevoia unor cît mai strîn- 
se colaborări între uzină și la
boratorul omului de știință.

In această privință putem lua 
un exemplu chiar de la noi 
din {ară. Intr-adevăr, chiar de 
la înființarea unei industrii a- 
eronautice organizate din țara 
noastră, cum au fost IAR, 
IC AR, SET, acum mai mul
te zeci de ani, s-au statorni
cit legături strînse între aceas
tă industrie și laboratorul aero
dinamic al catedrei de aviație 
de la Politehnica din București.

Cercetările, încercările și 
măsurătorile efectuate în a- 
cest laborator, pe acea vreme 
primul de acest gen din Sud- 
Estul european ■— considerat 
ca o realizare ■ remarcabilă, 
fiind vizitat de o seamă de 
personalități din străinătate—, 
au permis construirea unor a- 
parate de zbor, considerate la 
acea vreme ca succese aviatice 
deosebite, cum este de pildă 
avionul de vînătoare cu aripă 
joasă IAR, soluție îndrăznea
ță pe atunci, construit de In
dustria Aeronautică Română 
(Brașov) în 1930, cît și avioa
nele construite ulterior la U- 
zinele IAR, ICAR, 7.AMFI- 
RESCU — SET, ale căror 
performanțe de zbor erau cu 
totul remarcabile.

Desigur, baza materială de 
care se dispunea în acea vreme 
era deosebit de modestă : o 
suflerie aerodinamică, care se 
află și astăzi în curtea Institu
tului Politehnic și alte cîteva 
mici instalații auxiliare. Dar 
n-a fost avion nou studiat și 
construit în țară și nici o mo
dificare a unui avion străin, 
fără să treacă prin controlul 
științific al acestui laborator. 
Mărturie de activitatea depusă 
atunci stau machetele de avi
oane alîrnate de plafonul uneia 
din 'încăperile acestui mic la
borator.

Astăzi, la nivelul atins de 
tehnica aviației și a rachetelor, 
cercetarea în domeniul științe
lor aerospațiale implică nu
meroase laboratoare dotate cu 
aparatură și instalații extrem 
de costisitoare. Interesul mereu 
crescînd pentru acest domeniu 
de producție, care marchează 
pași hotărîtori în progresul ci
vilizației umane, iar pe de altă 
parte și datorită multiplelor 

sale implicații în toate cele
lalte domenii industriale, pro- 
movîndu-le în calitatea produc
ției prin exigenta impusă în 
construcțiile aeronautice, face 
ca unele țări avansate să or
ganizeze pe o scară considera
bilă cercetările lor aerospația
le care le-au condus la reali
zări extraordinare, contribuind 
astfel la progresele de-a drep
tul uluitoare din ultimii ani.

In această privință, Franța se 
bucură de o îndelungată și bo
gată tradiție, chiar din perioa
da de apariție a aviației, de 
la începutul secolului nostru, 
cînd au avut loc realizări a- 
viatice celebre. Printre marii 
constructori din acea epocă e- 
roică, ne este deosebit de plă
cut să amintim numele unor 
pionieri români, Traian Vuia și 
Henri Coandă, care se înscriu 
cu litere de aur în istoria a- 
viației mondiale. Ei au găsit 
sprijinul și condițiile cele mai 
favorabile pentru realizările 
lor pe teritoriul Franței, la Pa
ris, considerat pe acea vreme 
un „Eldorado" al inventatori
lor. Aici s-a format una din
tre primele școli științifice în 
domeniul aeronauticii, din rîn- 
durile căreia s-au ridicat va
loroși oameni de știință și cer
cetători, și tot aici s-a înfiin
țat prima școală de ingineri 
aeronautici: „L’Ecole Superieu- 
re d’Aeronautique". Mulfi Ro
mâni au urmat această școală.

Continuînd și dezvoltînd bo
gatele tradifii științifice și teh
nice, oamenii de știință fran
cezi desfășoară astăzi o inten
să activitate de cercetare în 
acest domeniu. Au fost înfiin
țate și dezvoltate numeroase 
unități de cercetare, cum sînt 
cele de la Modane-Avrieux, 
Chalais-Meudon, Saint Louis, 
Saint-Cvr, apoi Lille, Aix-Mar
seille, Toulouse etc., toate do
tate cu instalații experimen
tale de prim rang, unele chiar 
tipice în toată Europa, — cum 
sînt cele de la Modane —, 
ceea ce a permis abordarea 
celor mai complexe probleme 
de cercetare ridicate de pro
gresul construcțiilor aerospa- 
țiale. Este semnificativ în acest 
sens să arătăm că baza mate
rială și nivelul ridicat al per
sonalului au permis ca aceas
tă țară să se afirme astăzi 
printre primele puteri spațiale 
și ca una din țările fruntașe în 
construcțiile aeronautice mo
derne, care înregistrează suc
cese răsunătoare pe plan mon
dial. Voi cita în acest sens, 
avionul de transport cu reacție 
„Caravelle", răspîndit astăzi în 
toată lumea, avioanele super
sonice de luptă din seria 
„Mirage", și avionul cu geo
metrie variabilă care și-a înce

put de curînd încercările de zbor; 
apoi avionul de transport su
personic „Concorde", ale cărui 
prime încercări în zbor vor a- 
vea Ioc în primăvara anului 
acesta, precum și alte avioane 

speciale, printre care și „Gri
ffon" (Nord-Aviation), care 
este echipat cu un statoreactor 
special.

Despre avionul „Concorde", 
ieșit din colaborarea franco- 
engleză, s-a vorbit în ultimul 
timp foarte mult. O delegație 
română a avut prilejul, acum 
cîtva timp, să viziteze fabrica 
constructoare „Sud-Aviation" 
din Franța, iar săptămîna tre
cută, o delegație română con
dusă de tov. Ilie Verdeț, prim- 
vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri al R. S. România, 
să viziteze fabrica construe-- 
toate din Anglia, care fabrică 
versiunea engleză a lui „Con
corde".

La obținerea acestor succe
se au colaborat în mod coor
donator numeroase unități de 
cercetare din domeniul aero- 
spațial, repartizate pe întregul 
teritoriu al Franței și Angliei.

Cooperarea dintre știință, 
tehnică și industrie este pre
zentă astăzi în toate ramurile 
producției materiale, căpătînd 
un caracter de maximă inten
sitate în domeniile socotite de 
„vîrf" ale tehnicii contempo
rane.

Unul dintre aceste domenii 
de „vîrf" este tocmai cel al 
construcțiilor aerospațiale, în 
care se cere o evaluare preci
să a forțelor care acționează 
asupra mașinilor aeriene și. 
aerospațiale în general, cu
noașterea cît mai profundă a 
tuturor fenomenelor ce apar în 
timpul zborului, pentru a pu
tea face față condițiilor seve
re referitoare la dimensiunile 
structurilor de rezistență, im
puse de securitatea zborului; 
apoi, perfecționarea continuă a 
funcționării motoarelor în con
dițiile reale ale mediului încon
jurător, studiul sistemelor de 
comandă pentru controlul zbo
rului, studiul pentru îmbună
tățirea echipamentului etc., ca
re asigură toate la un Ioc, 
performante optime pentru ma
șinile aeriene moderne.

In contextul acestei mișcări 
generale, cercetarea științifică 
este înscrisă și în (ara noastră 
ca un factor de primă impor
tantă în programul de dezvol
tare economică și social-cultu- 
rală a unei țări, fiind organi
zată la toate nivelele și în
cadrată într-o refea întinsă, a 
cărei inele de legătură permit 
curgerea în flux continuu, de 
Ia știință la economie și Ia 
realizări practice, și cale în
toarsă.

Cercetările intreprinse în do
meniul mecanicii fluide, ilus
trează și ea, alături de cele
lalte domenii, subiectul de 
mare actualitate și în țara 
noastră: cercetarea în spriji
nul industriei.

1 Acad. Elie Carafoli 
președintele secției de Științe 
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OBIECTIV Șl SUBIECTIV ÎN VIAJA SOCIALĂ
(Urmare din pag. 1)

iizare atît c factorului obiectiv, cit și a însemnătății factorului 
subiectiv duce la deformări în politică, la manifestări de subiec
tivism și de fatalism, cu consecințe dăunătoare pentru construcția 
socialistă. O politică științifică presupune, prin urmare, rezolvarea 
justă a problemei raportului dintre obiectiv și subiectiv în procesul 
edificării societății socialiste.

Legile obiective ale dezvoltării sociale acționează în condiții 
de o mare diversitate, diferite de la o etapă la alta, de la o 
țară la alta. Aceste condiții formează cadrul specific pentru ac
țiunea legilor obiective, pentru realizarea cerințelor generale ale 
construcției socialiste. Nimeni nu se mai îndoiește astăzi că ele 
își pun în mod necesar amprenta asupra sarcinilor concrete ale 
făuririi și dezvoltării societății socialiste în fiecare țară, asupra 
formelor și metodelor de realizare a acestora. De aceea, stu
dierea particularităților istorice și naționale în care se desfă
șoară construcția socialismului reprezintă o necesitate imperioasă 
pentru orice partid. Stabilirea unei politici cu adevărat științifice, 
realiste, este indisolubil legată de considerarea generalului și 
particularului în unitatea lor dialectică inseparabilă, lată pen
tru ce în elaborarea măsurilor economice, politice, organizatorice, 
pentru înlăturarea din viața economică, ca și din viața socială în 
general, a tot ceea ce este perimat, depășit, a tot ceea ce nu mai 
corespunde cerințelor actuale de dezvoltare a societății noastre, 
partidul acționează avînd în vedere întreaga interacțiune a fac
torilor obiectivi și subiectivi, raporturile reale dintre ceea ce este 
nou, viabil și care poate servi progresului, și ceea ce este înve
chit și devine frînă în calea realizării marilor obiective ce-i stau 
în față. în acest context se înscriu și recentele măsuri de per
fecționare a conducerii și planificării economiei naționale și de 
îmbunătățire a organizării administrativ-teritoriale a României. 
După cum se arată și în raportul prezentat la Conferința Națio
nală a partidului, din decembrie 1967, partidul nostru a pornit 
„de la principiul verificat de viață că formele și metodele de 
conducere și organizare socială nu sint imuabile, stabilite o datăi 
pentru totdeauna, că ele trebuie continuu perfecționate în pas 

cu schimbările ce se produc în viață, cu sarcinile pe care le im
pune procesul obiectiv al dezvoltării materiale și spirituale a 
societății" 3.

Măsurile la care ne-am referit sînt rezultatul unei îndelungi 
perioade de studiu, de consultări și discuții a specialiștilor, a ma
selor largi. Ele se încadrează într-o concepție unitară, pătrunsă de 
spiritul novator, științific pe care P.C.R. îl promovează în toate 
domeniile, și urmăresc adoptarea unor forme organizatorice co
respunzătoare cerințelor noi ale realităților României socialiste 
și valorificarea tuturor resurselor noțiunii noastre în vederea realizării 
scopului suprem al politicii partidului — creșterea bunăstării popo
rului, ridicarea patriei pe noi culmi ale progresului și civilizației.

Măsurile aprobate în decembrie 1967 de Conferința Națională 
a partidului vizează înlăturarea acelor forme de conducere care 
frîneoză rezolvarea operativă a unor probleme principale ale eco
nomiei, sensul lor fundamental fiind îndreptat spre dezvoltarea 
competenței, răspunderii și inițiativei unităților economice. Fap
tul că centrul de greutate trece la unitatea de producție, că 
forurile de conducere ale întreprinderilor vor acționa pe baza 
principiului muncii și conducerii colective, hotărîrile fiind luate 
de ele însele, prin vot deliberativ, că la conducere va participa 
și reprezentantul sindicatului, că adunarea generală a salaria- 
ților va dezbate activitatea conducerii întreprinderii și bilanțul 
acesteia, că recompensa suplimentară pentru eforturile depuse 
de fiecare om al muncii se va acorda după discuția generală, 
vor avea efecte deosebite asupra realizărilor unității, vor mări 
responsabilitatea conducerii pentru rezultatele întreprinderii, vor 
duce la participarea directă a maselor de muncitori la conducerea 
si controlul producției, la lărgirea și întărirea continuă a demo
crației socialiste.

Pentru a înlesni mai buna aplicare a măsurilor ce urmăresc 
perfecționarea conducerii și planificării economiei naționale s-a 
trecut la crearea unui adecvat cadru de organizare administra
tivă teritorială. Evident, aceasta va avea multe aspecte deosebit 
de pozitive, printre care o mai bună și mai armonioasă dezvoltare 
economică a țării, o creștere mai susținută pe tărîm social, știin
țific și cultural. Mediul rural, care asimilează din ce în ce mai 

mult cuceririle științei și tehnicii, își schimbă mereu înfățișarea. în 
urma noilor măsuri, comunele vor fi unități puternice, adevărate 
centre social-economice și culturale, ce vor avea deplina capa
citate de a valorifica la maximum posibilitățile materiale și umane 
de care dispun. întărite din punct de vedere economico-organiza- 
toric, ele nu numai că se vor urbaniza treptat, prin satisfacerea 
nevoilor mereu crescînde, prin construcția sistematică și sistema
tizată a noilor instituții economice și social-culturale necesare, ci 
vor crea și cel mai bun cadru în care masele să participe la rezol
varea pe plan local a treburilor de stat și obștești. Comuna, așa 
cum este concepută în documentele Conferinței Naționale a parti
dului, va dispune de toate condițiile ca masele să-și desfășoare 
energiile și aptitudinile, să-și valorifice produsele sau să facă să 
crească continuu profitul lor spiritual, nivelul cultural-științific al 
locuitorilor săi.

Cele cîteva aspecte la care ne-am referit sînt ilustiări ale 
modului în care este abordat raportul dintre obiectiv și subiec
tiv. Totodată ele demonstrează rolul partidului ca element prin
cipal, conducător al factorului subiectiv, rezultat în primul rînd 
din faptul că el dezvăluie în mod conștient, științific, necesitatea 
istorică obiectivă, legile dezvoltării sociale. în același timp el este 
conducătorul politic al societății noastre socialiste. înarmat cu 
concepția științifică despre societate ,cu cunoașterea legilor obiec
tive ale dezvoltării sociale, partidul nostru marxist-leninist este 
singurul în măsură, să elaboreze și să înfățișeze poporului pro
gramul dezvoltării și înfloririi în perspectivă a patriei, a dru
mului ce trebuie parcurs pentru atingerea fazei superioare a dez
voltării societății — faza comunismului, a celei mai înalte civi
lizații din istoria omenirii. Pentru aceasta poporul român îl 
urmează cu nețărmurită încredere și depune toate eforturile pen
tru materializarea liniei sale politice.

1. V. I. Lenin, Opere, voi. 26, E.S.P.L.P. 1954, p. 391.
2 Nicolae Ceaușescu, România pe drumul desâvîrșirii con

strucției socialiste, Rapoarte, cuvîntări, articole, septembrie 
1966 — decembrie 1967, Ed. Politică, București, 1968, p. 506.

3 Ibidem, pp. 520—521.
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„Fluierași„Ou magic

film CENUȘĂ ȘI DIAMANT
Filmul lui Wajda e înainte 

de toate o tragedie. E trage
dia generației care a trăit 
războiul și care, în ziua vic
toriei, nu știa exact ce are de 
făcut, pe care drum s-o apu
ce, Maciek a luptat în rezis
tență, își iubește patria pe 
care a eliberat-o de fasciști, 
dar nu știe care sînt adevăra- 
ții luptători pentru fericirea 
Poloniei și, ademenit într-o 
organizație de dreapta, nu e- 
zită să tragă în comuniști. 
Tragicul situației este de fac
tură clasică. Cei doi adversari, 
care se întllnesc — parcă fa
tal — la tot pasul, au același 
scop : libertatea și fericirea 
țării. Fiecare însă înțelege li
bertatea și fericirea în alt mod 
și luptă cu alte mijloace pen
tru realizarea lor. Incapacita
tea lui Maciek de a înțelege 
idealurile nobile ale lui Szczu- 
ka este incapacitatea unei în
tregi generații care a trăit de
parte de comuniști. Gravitatea 
tematicii este specifică lui 
Wajda. Chiar de ,1a primul său 
film („Generație" 1955) el a- 
borda probleme legate de 
soarta poporului, de istoria 
atît de frămîntată a Poloniei. 
In această primă operă din 
1955, tînărul cineast încearcă 
să schițeze 6 genealogie a so
cialismului în Polonia și, sub 
acest raport, „Generație" este 
filmul cel mai apropiat de

Foto : M.
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„Cenușă și diamant" (1958) 
unde încercarea e reluată în- 
tr-un plan superior, împletită 
cu destinele tragice ale perso
najelor. Este aici o patetică 
temă politică pe care Wajda 
o tratează prin prisma sa de 
realist-romantic, dîndu-i di
mensiunile istoriei.

Astăzi, după zece ani de la 
producerea sa, filmul ar putea 
apărea învechit ca manieră, 
dacă l-am raporta la unele 
opere actuale ale școlii polo
neze („Bariera" lui Skolimov- 
ski, de pildă). Această rapor
tare ar ii însă fortuită și fără 
sens; filmul trebuie judecat 
ca operă produsă acum zece 
ani; valabilitatea lui fiind da
tă de valorile permanente pe 
care spectatorul continuă să le 
găsească în el. Nu atît goluri
le lui trebuie să ne preocupe, 
— că este inegal ca intensi
tate dramatică, lent și oare
cum încărcat, în stil baroc, 
că acordă prea mare rol unei 
simbolistici desuete etc. ■— cit 
forța cu care comunică cu 
spectatorul de azi, puterea de 
convingere a caracterelor și 
destinelor aruncate în joc, di
mensiunile general umane tra
sate cu măiestrie, atmosfera 
extraordinar de autentică, de 
firească, a unui moment isto
ric fundamental. Sînt calități 
care iac astăzi din „Cenușă

Alexe 

și diamant" un film foarte bun. 
Zic foarte bun, dar ezit a spu
ne capodoperă cum s-a scris 
nu o dată în critica mondială,

Am pomenit aici cuvîntul 
atmosferă. Revin asupra lui 
pentru a spune că rareori am 
întîlnit într-un film o înscrie
re a conflictului, a destinului 
personajelor pe un fond isto
ric atît de autentic reconsti
tuit. Intr-un spațiu foarte re- 
strîns — un hotel dintr-un o- 
raș de provincie, o stradă, o 
curte — regizorul adună toate 
elementele specifice acestei 
ultime zile a războiului (8 Mai 
1945): tancuri și soldați măr
șăluind, notabilitățile orașului 
sărbătorind victoria, teroriștii 
punînd la cale comploturi, sfo
rarii politici țintind portofo
liile ministeriale, — totul în
tr-un soi de debandadă, de 
dezorientare, de euforie neîm
plinită și neînțeleasă, totul 
tratat cu mijloace cinemato
grafice rafinate, în care plasti
ca (permanenta pasiune a lui 
Wajda) deține loc de frunte, 
în care interpretarea este ex
celentă. Fără a lăsa impresia 
că e stufos, filmul urmărește 
în același timp mai multe des
tine, fiecare conturat foarte 
precis, succint dar în linii e- 
sențiale: secretarul de partid, 
Maciek, fata, portarul, secre
tarul ministrului, ziaristul ra
tat, îngrijitoarea etc.

Din tot acest tumult de si
tuații și de caractere se des
prinde ca o rază de lumină 
dragostea dintre Maciek și 
fata de la bar. Totul se în
cheagă din tăceri, din gesturi 
și zîmbete abia schițate : oa
menii sînt încă stăpîniți de 
tristețe, de teama războiului, 
de amintiri dureroase și par 
conștienți că ceea ce trăiesc, 
clipele de dragoste așteptate, 
nu sînt întregi, nu sînt depli
ne. E o dragoste dureroasă, de 
o maximă tristețe. Și aici tre
buie să repet că interpreții — 
Zbigniew Cybulsky Și Ewa 
Krzyzewska —- sînt excelenți.

Nu pot încheia aceste cîteva 
notații despre filmul lui Waj
da fără a aminti o scenă foar
te bună, poate cea mai bună 
din tot filmul: Maciek și prie
tenul său Andrzej stau la bar, 
beau și își amintesc de cama
razii care au căzut. Și, pentru 
a ii din nou împreună cu ei, 
aprind pentru fiecare un pa
har cu alcool. Flăcările se 
zbat tragic peste pahare și cei 
doi beau și își amintesc de 
camarazii căzuți în luptă. Ex
trem de frumos plastic, exce
lentă poezie.

Și totuși „Cenușă și dia
mant" nu e o capodoperă Es
te numai un film foarte bun.

Ștefan Oprea

Există o fascinație a monografiei, un fel de ambiționare în 
tentativa de a pătrunde în viața unui artist și de a-i găsi origi
nalitatea, de a-i determina dominantele, de a-i stabili raporturile 
tainice cu viața celorlalți confrați, cu viața colectivității în ca
drul căreia muncește și trăiește artistul. Criticul de artă, pro
fesorul Raou! Șorban este tocmai unul dintre acei iubitori ai 
cuvîntului, care a dovedit — în cele cîteva monografii ce le-a 
publicat pînă acum — că apropierea intimă de viața și opera 
unui artist este într-adevăr o muncă fascinantă, implicînd, în 
egală măsură, și pasiune pentru cronologie dar și vocație în sta
bilirea interacțiunilor. După Szervatiusz, Baraschi, Vida Geza, 
opera unui alt artist ardelean, a pictorului Aurel Ciupe face acum 
obiectul investigației criticului în recentul volum apărut la. 
Meridiane, în colecția Maeștrii artei românești. Fiind vorba de 
creația unui artist care nu s-a bucurat încă de o exegeză cuprin
zătoare, de o lucrare monografică, analiza critică cîștigă acum și 
prin ambiția unor prime definiri. Constatările au aerul unor ade
văruri stabilite definitiv : „împlinită în cursul unei îndelungate 
cariere — spune criticul — pictura lui Aurel Ciupe a tins să dea 
însăși vieții artistului o finalitate morală, iar meșteșugului său o 
armonie mereu în geneză, asociind intuiției demnitatea poeziei 
și deprinderilor, vibrații neașteptate*".

Volumul debutează cu o caracterizare cuprinzătoare făcută 
operei lui Ciupe, ca apoi aceasta să capete o aplicare convingă
toare la diferitele etape din creația artistului : „Cu prudență — 
dar și cu o sîrguință niciodată ostenită — pictorul a căutat să 
nu depășească desfășurările firești, să nu violenteze legile spe
cifice ale artei figurative și să evite nu exemple, ci tot ce nu 
e reordonare personală, corespunzătoare logicii lăuntrice44.

Și, într-adevăr, aceasta e opera maestrului clujean. O operă 
senină, ascunzînd cu grijă strădaniile meșterului în orele de grele 
încercări în atelier, o operă care dovedește receptivitatea artistu
lui la tot ce secolul dăduse, în materie de noutate, mai de preț, 
o operă a unui artist cult, dar fără gesturi culturale ostentative, 
ci cu subtile ancorări în mediul românesc, o operă care, pînă la 
urmă, împacă și pe artistul care a zămislit-o și pe cei ce i-o 
admiră de o jumătate de secol. Pictura lui Ciupe este o lumi
nare a retinei, o liniștire a ei, o bună pavăză contra șocurilor 
și sincopelor derutante, este pictura unui artist echilibrat : „Na
tură echilibrată, temperament judicios, gestul lui pictural e deli
berat, selectiv, fără impulsuri și improvizații".

O mare parte a monografiei este ocupată de referirile la 
viața socială și culturală a Ardealului, cu care artistul a vrut să 
se indentifice. Relatînd marile fapte patriotice ale ardelenilor la 
începutul secolului, lupta acestora pentru integrarea provinciei 
de peste munți la pămîatul românesc, profesorul Șorban vede 
în opera unor artiști din generația lui Aurel Ciupe — el însuși 
participant, Ia 1 decembrie 1918, la Marea Adunare de la Alba 
Iulîa — o pledoarie serioasă în slujba strădaniei colective de 
întregire a neamului. Paradoxal poate, chiar și operele unor 
artiști din familia sufletească a lui Ciupe, promovînd mai cu 
seamă frumusețile veșnice ale naturii și nu gesturile marilor Com
poziții istorice, au găsit un ecou viu în rîndurile patrioților arde
leni. Aceste opere, prin tonalitatea lor luminoasă, stenică, pro
prie ființei poporului nostru, au încălzit inimile celor ce luptau 
în Ardeal pentru autodeterminare, ele au fost un adevărat pă- 
mînt comun, aducător de speranțe.

Monografia tratează detaliat perioadele creației lui Aurel Ciupe 
stabilind filiații, acumulări și note profund originale ale acestei 
creații. Ca și alți pictori români, Ciupe s-a apropiat organic de 
pictura franceză, în care a găsit corespondențe temperamentale, 
pe fondul cărora și-a durat opera. „Exprimarea plastică dominantă 
în pictura românească modernă și contemporană — remarcă Raoul 
Șorban — a fost receptivă față de concepția impresionistă, nu nu
mai fiindcă ea aparține vremurilor mai noi. Conștiința latinității 
i-a îndemnat pe mulți dintre creatorii noștri să caute alianțe in 
cultura celorlalte popoare latine. Pe solul impresionismului, poate 
nici o altă artă nu și-a afirmat mai pregnant specificul național 
decît cea românească". In această lumină, Aurel Ciupe — alături 
de Lucian Grigorescu, Alexandru Ciucurencu, Henri Catargi — 
este considerat ca unul din interpreții de prestigiu ai mutației de 
valori apusene. întreaga operă a lui Ciupe vorbește de o asimilare 
foarte înțeleaptă a valorilor străine, dar și de o rezonanță strict 
autohtonă, prin patosul liniștit al culorii, prin organizare*»,  echili
brată a formelor, prin lirismul atît de specific multora dintre crea
torii anonimi și culți ai poporului nostru. Opera lui Ciupe înglo
bează reușite de prestigiu în portret, în natură moartă și, mai 
ales, în peisaj. Intuind mecanismele intime ale actului de creație, 
Raoul Șorban face observații de adîncime în genul acesteia : ,,In 
prima fază a elaborării pictează direct în fața naturii sau a mode
lului, ca apoi să caute mijloacele de finisare în lumina egală a 
atelierului. Notează în tușe rapide, transparente, încercînd să con
cilieze spectacolul schimbător cu imaginea imobilă. începe prin 
tonuri clare, diluează pigmentul capiînd parcă lumina de ne 
suprafața pînzei. Dibuind parcă, alege ritmurile unor desfășurări 
luminoase și se îndreaptă pe nesimțite spre contraste colorate. 
Fazele intermediare le traversează progresiv, accentuînd repe
rele cromatice ale gamei de suporturi tonale ce-i înlesnesc fixa
rea unei dominante".

O monografie care pune în lumină opera temeinică a unui 
artist modern, operă în care se simte autenticul fior umanist.

Val Gheorghiu

ACCESIBIL

Șl

INACCESIBIL
A

IN
ARTĂ

Părinții, școala, amintirile imprimate pe acea peliculă 
a subconștientului, pe care o numim adesea memoria reti
nei, ne formează gustul pentru artă. Preistoria, istoria și 
educația se stratifică toate complex și alcătuiesc o struc
tură a sensibilității particularizată, unică la fiecare indi
vidualitate. Parcurgînd șirul explicațiilor de la Engels (în 
Anti-Diihring), Freud, Jung, Pavlov, la Claud Levy-Strauss 
(în Antropologia structurală) înțelegem că fiecare ființă

umană moștenește și dobîndește, în sinteză egală, o sen
sibilitate (senzorială și suprasenzorială) care se constituie 
ca identitate definitorie pentru personalitate. Așa se face 
că mie îmi plac romanticii, iar dumitale mai mult clasicii 
eu îl îndrăgesc pe Gershwin, dumneata pe Mozart, eu îl 
ador pe Brâncuși, chiar cînd nu-1 înțeleg, dumneata îl elo-
giezi și-l înțelegi pe Rodin, chiar cînd nu-1 iubești. Intre
simțirea pentru artă (Kunstgenuss) și înțelegerea artei
(Kunstverstândniss) rămîne o deosebire de intensitate, ca în
tre două trepte succesive, dintre care prima este posibilă 
fără de a doua, a doua fără de prima rămînînd un snobism, 
adică în mare măsură o falsitate.

Șirul unic al preistoriei, istoriei și obișnuinței alcătuiește 
în sinteză o sensibilitate obiectivată, în structura psihologică a 
fiecărui individ, realitate pe care nu o pot condamna, nu o 
pot considera merit personal, dobîndit exclusiv prin muncă 
și educație, ci doar parțial, fragmentar, lucru pe care-1 pot 
judeca. înaintea judecății valorice s.e impune însă considera
rea sensibilității față de valoare. Aceasta este mai mult un 
dat înnăscut, un talent cultivat și dezvoltat. Abia după emo
ție și sentiment vine raționamentul despre frumos.

De aceea ce nu-mi place mie, altuia poate să-i placă. 
Fără alte explicații, prin distincția individuală a sensibilității. 
Pentru a nu-1 jigni pe aproapele acesta, atît de îndepărtat de 
gustul meu, a apărut maxima „despre gusturi nu se discută". 
Accesibilitatea nu este însă numai o relație a sensibilității 
individuale, a psihologiei eului în fața obiectului de artă.

Accesibilitatea reprezintă un cerc de percepere și. valo
rificare în continuă lărgire, în continuă îmbogățire, cu ten
dința spre infinit, dar cu un contur destul de precis și limi
tat în fiecare epocă istorică. Nivelele individuale variază 
imens, ele balansează însă în limitele unei înțelegeri general- 
umane istoricește determinate. In cadrul istoriei reale a arte
lor nimic nu-i mai neadevărat decît afirmația că „gusturile nu 
se discută". Numai cei care-și imaginează că arta a fost în
totdeauna senină și liniștită, ca în labirintul piramidelor, sau 
pe aleile de cimitir ale marilor muzee, numai cei care ignoră 
luptele și viețile jertfite în ciocnirea titanică dintre umanismul 
renascentist și dogme (vezi Agonie și extaz), pot să se înșele 
asupra euforiei și armoniei creației și acceptării marilor va
lori. Nimic mai filistin, nimic mai departe de realitatea isto
riei și criticii do artă, în care se emit opinii contradictorii, 
pentru ca pină la urmă o dialectică internă să impună opera 

prin criterii obiective. Marea frumusețe a fost de multe ori 
hulită, sau lăsată să piară în indiferență, să se înnece în 
singurătate. Ea a supraviețuit de cele mai multe ori acestor 
încercări, neînțelegerii, momentului cînd părea „inaccesibilă". 
Pentru a promova frumosul este necesar să nu trecem sub 
tăcere gusturile discutabile și mai ales pe cele închistate, 
reprobabile, nu atît pentru a le combate ori distruge, ci pen
tru ca pornind de la o treaptă cucerită a accesibilității să 
educăm simțul pentru frumos, să-l convertim pentru iposta
zele noi ale valorii estetice.

Perceperea sensibilă și înțelegerea operelor de artă de
pinde de acea structură a limbajului plastic care face ima
ginile capabile să exprime stări ale conștiinței sociale proprii 
și necesare comunității, sau să le devanseze vizionar.

Arta realizată cu asemenea mijloace va fi remarcabilă și 
în sensul popularității, al răs.pîndirii de care se bucură. De 
pildă, versurile lui Eminescu, cele cantabile, se disting prin 
măiestrie de arta populară propiiu-zisă, sau poporană, cum 
îi zicea B. P. Flasdeu. Artistul cu adevărat mare se inspiră 
și învață de la poporul său meșteșugul culorii locale, plasti
cii cuvîntului sau al ceramicii, sculpturii în lemn, picturii 
pe sticlă etc., cu inflexiuni specific naționale. El nu se co
boară la a copia modele populare, ci realizează sinteze noi. 
Pînzele lui Țuculescu se dispensează astfel de numele amo
rului și se identifică treptat, în esență, cu lumea coloristică 
a scoarțelor românești.

Accesibilitatea apare deci ca o categorie a conținutului 
și formei, ea nu poate fi redusă la forma exterioară lesni
cioasă, facilă înțelegerii. Coșbuc sau Vlahuță sînt mai ușcr 
de înțeles, dar nu pătrund mai adînc și mai formativ în 
conștiința maselor decît Eminescu, care este desigur mai pro
fund și mai greu de înțeles în primă instanță, lucru pentru 
care a fost denigrat și respins cîndva de critici obtuzi. Sfera 
accesibilității este mobilă, ea privește gradul de percepere 
a imaginii la un moment istoric dat și. merge de la totala 
surpriză și neînțelegere pînă la identificarea emoțiilor și idea
lurilor proprii cu cele ale autorului operei, de la fluierătură 
și reprobare la extaz.

Plasticitatea limbajului artistic este o punte, un vehicn 
sigur al comunicării. Despre concretizarea estetică a perce
perii „uneia și aceleiași opere" R. Ingarden spune că ea de 
pinde de acele calități ale imaginii care fac apel la „capaci 
tatea perceptiv-constructivă a cititorului" (Issledovanija pt



5 CRONICA ARTELOR

Ni s-a ivit, nu de mult, 
cu totul întlmpiător, prile
jul nesperat ca, după zile 
întregi de vizite prin mu
zeele și prin galeriile de 
artă pariziene, să fim oas
petele soților Natalia Du
mitrescu și Alexandru Is- 
trati în vastul și qvasi-ca- 
tedralicul lor atelier de pic
tură din rue Savageot, si
tuat undeva dincolo de 
pulsația modernei gări 
Montparnasse, către Porte 
de Vanves, în cartierul 
Gaițe. Desigur nu le-am 
călcat pragul cu vreo pre
tenție nemărturisită de cri
tic de artă, care să aibă 
căderea a le explora uni
versul plastic și a rosti ju
decăți de valoare cu pri
vire la creațiile lor. Des
pre aceasta, de altiel, cu 
încă mult înaintea noastră 

în atelierul pictorilor
ALEX. ISTRATI Șl 
NATALIA DUMITRESCU

și evident, mai fără de greș 
decît noi, s-au și pronun
țat alții și, in primul rînd, 
specialiștii. Singură omo
nimia, legată de citeva 
simple coincidențe de or
din biografic redescoperite 
în aria unei aceleiași geo
grafii sentimentale, e cea 
care a făcut lesne cu pu
tință cunoștința noastră 
personală cu dorohoianul 
Alex. Istrati și cu soția sa, 
Natalia Dumitrescu. Ambii 
sînt stabiliți, de mai multe 
decenii aci, în capitala 
Franței, unde soarta le-a 
hărăzit avantajul de a lu
cra și trăi în intima fami
liaritate, originală și toni
că a spiritualității marelui 
Brăncuși lingă care au u- 
cenicit o vreme în Impasse 
Ronsin și unde, respec- 
tindu-și și onorîndu-și ta
lentul și puterea lor de 
muncă, s-au impus, cu o- 
nestitate, ca niște autenti
ce personalități artistice. 
De bună seamă, auzisem și 
citisem bune cuvinte des
pre activitatea lor, ca des
pre unii care la linele 
toamnei trecute vizitaseră 
România și participaseră la 
lucrările Colocviului Brăn
cuși, ca să nu mai amin
tim de interviurile și re

producerile găzduite de pre
sa noastră. Dar, chiar și 
fără aceste mai vagi in
formații, numai și cu atu- 
urile noastre dorohoiene, 
cîte ne stăteau la îndeml- 
nă, cu evocarea lirică a Ci
titor profesori care amîn- 
dorura ne-au dăscălit cînd- 
va copilăria sau adoles
cența claselor liceale. Si
gur, ne-a fost greu, mai 
ales la început, ca, ple- 
cînd de la atîtea duioase, 
dar ispititoare și reconfor
tante aduceri aminte comu
ne, împrospătate la un pa
har de Bordeaux și la cî- 
teva cafele, să dezghiocăm 
după aceea ideile călăuzi
toare de care sînt animate 
lucrările lor. La aceas
ta ne-a ajutat și cu
noscutul dramaturg Eu
gen Ionescu, prieten apro

piat al amfitrionilor noștri 
și care, de pildă, cu prile
jul unei expoziții pe care 
gazdele noastre au organi
zat-o la Paris în „La Ga
lerie de la Revue du XX- 
eme siecle" scria urmă
toarele : „Pentru Istrati to
tul este în mișcare, uni
versul său este într-o tran
sformare permanentă, el 
este dinamic și provizoriu ; 
și acesta se mișcă acum 
subt ochii noștri..Pentru Is
trati, totul este de cucerit sau 
de inventat... In tot cazul, 
e cit se poate de evident 
că acești doi pictori se 
opun și se completează ad
mirabil. Ei realizează în ul
timă instanță, ambele prin
cipii fundamentale ale dia
lecticii universale; ei in
carnează egal ambele ti
puri fundamentale ale psi
hologiei umane".

Neîndoios lucru, ești li
ber să subscrii total sau 
numai în parte la aceste o- 
pinii și aprecieri critice, ca 
și la atîtea altele, cîte, deo
sebit de elogios, s-au e- 
mis și cîte au fost publi
cate de către George 
Budaille, Gh. Estienne, 
Heinz Fuchs, J. Lassaigne, 
Guy Marester, Pierre Gue- 
guen, Jean Bouret ș.a. care 

într-o serie de publicații ca 
Arts, Combat, The New- 
York-Times, Jardin des Ar
ts, Deutsche Zeitunq, Le 
Monde etc. remarcă per
sonalitatea distinctă a pic
torilor noștri și certa lor 
dotație plastică. Nu-i posi
bil totuși, oprindu-te asu
pra lucrărilor lor, să nu 
înțelegi de ce, în largul 
evantai al tendințelor ac
tuale ale picturii contem
porane, mergînd de la ex
presionism la abstracțio
nism și trecînd pe la noua 
artă figurativă, să nu înțe
legi de ce, prin problema
tica lor cutezătoare și pli
nă de inedit, prin străluci
rea coloriturilor lor adesea 
excepționale, Alex. Istrati 
și Natalia Dumitrescu ne 
dăruiesc o pictură care, ra
reori alta la fel a mai or 
glindit într-o măsură atît 
de puternică viața tumul
tuoasă a materiei. De alt
iel, privită în ansamblul 
ei, opera amîndurora, pre
cum scrie Jacques Lassaigne 
în „Cahiers D'Art bi- 
annuels", „prinde viață din 
ritmurile din ce în ce mai 
complexe care dintr-odată 
decantează, se purifică, în
tocmai acelor nebuloase în
cărcate de furtună și ilumi
nate brusc de fulgere". Ea 
a și întrunit, și dobîndeș- 
te în consecință tot mai 
multe laude. Dovadă că 
Alex. Istrati și Natalia Du
mitrescu, distinși cu pre
miul Kandinsky, au prezen
tat pînă acum foarte multe 
și prestigioase expoziții 
personale itinerante și de 
grup, atît la Paris și în 
Franța, cît și în alte țări, 
poposind, de-a lungul ani
lor, în mari orașe ale lu
mii, cum sînt New-York, 
Bruxelles, Caracas, Wa
shington, Ziirich, Milan, 
Copenhaga, Londra, Ma
drid, Rio de Janeiro, Hava
na, Koln, Stockholm, Ber
lin, Cleveland, Djakarta, 
Veneția, Milnchen, Luxem
bourg, Sao-Paolo, Atena, 
Tokio ș.a.

Evident, ne-a plăcut să 
constatăm în cadrul dis
cuțiilor noastre că, pentru 
slujirea cu devotament, cu 
rîvnă și cu consecventă 
autoexigență a artei lor, 
(care merge spre abstrac
tizare în sensul unei cît 
mai înțelepte favorizări a 
afirmării și a dezvoltării 
libere a ideilor lor pictu
rale), Natalia Dumitrescu și 
Al. Istrati au deprins și au 
învățat temeinic graiul 
franc și universal al culo
rilor, ca și vigoarea și te
meritatea acestora, de la 
frumusețile și sensul culo
rilor noastre românești pe 
care și unul și altul conti
nuă a le iubi din toată ini
ma și a le duce mesajul 
lor nobil în saloanele ofi
ciale de pe diferite meri
diane, ceea ce, firește, le 
face și ne face, deopotri
vă, o aleasă cinste.

ion Istrati

Opera ,,Boris Godunov" de 
M. P. Musorgski a fost în in
tenția compozitorului și s-a 
realizat ca o dramă muzicală 
populară, cu alte cuvinte, ca o 
frescă amplă a vieții, neliniștilor 
și aspirațiilor poporului rus. Im
presionantele scene corale, in
dividualizate muzical prin in
tervenții de ansamblu sau prin 
mișcările polifonice atît de 
spontane ale grupurilor, struc
turează de-a lungul întregii lu
crări trăsături psihologice, ati
tudini, dar mai ales o forță 
colectivă cînd supusă voinței 
mai marilor Rusiei, cînd osci
lantă, dar mai ales răzvrătită, 
impunînd pentru totdeauna pe 
scena operei un personaj vi
guros și complex, de multe ori 
neglijat de compozitori, și a- 
nume, poporul. Opera ,,Boris 
Godunov" nu este deci o dra
mă muzicală populară doar 
pentru că Musorgski a folosit 
intonațiile și structurile folclo
rului rus, ci pentru că a știut 
să realizeze muzical un por
tret al poporului în liniile sale 
esențiale, reînviind frămîntări și 
lupte, construind imagini muzi
cale de un realism cutremură
tor și, totodată, evocînd con
cepția despre „țarul—irod uci-

,BORIS GODUNOV"
gaș de copii" păstrată în tra
diția orală a poporului.

Pe fondul învolburat de răs
coale al conflictului dintre po
por și boierimea rusă se con
sumă însă, cu o intensitate mis
tuitoare, drama unui țar ..în
zestrat cu inteligența profun
dă a unui om de stat și cu 
concepții iluministe" (Asafiev), 
a cărui conștiință este inun
dată treptat jde sentimentul 

remușcării pentru uciderea ța- 
reviciului dar, poate, și al ne- 
împlinirii promisiunilor făcu
te poporului. Remușcarsa, 
soarta Rusiei, invazia străină 
însoțitoare a „falsului Dimitr;e“ 
și lașitatea boierilor, viitorul 
familiei sale, presimțirea mor- 
ții și regretul nerealizării unor 
țeluri politice și sociale, con
feră personalității lui Boris di
mensiunile unui autentic și tul
burător erou tragic. Pușkin, și 
la rîndul său Musorgski, su
bliniază zbuciumul patetic și 
demn al acestui om și astfel 
opera nu își consumă valoa
rea emoțională și ideologică 
doar la proporțiile unei cro
nici istorice sau a unor scene 
pitorești de o autentică și vi
guroasă viață populară. Dra
ma socială se împletește cu 
cea individuală. Proiectînd dra
ma poporului, a Rusiei în 

conștiința sensibilă și torturată 
de remușcări a țarului, Musor
gski a dat faptelor istorice o 
sporită putere de convingere, 
le-a asigurat acea neliniște 
omenească cu rezonanțe ime
diate în sensibilitatea audito
rilor de pretutindeni.

Cu această lucrare, persona
jul colectiv, poporul, s-a impus 
definitiv în creația de ope
ră ca o prezență activă, in
dividualizată și cu rol hotărîtor 
în desfășurarea acțiunii drama
tice. Totodată însă, galeria 
eroilor tragici ai teatrului l'ric 
s-a îmbogățit cu un personaj 
de o mare complexitate, țarul 

Boris atrăgînd constant, de-a 
lungul timpului, interesul publi
cului și al unor renumiți in
terpret. Printre aceștia, astăzi, 
cel mai valoros este basul 
Ivan Petrov, artist al poporului 
al U.R.S.S. înzestrat cu calități 
scenice și muzicale deosebite, 
I. Petrov dă viață rolului cu 
dăruirea și simplitatea mari
lor artiști. Bogăția spirituală 
a personajului i-a îndemnat pe 
mulți interpreți la un joc sce
nic dinamic, prin care să su
gereze evoluția lui Boris de la 
sentimentul îndeplinirii visului 
de putere la meditația li.ică, 
de la zvîrcolirea halucinantă 
la durerea calmă și înțeleaptă 
premergătoare morții. Uneori, 
chiar interpreți celebri (a fost 
se pare și cazul lui Șaliapin), 
au alunecat către o accentua
re a jocului scenic. Ivan Pe
trov a depășit de mult această 
înțelegere a rolului. EI a a- 
juns la un echilibru între ges
tul actoricesc și expresia mu
zicală, dînd personajului un 
plus de căldură și demnitate 
omenească. Vocea sa generoa
să și divers colorată, stăpînită 
cu o vibrație interioară neo
bișnuită, a completat firescul 
și sobrietatea prezenței sce
nice.

Spațiul nu ne permite să 
discutăm mai larg spectacoiul 
Operei ieșene (regia G. Zaha- 
rescu, scenografia H. Cazacu, 
conducerea muzicală R. Botez 
și C. Voina), unul dintre cele 
mai bune realizat de acest co
lectiv în cei peste zece ani 
ai existenței sale. Consemnăm 
doar că în compania lui Ivan 
Petrov și a dirijorului Mircea 
Popa (de la Opera Română 
din București), interprețîi noștri 
și, în aceeași măsură corul 
și orchestra, s-au străduit să 
realizeze un spectacol echili
brat.

Mihai Cozmei

esletike, pg. 74, Moscova, 1962). Acțiunea formativă a ima
ginii plastice se resimte treptat la un grup tot mai mare 
de subiecți pentru care mesajul operei devine tot mai con
cret, tot mai emoționant, accesibil; de unde la început era 
de neînțeles. Cum bine sublinia Marx, nu numai omul de 
artă cu subiectivitatea lui creează un obiect, o imagine con- 
cret-senzoriaiă, ci și aceasta, la rîndul ei formează, educă o 
subiectivitate socială pregătită să contempleze frumosul, un 
public (vezi K. Marx și F. Engels, Despre artă și literatură, 
Buc. 1953, p. 36). Publicul nu es.te egal, ci divers ca înțe
legere. De aceea opera artistică nu se concretizează la fel ea 
emoție artistică. Ea există pentru unul și nu există pentru 
altul. Opera de artă „luată în sine nu este obiect al per
cepției estetice... reprezintă doar un fel de osatură, care 
într-o serie de cazuri se completează sau se rotunjește de 
către cititor, iar în alte cazuri este supusă schimbărilor sau 
deformărilor'1 (după cum spune R. Ingarden, în op. cit.). Ar
tistul ține seama de accepția generală, de sensul și. semni
ficația limbajului sau a figurilor de stil, dar creează struc
turi noi, originale, deasupra locului comun. „Această omo
genitate a paradigmelor poate fi folosită ca artificiu literar 
— uneori pe baza asemănării, alteori pe baza contrastului", 
zice Samuel R. Levin în „Strutturalismo e critica" (v. II, p. 40, 
Milano, .1965).

De țmulte ori structura senzorială a imaginii este obiș
nuită, găsește o înțelegere și o acceptare ușoară, conformă 
unor modele anterioare, mai rareori structura este total dife
rită, nouă, provoacă uimire, rumoare, contrarietate, pasiuni 
adverse. Intre aceste opere care contrastează cu structuia de 
sensibilitate și înțelegere gata formată, comună, sînt multe 
aberații și inepții care cad în uitare, dar se conțin și cîteva 
prefigurări geniale ale structurilor superioare, ale formelor 
sensibilității și înțelegerii de mîine. Cîtiva artiști de geniu 
au curajul să o prevadă și să-i ajute nașterea, triumful aces
tei forme noi. Ei riscă pentru acest scop suprem să fie tra
tați drept impostori, drept nonvalori. Așa s-a întîmplat cu 
Beethoven, considerat zgomotos și disonant, cu Picasso, con
siderat aberant și decadent, cu Kafka, considerat de un ex
presionism ermetic. Cît de greșite au fost aceste prime con
siderații a dovedit-o transformarea ulterioară a sferei acce
sibilității, publicul care a trecut de la tăcere la rumoare și 
apoi la admirație gălăgioasă. Pe un asemenea trunchi de pi
ramidă mult lărgit al accesibilității se ridică vîrfuri valorice 

noi. înainte de a le nega sau afirma, se cere să le escala
dăm cu răbdare și înțelegere pentru a le distinge.

Valoarea nu se impune ușor, de la sine, ea se cere dis
cernută prin mulțimea fenomenelor amorfe. A respinge tot 
ce-i nou, în bloc, este la fel de greșit cu a îmbrățișa fără 
deosebire tot ce pretinde a fi nou — și frumos. Grimasele snobe, 
în fața oricărei pagini semnate cu un nume neîntîlnit în manuale, 
aerul superior în fața oricărei pînze sau sculpturi noi, părăsirea sălii 
de concert la anunțarea unui compozitor contemporan nu dovedesc 
cultură și gust, ci incultură și mai ales lipsă de sensibili
tate, imposibilitatea unei judecăți de valoare proprii. Arta 
are nevoie de un public sincer, sensibil, care să aibă curajul 
negației dar și al afirmației. Disputa în jurul creației artistice 
lărgește accesibilitatea, duce la recunoașterea unor opere noi, 
lupta de opinii este aerul necesar dezvoltării artei. Numai 
indiferenta sufocă, ucide frumosul.

Detest autorii de etichete „antiproză", „nonfiguiativ", 
„nonvaloare" și mai ales pe cei care le lipesc fără discernă
mânt peste tot, pretinzînd că judecata lor de valoare, fie 
chiar împrumutată, este absolută. Pentru acest subiectivism îi 
pot ierta doar pe artiștii egocentriști. prin firea și viziunea 
lor. In rest, însă, unghiul îngust este inacceptabil, el nu ține 
seama de dialectica reală a procesului „expansiunii estetis
mului", despre care vorbea cu entuziasm Lucian Blaga, încă 
acum jumătate de veac. In artă, șablonul, tradiționalist sau 
modernist, pastișa de orice fel, sînt de neadmis. O nouă în
țelegere a frumosului, un orizont mai larg al publicului sînt 
în principal opera marilor artiști, a forței lor formative, exer
citate asupra spiritualității unei epoci.

' Fiecare operă într-adevăr nouă, originală, cere o atenție 
și o înțelegere nouă, provoacă un sentiment nuanțat altfel, 
chiar dacă este grefat pe o stare umană fundamentală. De 
aici sezația de neobișnuit, nemaiîntîlnit, nemaiauzit. De 
aici semnalul de alarmă : inaccesibil 1 Acest fapt psihologic îl 
incomodează mai ales pe snob, pe cel care știe totul dina
inte și care te torturează la un concert cu citate din bio
grafii romanțate, sau șoptindu-ți la ureche „părerea lui" că 
muzica lui Wagner este construită ca o catedrală gotică, deși 
ideea nu-i nici nouă, nici a lui.

Dacă se schimbă mereu universul real, ontic, apoi schim
bările universului spiritual, sufletesc, sînt și mai frecvente. 
Această realitate secundă, cu istoria ei secundă, constituie 
obiectul de reflectare al artei. In acest sens înțeleg și realis

mul, nu ca o copie a fizicului. Marea artă a fost mereu re
flectare a realității sufletești, a reacțiilor subiective față de 
universul obiectelor, fenomenelor, evenimentelor care-1 pri
vesc pe om și care sînt transformate umanizate în procesul 
practicii. Fotografia este foarte accesibilă, dar nu este artă. Arta 
este foarte umană, atît de adînc și specific umană, îneît 
pune probleme subtile de sens și interpretare, deci este doar 
relativ accesibilă. Relativ la un spațiu și un timp social atri
buim valoare operei frumoase. Van Gogh, parcă pentru a 
ilustra acest adevăr, a scris fratelui său Theo „aș fi distrus 
dacă figurile mele ar fi bune ; spune-i că fotografiind un 
săpător, acesta — după părerea mea —- nu sapă, spune-i că 
găsesc admirabile figurile lui Michelangelo, deși, picioarele 
sînt holărît prea lungi, șoldurile, bazinul prea late; spune-i 
că pentru mine Millet și L’Hermitte sînt adevărați pictori, 
fiindcă nu pictează luciurile așa cum sînt, sau analizîndu-le, 
ci așa cum le simt", și același lucru l-ar avea de spus 
mulți artiști contemporani, opuși impresionismului sau post- 
impresionismului școlii ieșene. Așa gîndesc cînd îi contemplu 
pe Hatmanu, Podoleanu, Bartok, Ionescu și pe alții mai tineri.

Chiar accepția noțiunii de frumos se schimbă după ce 
l-ai privit ani de-a rîndul pe Luchian, apoi atent și intens 
pe Matyus, ori pe Gavrilean. Cei mai tineri, cei mai în
drăzneți caută unghiuri și expresii noi, ipostaze subiective 
din care lumea nu a mai fost privită. Unii reușesc mai mult 
sau mai puțin, alții nu. Ori, cum Hegel a prevăzut și a în
țeles această stare a artei înainte ca ea să apară 1, de ce 
nu am înțelege-o noi după ce a evoluat în străluciri distincte 
de la Brâncuși la Apostu, de la Enescu la Vieru, de Ia aifa 
la omega accesibilității ? Arta nu se sfîrșește, ea abia începe 
în imperiul dobîndit al libertății umane.

Radu Negru
1 După ce vorbește de simbol, ideal clasic, conflict ro

mantic al eului, Hegel consideră că o dată depășite aceste 
modalități, singurele istoric și. logic necesare, arta s.-a elibe
rat de obiect. „A fi legat de un anumit conținut și de un 
mod de plăsmuire potrivit numai cu acest conținut este pen
tru artistul de azi ceva ce tine de trecut, iar prin aceasta 
arta a devenit un instrument liber, pe care el îl poate mînui 
în măsura dexterității sale subiective, în mod egal cu privire 
la orice conținut, de orice fel ar fi acesta" (Prelegeri de es
tetică. Buc., vol. I. p. 6:4 1966).



F
ănica Gabor era 
sașie, cu fața 
cam lătăreată și 
uimitor de pistru
iată. Părul roșco
van și-1 purta ra

reori adunat într-un coc 
mare la spate. Și aceasta, 
numai după ce venise ia 
Ilie. Cît timp fusese la 
școala profesională de me
serii din Roman, se căzni
se să-și imite colegele dră
guțe, care, sîmbăta, după 
curs, își dădeau jos benzi
le albe și făceau coadă Ia 
„Coafor-Central"; astfel că, 
atunci cînd ea coborîse din 
cursă, Ilie încremeni de mi
rare și apoi pufni într-un rîs 
sacadat, pornit din burtă. 
„Ei, cum zici că se chiamă 
arhitectura 
capul tău ?“ — 
acasă. „Nu mai 
ceva cu șic 
— ros.li ea

asta de pe 
întrebă el 
țin minte... 

la urmă" 
roșind, fîstî-

cindu-se. „Auzi, ceva cu 
șic la urmă !“ — se mai 
prăpădea el de rîs, cîteo- 
dată, fapt ce o jicnea adînc 
și numai cînd îi observa la
crimile se potolea. Pe urmă, 
ea se obișnui să-și poarte 
părul la spate, adunat la 
repezeală într-un coc mare. 
Dar numai de sărbători. 
Mai mult umbla despletită. 
„Parcă-i ia foc capul" gîn- casa asta ?

OALE

se aștepta la o a- 
vizită. Tocmai a- 

pățania croitorului, 
cu treburi, dom' 

numai cîteva cu-

dea Ilie, privind cum, în 
bătaia vîntului, ea se-ntor- 
cea cu gălețile pline de la 
cișmeaua de peste drum.

Așa o văzu și Petre Con- 
drea, croitorul, cînd intră 
pentru prima oară în curte.

Fixîndu-i ochiul sîngeriu 
și pleoapa încă învinețită, 
Ilie Gabor fu îndată sur
prins de îngrijorare. între
bările îl înconjurară. Ori
cum nu 
semene a 
uzise de

„Apoi, 
inginer, 
vinte... Dom’le, da bună ca
să ti-ai făcut. Nu degeaba 
te invidiază lumea... N-am 
ce zice: corn e prima! 
Zice lumea..

„Multe zice lumea — 
tăie vorba 
poftește în

II luă de 
se pînă la 
peți, trecînd prin antret și 
prin salonul cel mare 
— un fel de hol foarte lu
minos. La început, încăpe
rea în care intră era cufun
dată în întuneric, dar cînd 
Ilie împinse obloanele, Pe
tre Candrea rămase uluit...

ne 
E

îi
Ilie. Hai, hai și 
casă".
braț și-l condu- 
camera de oâs-

fac silicoză. O 
mai rămîneam 
bun de pen-

„Hai, ia loc ! Uite, 
seivește Fănica ceva. 
Jariștea. L-a adus un văr 
de-al meu ... Două dami
gene. .. Stai, Fănico, ia și 
tu un pahar cu noi! (Ce 
naiba mă port atît de a- 
tent cu ăsta?)".

„Și cum îți merge cu 
sănătatea, dom’ inginer? 
Acum, de cînd nu mai lu
crezi la mină, parcă te-ai 
mai întremat. Era greu, nu? 
Străpungerea aceea...".

„De, imediat ce termi
nau detunătorii, veneam 
eu cu măsurătorile... Cit 
pe ce să 
lună dacă 
apoi eram 
sic..."

„Nu-i vorbă, se cunoaște 
c-ai muncit. Ei, dar și aici, 
la ifet și salar bun!". 
(Petre Candrea își tot ro
tea privirile prin cameră)

Fănica umpiu paharele.
„Apoi, cum îi vinul ăs

ta. . .". Și croitorul tăcu o 
vreme, rămînînd cu mîna 
lipită de pahar, cu ochii 
țintă la lichidul galben-ro- 
ziu.

„Cum adică?1'.
„Adică, dom' inginer, 

cum dăm noi acuma vinul 
pe gît, tot așa, zic eu, să 
se ducă și necazul acela 
al nostru !".

Ilie își privea musafirul 
pentru prima dată atît de 
aproape. Nevindecat încă 
de pe urma pumnului pri
mit, ochiul acestuia îi pro
vocă scîrbă. Ii fu din nou

Fănica 
mult.. . 
Domni- 
de, nu 
Domni- 
zice... 
sfîrșit.

jenă de familiaritatea cu 
care îl condusese în casă : 
„In definitiv, ce știu eu 
despre ăsta ? Că a venit 
de nu știu unde, c-a avut, 
zic unii — nu știu ce dan
dana la cooperativa la ca
re a lucrat, că e cam tre
cut de-acuma... asta-i tot... 
Așa, și că Domnica, pe care 
a agățat-o de aiurea, ha
bar nu are de croitorie!"

„Dorn' Gabor, — se a- 
plecă croitorul spre dînsul, 
imediat după ce ~ 
ieși — eu regret 
știi dumneata. .. 
șoara Fănica, știi... 
se prea împăca cu 
ca... apoi, lumea 
Da’ dc-acum s-a 
Crede-mă, s.-a sfîrșit! Nu 
știu dacă ai aflat. .

„La drept vorbind, Can
drea, de ce n-ai lăsat-o mai 
devreme ? Uite ce te-a fă
cut ! (Ce dracu m-am apu
cat să-i înșir?)".

„Mie nici de gura ei, 
nici de-a lumii nu-mi pasă. 
De-ai ști ce mai scormo
nește acuma! N-am ideie 
pe unde s-o fi aciuat; pe
semne tot la vreo tîrfă. 
Da' pleacă ea cu totul, că- 
eu dac-o mai văd, apoi 
așa cum m-a făcut dînsa... 
ba nu, de trei ori mai rău 
o sluțesc! Cît despre 

pe trecu- 
bolnav. . . . 
date la o

de
acum o 

îngrădită, 
de 

cum

locul gropii 
zărea
bine 
neobișnuit 
din pat,

vorbește... că eu sînt, zice 
ea, așa și pe dincolo, și 
cîte și mai cîte și că m-am 
răzbunat pe dînsa... Vorba 
aia cu țapu’...".

„Cum cu țapul?".
„Foarte bine, cu toate că 

la ea trebuie adăogat ca
pră, capră bețivă; țapu' 
care-mpunge, numai pentru 
că-i țap crede că trebuie 
să i se spună și ispăși
tor !".

(„își bate joc de mine și 
eu îi țin hangul, în defi
nitiv, unde vrea să ajun
gă?").

„Cînd am luat-o credeam 
că vede meserie ; da de 
unde! Habar nu are! Da' 
de-acu gata ! Hai, noroc, 
dom’Gabor... Vivat!... Și 
încă o dată spun că dom
nișoara Fănica poate să 
vină acuma. Mîine, poi- 
mîine fac toate formele... 
Are linie, dom’le, știe ce-i 
aia șic!".

(„De cîte ori mi-a spus 
ce casă corn e prima 
mi-am făcut ?" — se în
trebă Ilie Gabor după 
plecarea croitorului).

★
Era primăvara 

te și el zăcea 
Obloanele erau 
parte și fereastra larg des
chisă. In 
stins var, 
grădiniță 
cu flori 
mari, care, 
stătea el în capul oaselor, 
i se păreau crescute cît 
casa. Vioaie ca niciodată, 
Fănica îndrepta gazonul 
c-un foarfece de tuns iar
ba. Cînta ceva foarte ve
sel și din cînd în cînd sc 
întorcea și-i zîmbea, de a- 
colo, din mijlocul florilor 
înalte cît casa... Dar cîn- 
tecul ei devenea 
tot mai trist, 
stins... Ea îsi potrivea pe 
cap o coroniță de vise și, 
pe urmă, iar lua foarfe
cele și începea să tundă 
iarba; și parcă iarba, ver
de și grasă, se înclina cu 
respect în urma pașilor 
ei.. . El tocmai voi s-o stri
ge, s-o întrebe dacă e fe
ricită, cu toate că se te
mea ca dînsa s.ă nu se în
toarcă cu chipul 
și, lăsînd privirile 
mtnt, să-i spună 
știe, cînd, deodată, 
drul ferestrei apăru Nucu 
Poptilici, prietenul lui, ge
ologul de la mina de man- 

ești tare bol- 
Nucu 

dar ai să te 
bine, ai să te faci 
Ilie! Ia medicamen- 
nu le neglija ! Iată 
stau neatinse! De ce 

treptat 
tot mai

zdrobit 
în 
că 
în

pă- 
nu 
ca-

gan... 
nav - 
Poptilici 
faci 
bine, 
tele, 
cum

„Da,
îi spune

te încăpătînezi ?" Nucu îi 
zîmbea încurajator și-i a- 
răta cu degetul întins gră
mada de tuburi, sticluțe și 
cutii de pe masă. Afară 
cîntecul Fănicăi încetase 
demult. Auzea acum doar 
țăcănitul ritmic al foarfe
cului, cînd apropiat, cînd 
depărtat ; țac. . . țac-țac. .. 
țac... țac-țac...

Vru să-l întrebe pe Nu
cu cum o mai duce cu 
sănătatea și ce mai e ncu 
pe la mină, dar acum în 
fereastră apăruse chipul 
lui Petre Candrea. Ochiul 
nu i se vindecase. Mal 
fnult, vinețeala i se întin
sese pe față, cuprinzîndu-i 
obrajii, nasul 
buza de sus 
ca la iepure, 
crefită și chiar 
chelie. Croitorul își agita 
brațele și părea că dorește 
sări spună, ceva, dar ochii 
i se dădură peste cap, gu
ra i se rînji înspăimînlător, 
înghițind nod după nod, 
se apucă cu mîinile de 
pervaz și începu să se Iar- 
se în jos, tot mai jos, 
pînă cînd Ilie nu-i mai 
văzu decît ciuful spălăcit 
fluturînd în adierea vîn
tului ...

... „Ce-i

mic și lat, 
— • despicată 
fruntea în- 

începutul de

fereastră, dar își 
fața cu mîinile și 
neclintită... „Să te 
fetițo, hai să te 

ești neajutorată și 
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se miră Ilie. Peste drum 
răsărise o casă. Tot atît 
de arătoasă ca și a lui. 
Ușile se deschiseră și pe 
trepte apăru o femeie tînă- 
ră, înaltă și suplă. O re
cunoscu, de departe, după 
glezne. „Ea e! Vine la 
mine“. Ea. veni într-adevăr 
pînă la 
acoperi 
rămase 
ajutăm, 
ajutăm, 
nu putem să te lăsăm așa 
— auzi el voci în spatele 
Martei. Curînd apăru Ta
mara împreună cu două 
profesoare pe care el le 
cunoscuse Ia ceaiurile ei, 
dar de numele cărora nu-și 
mai amintea. Toate trei se 
apropiară de Marta și-o 
apucară de mîini. „Da, Mar
ta, fetițo, ești tare neaju
torată și noi am venit să 
te ajutăm!" — mai spuse 
o dată Tamara, desprinzîn- 
du-i palmele de pe față. 
Și el încremeni: Marta nu 
mai avea chip. încadrat de 
părul negru și lucios, se 
ivi un volum cu copeițile 
terfelite, care începu de
odată să crească... Era o 
creștere lentă, ca a unui 
aluat dospit, și în cameră 
pătrunse un iz de subsol 
de arhivă, de hîrțoage și 
șoareci. Volumul creștea 
necontenit... In cameră se 
întunecă... Cînd bezna fu 
deplină, o luminiță ver
zuie se aprinse pe perete. 
„BULETINUL OFICI
AL" — citi Ilie Gabor pe 
coperta care acum ocupa 
tot spațiul ferestrei... „La- 
să-ne pe noi să căutăm, 
Marta, lasă-ne pe noi, tu 
ești prea obosită!" De du
pă copertă, vocea Tamarei 
era nerăbdătoare. „Uite, 
uite rubrica cu posturi va
cante ! ... Vezi, Marta, la- 
să-ne, căutăm noi... Uite, 
posturi vacante... Nu, nu 
ne împiedica, vrem să țe 
ajutăm, tu ești foarte nea
jutorată ! ... Vezi, Timișoa
ra ... Timișoara... Timișoa
ra ... Școala generală... a- 
șa, așa... Uite, Marta chiar 
lîngă Timișoara. Uraaa !rf 
Strigau toate trei și se 
bucurau nespus, fiecare în 
felul ei, și acolo, după 
coperta Buletinului Oficial, 
larma devenea tot mai a- 
prigă ...

... Titlul dispăruse, în lo
cul literelor negre și groa
se apăru sclifositul, marța- 
foiul de pe malurile Be- 
găi. Era trist și mîngîia, 
un maimuțoi cu privirile și 
mai triste... îndărătul lui 
se auzeau rîsete, ciocniri

restaurantul din 
iar capetele înfier- 

apăruseră pe laj 
și de după ușă ...

de pahare, chitare electri
ce ...

Dar larma creștea. Creș
tea pe măsură ce dispă
rea volumul din fereastră, 
înjurăturile nu conteneau, 
și cînd fereastra se lumi
nă, Ilie văzu casa de pes
te drum. Dar nu, nu mai 
semăna cu cea pe care o 
admirase înainte. Era chiar 
birtul, 
centru, 
țbîntate 
ferestre
Prin mijlocul drumului pă
șea Domnica, frumusețe 
trecută, beată și cu fus
tele căzute: „Da, da-aaa, 
oameni bu-uuuni ! ... Da- 
aaa! M-a lăsat! M-a lăsa- 
aaat ! Pentru doi pumni și 
iun ochi învinețit... m-a 
lăsat... Ca să ia cu cu
nunie, da, cu cununi-iiie o 
fată slută și cu sfa-aaanți ! 
Vaaaai!...". In urma Dom- 
nicăi, femeile își făceau 
cu ochiul și chițcăiau stri
dent ... Apoi, undeva, în 
dosul restaurantului, se is
că altă gîlceavă, și, atrase 
de aceasta, chipurile de 
peste drum se făcură ne
văzute ...

...Zăcea neclintit într-o 
ceață alburie, ia.r capul și 
stomacul îi erau de plumb.

acum cu totul 
lăsa să pătrundă 
țăcănitul foarfe- 

tuns iarbă : țac ... 
țac... țac-țac ...

Fereastra, 
degajată, 
din nou 
celui de 
țac-țac ... 
Văzu și florile. Dar ele nu 
i se mai înfățișau atît de 
crescute.

„Nu mai sînt florile înal
te cît casa..." — șopti el.

... Ceața alburie se des
tramă ... „Și ăsta cine mai 
e?" Chipul necunoscutului 
pîlpîie vesel, conturîndu se 
din ce în ce mai surîză- 
tor. Acum rîde. Un hohot 
prelung și sănătos... Nu, 
nu-i necunoscut, e chiar 
Nucu! Și Fănica ce face, 
n-a mai terminat de tuns 
gazonul ? Țăcănitul foarfe
celui e cît se poate de 
clar și apropiat...

Cînd Ilie deschise ochii 
de-a binelea, geologul se 
îneca de rîs :

„Ești culmea, măi, de atî- 
ta vreme caut să te.. tre
zesc ! Ce ai de dormi așa 
de adînc ? Și încă după 
amiaza! Uite ți-ai șifonat 
pantalonii! ... Bine măcar 
că visezi flori înalte cît 
casa !*

încă nedezmeticit, îi ztm- 
bi încurcat prietenului re
zemat de pervaz.

„Ascultă, Ilie! — Nucu 
tot mai pufnea — am să-ți 
spun o vorbă. Să știi că-i 

urgent. Dar hai să mergem 
în centru; a venit chiar 
acum bere proaspătă !“

★

ni-

s-a 
E-

Despărțindu-se de cpoi- 
tor, Ilie Gabor păși îngîn- 
durat prin mijlocul drumu
lui. Băuse cinci coniacuri, 
în afară de poșirca de vin 
de la început, și se mira, 
că nu-i venise rău. De mul
tă vreme nu mai băuse a- 
tîta fără să pună ceva în 
gură. Știa că se face gro
zav de palid după astfel 
de escapade și, deși se ți
nea bine pe picioare, îi 
fu rușine la gîndul că 
s-ar putea, din întîmplare, 
să se întîlnească cu cine
va. Acolo, în „separeu", 
nu-1 văzuse aproape 
meni. Grăbi pasul.

„Desigur, Fănica nu 
culcat, ca-ntotdeauna... 
ra vorba de-o oră — două, 
și uite că-i miezul nopții... 
Oare ce mai are în cap 
Candrea ăsta ?"

Trecu prin dreptul casei 
văduvei lui Lupuleasa, dar 
nici o urmă de ferbințea- 
lă nu-i mai tulbură capul, 
cu toate că vorbele fostei 
gazde a Martei îi stăruiau 
în minte. „Apoi, eu nu vă 
învinuiesc pe dumneavoas
tră — îi spusese bătrîna 
— că de, doar tineri sîn- 
teți, și poate v-ați fi luat... 
Dar ce era săraca să fa
că ?... De, știe, acolo, la 
raion, toată lumea. Apoi, 
să nu ajungi în gura lu
mii ! Că cine a pîrît-o, ia
ca, eu acuma, la bătrînețe, 
îl blestem, și dacă l-aș ști 
pe nume, așa să mă fac 
de nu mă duc și-1 stu- 
pesc între ochi, oricare-ar 
fi!"... „Bine, mătușă, dar 
ea nici n-a călcat la mi- 
ne-n casă, și pe urmă...“. 
„Știu, maică, eu știu, da' 
n-au habar aceia de la ra
ion ce fată bună la suflet 
îi dînsa. Că la ședință, a- 
colo la secție, zicea dum
neaei, Tamara, profesoara 
de himie, numai și numai 
de blana ceea s-o vorbit. 
Cum să nu plece fata, ce, 
mai putea rămîne ?“

Păși îndesat. Gura 
arcuită își lăsă în jos 
țurile :

„Nu ești prost, mă, 
itor de haine scurte și 
rării lungi, nu, mă !... 
dacă-ți întorc eu pe 
șandramaua, 
Nu, mă, nu vezi tu un ban 
de la mine!"

La capătul gîndului, în
să, ceva îi spunea că lu
crul acesta nu va fi chiar 
atît de ușor, căci se obiș
nuise s-o vadă pe soră-sa 
roșind ori de cîte • ori ros
tea numele croitorului. Oa
re degeaba sperase că o- 
chiul acela strîmb nu-1 va 
mai arde, de acolo, de un
de stătea înfipt, din cadrul 
ușii, ori din ungher ? Dar 
buza de iepure îi jucă, în 
față, despicată a batjocură, 
și el se-ndîrji:

„Nu, nu vezi tu un ban! 
Mai curînd trec casa pe

lui 
col-

cro- 
sfo- 
Dar 
dos 

ce te faci ?

după ce 
i trecuse 

lui An- 
magazi- 
surprin- 
fata o- 
ei, (nu

numele ei, și ea să decidă 
pe urmă !"

Ideea i se zbătea cît se 
poate de clar. Mai gîndise 
o dată așa ? Ce și-a spus 
atunci cînd Fănica a dat 
buzna înăuntru, < 
prin dreptul casei 
alaiul nunții fetei 
ton, acela de la 
nul universal ? ... O 
sese plîngînd în 
glinzii din camera 
mai bătuse la ușă), și par
că plînsul o făcea mai 
frumoasă... Ii tremuraseră 
și lui genele ? ... Și se pri
viseră zîmbind Gina Lo- 
llobrigida, Sara Montiel și 
Jean Marais, de acolo, din 
pozele lor de un leu și 
jumătate prinse în colțu
rile oglinzii, cînd în ca
meră plutea, mai puternic 
ca-n alte rînduri, parfumul 
de levănțică și mintă ? ... 
Stătuse el pironit ca un 
bleg, neștiind ce să facă, 
ce să-i spună ?... „Fie ce-o 
fi, trec casa pe numele ei! 
M-oi descurca 
te mai ridic una" își 
sese atunci, umblînd 
cameră în cameră, 
să-și găsească locul, 
toate lucrurile dimprejur îi 
săreau în ochi ca niște 
semne mari de întrebare... 
Așa fusese? Așa hotărî- 
se?... Și s-au petrecut toa
te acestea la numai o zi sau 
două după ce Marta a ple
cat spre satul ei, 
rinții 
cîțiva 
talul 
cărți?
Tamara, 
chemat la dînsa și 
poiat din partea 
pachetul cu blana 
son, avusese ea

eu ... poa- 
spu- 
din 

lără 
cînd

la pă- 
ei ? A înjurat el de 
sfinți și a spart cris- 

de la vitrina cu 
Iar apoi, avusese 

atunci cînd l-a 
i-a îna-
Martei 
de ur- 
capotul 

descheiat pînă la mijloc ș' 
genunchiul alb-trandafiriu, 
mic și lucios ?... Și se ui
ta ea spre pachet fără 
prea mare părere de rău, 
ca la un lucru de care 
se desparte pentru puțină 
vreme ? ... Așa a fost ? ...

Farurile unei basculante 
îl orbiră. Se trase la mar
ginea drumului, ferindu-și 
ochii de praful stîrnit. „Da, 
sînt sigur, încă nu s-a 
culcat... poate stă în fața 
oglinzii...".

Trecu înfrigurat podul, 
dar la capătul' lui se opri 
și se aplecă peste grilajul 
de beton. Nu-i era ră.u. ' 
Răcoarea, ce venea de jos 
îi făcea însă mai bine, mă
car că apa rîului nu-i spă
la ochii de toate imaginile, 
de toate femeile, de toate 
bănuielile...

„Așa, mă croitor de hai
ne scurte !“

Cu gîndul vuind de ce
ea ce-i spusese Nucu Pop
tilici, Ilie Gabor se îndrep
tă grăbit spre casă.

In noaptea aceea, îi dă
du tîrcoale silicoza: fe
meie sticloasă, cu părul 
vîlvoi, cerîndu-se...

Mihail Harea
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Cerbul de Ia Mogoșești

SAPTAMINA CULTURALA

TEATRU
— Ultima premieră a Teatru

lui Național „ÎMBRĂCAȚI PE 
CEI GOI I" de Luigi Piran
dello va fi prezentată în zilele 
de sîmbătă 17 februarie ora 
20,00 (abonamentul 5 și 6) și 
joi 22 februarie, ora 20,00 
(abonamentul 7).

Regia spectacolului
semnată de Crin Teodorescu. 
Distribuția : 
ciu, artistă 
Bartok, Costel
Saul Taișler, Marcel Finche
lescu, Antoaneta Glodeanu și 
Constantin Popa.

— „NUNTA DIN PERUGIA" 
de Al. Kirițescu (marți, 20 
februarie, ora 20.00). Regia : 
Sorana Coroamă. In rolurile 
principale: Const. Dinulescu, 
Margareta Baciu, Ion Lascăr, 
Boris 
tok, Costel Constantin, Cor
nelia Hîncu, Sergiu Tudose, 
Constantin Popa și alții. Pen
tru rolul din acest spectacol, 
Elena Bartok a fost distin
să cu mențiune la Festivalul 
Național de Teatru 1967.

— „VEAC DE IARNĂ" de 
Ion Omescu (duminică, 25 
februarie, ora 10,00). Regia: 
Crin Teodorescu și Ion O- 
mescu. 
Valeu, 
Const.
dose, 

Sava, 
alții.

— „O iNTlLNIRE LA CO
PENHAGA" de Yves Jami- 
aque (duminică 18 februarie, 
ora 20,00 și duminică 25 fe
bruarie ora 20,00). Regia: So
rana Coroamă. Interpreți : 
Teofil Vâlcu, Elena Bartok, 
Rella Ghițescu și Marcel Fin
chelescu.

— „STAN PĂȚITUL" dra
matizare de George Vasilescu 
după Ion Creangă (duminică, 
18 februarie, ora 10,00, în sa
la Teatrului și sîmbătă 24 fe
bruarie, ora 15,00 la Casa sin
dicatelor). Regia: Gh. Jora. 
In rolurile principale: Geor
ge Macovei, Petru Ciubota- 
ru, Elena Foca,.

Margareta Ba- 
emerită, Elena 

Constantin,

Olinescu, Elena Bar-

In distribuție: Teofil 
Liana Mărginean u,

Dinulescu, Sergiu Tu- 
Elena Bartok, Const. 

Marcel Finchelescu și

OPERĂ
— „GISELLE" balet de A- 

dam. Conducerea muzicală:

principale : Nalașa 
și Ion Băitanciuc, 

18 februarie ora

C. Calistru. Regia și core
grafia : Vasile Marcu. Sceno
grafia : George Doroșenco. In 
rolurile
Vronschi 
(duminică 
15,00).

— „SILVIA", operetă de 
Kalman. Conducerea muzica
lă : Cornelia Voina. Regia : 
Barbu Dumitrescu. Scenogra
fia : Lili Agapie. In rolurile 
principale : Gina Tripa, Cris
tian Georgescu, Victor Popo- 
vici, Elena Cărcăleanu, (luni 
19 februarie, ora 19,30).

— „CAVALERIA RUSTICA
NA" de Mascagni și „PAIA
ȚE" de Leoncavallo (miercuri 
21 februarie, ora 19,30).

— „BAL MASCAT" de Verdi. 
Conducerea muzicală: Cornelia 
Voina. (sîmbătă 24 februarie, 
ora 19,30).

FILM
premiere

„CĂUTAȚI IDOLUL", o co
medie muzicală, producție a 
studiourilor Iranco-italiene. 
(Sala „Victoria", 15—25 fe
bruarie).

„RĂZBOI ȘI PACE", (serii
le III și IV) un film de Ser- 
ghei Bondarciuk, dupăi roma
nul lui Lev Tolstoi. Seria, a 
treia: „BORODINO", seria a 
patra: „PIERRE BEZUHOV". 
(Sala „Republica", 19—25 fe
bruarie).

„VALETUL DE PICĂ", o 
producție a studiourilor fran
ceze 1962. (Sala „Tineretului- 
19—25 februarie).

reluări
„FRENCH CAN-CAN" (sala 
„Nicolina", 19—21 febr.).
„ȘAPTE BĂIEȚI Șl-o ȘTREN

GĂRITĂ" (sala „Nicolina", 
22—25 febr.).
„VALURILE DUNĂRII" 
„Arta" 19—21 febr.). 
„CONTELE BOBY" 
„Arta", 22—25 febr.).

FILARMONICĂ

chestrei Festivalului de la Bey
routh. Avînd în palmaresul său 
numeroase turnee în R. F. G„ 
Uniunea Sovietică, Cehoslovacia, 
Bulgaria, Ungaria, -China, Mau- 
fred Scherzer se bucură de un 
binemeritat prestigiu internațio
nal. La Iași va interpreta Con
certul pentru vioară de Antonin 
Dvorak, concert dedicat în 1879 
de marele compozitor ceh cele
brului violonist Joachim.

Dinu Lipatti figurează cu Suita 
Șetrarii, piesă cu care compozi
torul și pianistul român a cîști- 
gat în 1933 premiul George Enes- 
cu, ea figurînd și în stagiunea 
pariziană din 1939, sub bagheta 
lui Enescu însuși. In 1937 lucra
rea obține medalia de argint a 
Republicii Franceze.

Ultima lucrare a Concertului 
filarmonicii este Simfonia Harold 
în Italia de Hector Berlioz, com
poziție scrisă în căsuța din Mont- 
mărtre, la cererea lui Paganini. 
Este o simfonie cu violă princi
pală ce se autodefinește ca un 
portret muzical al lui Berlioz, 
melancolicul hoinar prin împre
jurimile Romei.

Partea aceasta solistică a viorii 
este susținută de talentatul com
ponent al formației ieșene, Gheor- 
ghe Moldovanu.

Vineri 23 februarie 
a.c., orele 17,30, prof. dr. 
docent Gh. Chipail va 
conferenția în sala Ca
sei Sindicatelor din Iași, 
despre „Performanțe chi
rurgicale asupra cordu
lui uman".

„Modele noi de pri
măvară" este titlul unei 
parade a modei organi
zate sîmbătă 24 februa
rie a.c., orele 20, în sala 
Casei de Cultură a Sin
dicatelor, cu participa
rea O.C.L. ~ 
călțăminte, 
confecții 
Tricotaje 
Iași.

Textlle-In- 
Fabricii de 

și Fabricii de 
„Moldova" din

Festivalul folcloric deslășurat în lunile ianuarie — 
februarie 1968, sub girul Casei Creației Populare 
și al organizației U. T. C„ a scos la iveală în 
etapele de pînă acum a doua comoară de artă și talentafi 
artiști ai satelor noastre. Măști și obiceiuri legate de dati
nile sărbătorilor de iarnă, toate seculare, trecute din bu
nic în nepot, au surprins pe spectatori și au confirmat i- 
mensul rezervor de valori etico-iolclorice încă nepuse în 
valoare.

Capra de la Heci sau cerbul de la Mogoșești au de
venit personaje de neuitat, aflate în centrul manifestărilor 
folcloiice.

Solistul Concertului extraordi
nar din 23 februarie, (ora 20) și 
din 24 februarie (ora 17) este 
Maufred Scherzer din R. D. G. 
Violonistul german, laureat al u- 
nor concursuri naționale și in
ternaționale a fost membru al 
orchestrei naționale din Drezda, 
apoi, la 20 de ani, a fost numit 
prim violonist al Operei Comice 
din Berlin, iar între anii 1961— 
1966 prim violonist-solist al or-

Șl STUDENȚILOR
duminică 18 febr. orele 19 : Spec

tacol cu piesa „In căutarea 
bucuriei" de V. Rozov — în 
interpretarea formației de 
teatru a liceului nr. 9 din 
Iași.

luni 20 februarie, orele 20 : Nou
tăți literare : „Ultimul Wi
lling" de Iohan Bojer — pre
zintă prof. Lucia Hărăbor.

miercuri 21 febr. orele 20 : Spec
tacol de „Miniaturi" prezen
tat de formația de teatru a 
Casei, în regia lui Puiu Va- 
siliu, actor al Teatrului Na
țional „Vasile Alecsandri".

joi 22 februarie, orele 20 : In ci
clul „Tinerețe și idealuri con
temporane", va conferenția 
lector unlv. Titus Raveica, 
despre „Problema omului în 
filozofia contemporană".

In continuare, film : „Pro
cesul din Verona".

vineri 23 febr. orele 20 : Curs de 
istoria artelor : „Barocul" și 
„Rubens" — conferențiază 
prof. univ. Ilie Grămadă.

sîmbătă 24 febr. orele 20 : Sim
pozionul „Prin pregătire te
meinică devenim folositori e- 
conomiei naționale", susținut 
de prof. dr. doc. D. Rusu, 
Petre Mocanu, directorul Băn
cii Naționale, Sucursala regio
nală Iași, V. Puișor, președ. 
Trib, oraș Iași, V. Tufescu, 
directorul Liceului economic.

* Orice schimbări în programe 
se datoresc instituțiilor de spec
tacole respective.

In cadrul lunii cărții 
la sate, prin grija Co
mitetului Regional de 
Cultură și Artă, a Casei 
Regionale a creației 
populare și a Bibliotecii 
Regionale, în numeroase 
comune din regiune au 
avut loc manifestări cul
turale și întilniri ale 
scriitorilor ieșeni cu ci
titorii. Astfel, echipe de 
scriitori au vizitat cite- 
va comune din preajma 
Bîrladului, 
ca, Ciurea 
din raionul 
ca asemenea manifestări 
să aibă loc în conti
nuare.

corn. Holbo- 
și Bivolari 

Iași, urmtnd

O inițiativă demnă de 
relevat e desigur aceea 
a sătenilor din com. Ce- 
plenița-Hîrlău care au 
ținut să-l aibă in mijlo
cul lor pe cunoscutul 
actor C. Sava de la Tea
trul Național din Iași. 
Intîlnirea a avut loc du
minică 11 februarie, cu 
care prilej C. Sava a e- 
vocat fapte din cariera 
sa și a vorbit auditoru
lui despre rolul teatrului 
în mișcarea culturală a 
țării.

educație sanitara 

A CCtDEN TUL 
ESTE 
A CCtDEN TA L ?
Accidentele de circulație constituie una din problemele im

portanțe de sănătate publică în toată lumea. Numărul mare de 
victime care își pierd viața sau sufăr diferite vătămări corporale 
cu incapacitate de muncă justifică din plin preocuparea orga
nelor de stat, legislative sau medicale asupra accidentelor de 
trafic deoarece, îndeosebi prin proporția mare de victime ome
nești, „epidemia" acestor accidente constituie o problemă impor
tantă a secolului nostru care obligă la cunoașterea cauzelor și 
la prevenirea lor.

Faptul că în unele țări numărul morților prin accidente de 
trafic se situează pe locul III, în cauzele de decese după bolile 
de inimă Și tumori, iar pentru vîrsta cea mai productivă între 
25—35 ani tinde să ocupe chiar locul I, conferă deosebită răs
pundere atit celor care sînt chemați să asigure starea de sănă
tate a populației cit și beneficiarilor drumului public.

Este bine cunoscut faptul că în producerea unui accident 
de circulație sau de trafic intervin 3 elemente : omul, vehiculul 
și strada. Toți autorii sînt de acord că omul deține rolul princi
pal în producerea unui accident de circulație, de unde și afir
mația cu caracter de lozincă lansată de Organizația Mondială 
a Sănătății că „Accidentul nu este accidental".

Conducerea unui vehicul pe drumurile publice constituie o 
problemă de formație etico-socială și intelectuală, modul de 
viață, educația, particularitățile de caracter influențind în mă

sură egală capacitatea de a prevedea riscurile unei conduceri 
neregulamentare, de a respecta normele de circulație. Se spune 
pe drept cuvîr.t că omul conduce așa cum trăiește, că toate 
stările de spirit sau conflictele sale se repercutează asupra con
ducerii, mărind riscul de accidentare. Cu cît o persoană are 
funcțiile psihice și sentimentele etico-sociale mai maturizate, cu 
atît va avea spiritul autocritic și de prevedere mai dezvoltat și 
ca atare, șanse maxime de evitarea așa-zisului risc de accidentare.

Oboseala cu dispersarea atenției, unele boli infecțioase acute 
ce tulbură reflectivitatea și modul de a reacționa îndeosebi în 
situații dificile, tulburările vizuale ca și consumul unor substanțe 
liniștitoare pentru sistemul nervos (psiholeptice) au de asemeni 
efecte negative asupra promptitudinei reflexelor legate de con
ducere. Atari substanțe fac individul mai indiferent la situațiile 
externe, scad reflectivitatea și precizia mișcărilor fine ca și a 
reacțiilor prompte în situații dificile avînd ca urmare tulburarea 
dexterității în conducere, scăzînd abilitatea și măiestria în con
ducere, periclitînd siguranța circulației.

Un factor deosebit de important care creează un pericol 
direct pentru circulația pe căi publice este consumul de alcool. 
Acest consum explică de ce majoritatea accidentelor se produc 
duminica sau chiar lunea, prin starea de oboseală care rămîne 
după eliminarea alcoolului. Se știe că alcoolul are o acțiune 
depresivă asupra funcțiilor psihice, crește activitatea centrilor 
subcorticali și prin aceasta duce la un comportament necon
trolat. Prin aceasta, alcoolul scade eficiența profesională chiar 
și la cei ce au obițnut performanțe în acest domeniu, scade 
puterea de concentrare și atenție în conducere, mărește obo
seala, produce un curaj nesusținut de activitatea reflexă ner
voasă fapt ce face persoana să aprecieze greșit abilitatea sa 
în conducere. Sub influența optimismului exagerat creat de can
titățile mici de alcool, conducătorul consideră că are calități 
deosebite în conducere, mărește viteza, dar datorită tul
burării reflexelor și ca atare scăderii abilității în conducere, acci
dentele vor fi mult moi frecvente.

Toate studiile făcute asupra influenței alcoolului în circulație 
arată în mod neîndoios faptul că alcoolul alterează performan
țele în conducere, produce un optimism exagerat nesusținut de o 
activitate reflectorie normală, crește timpii de reacție de circa 
2 ori chiar la concentrații mici. De aceea, în atari condiții, însăși 
viteza devine o problemă medicală deoarece cantități chiar mici 
de alcool dublează timpul de frînare a vehiculului la vederea 

unui obstacol. Prin această frînare cu întîrziere, deseori obsta
colul nu mai aoate fi evitat. Faptul că 20 la sută din accidente 
se produc sub limita legală de 1%o gr. alcool în singe demon
strează în plus pericolul consumării oricărei cantități de alcool 
in timpul conducerii.

Un fapt medical deosebit asupra căruia trebuie sâ atragem 
atentia și core este necesar să fie cunoscut de către orice con
ducător este modul de acordare a primului ajutor în caz de 
accident, deoarece după datele statistice internaționale, circa 
20.000 victime or putea fi salvate anual dacă de la început s-ar 
acorda un prim ajutor eficace. Profilaxia accidentelor de circu
lație trebuie prin urmare să inceapă încă de la alegerea și recru
tarea conducătorilor printr-o examinare medicală amănunțită și 
orientarea celor ce prezintă anumite tulburări spre alte profesiuni 
decit circulația.

In formarea conducătorilor de vehicule trebuie să se accen
tueze necesitatea instruirii conducătorilor si față de situații difi
cile ca și în acordarea unui prim ajutor elementar. De asemeni, 
este necesar să se respecte cu strictețe dispozițiile legale de 
control medical periodic în scopul evitării riscurilor prin diferite 
tulburări ale organismului de care uneori aceștia nu-și dau seama. 
Educația sanitară a conducătorilor și pietonilor și-a arătat efi
cacitatea prin prevenirea accidentelor de trafic deoarece, în țările 
în care s-a introdus „Săptămîna fără accidente" ce a solicitat 
din partea conducătorilor și pietonilor o vigilență și atenție ma
ximă în circulație, numărul acestora a scăzut impresionant. Exem
plul unor țări care au adoptat coduri rutiere în care se includ 
și modalitățile de a reacționa față de riscurile în conducere, ca 
și a celor care ou suprimat prin lege orice consum de alcool pe 
timpul conducerii, este o dovadă de netăgăduit că accidentul de 
circulație nu e un tribut fatal pe care îl plătește omul epocii 
civilizate, ci el poate fi prevenit tet așa de bine ca și epidemiile 
sau alte boli.

Situația unor țări, dintre care și țara noastră, unde se acordă 
o atenție deosebită respectării regulilor de circulație, muncii edu
cative legate de circulație, verificării riguroase a vehiculelor, 
înlătură ideea fatalității accidentelor și a creșterii lor proporțio
nale o dată cu parcul de vehicule, dînd un suport puternic ac
țiunilor de prevenire a accidentelor care se reflectă în scăderea 
numărului lor, și protejînd astfel omul ca valoarea cea mai 
ridicată a lumii materiale.

Conf. dr. Gh. Scripcaru



„In țara noastră își des
fășoară activitatea un nu
măr mare de institute de 
proiectare specializate in 
diferite domenii de activi
tate. In anii puterii popu
lare, proiectanții au adus 
o contribuție prețioasă la 
înfăptuirea marilor edificii 
ale socialismului. Atît în 
domeniul construcțiilor in
dustriale și agricole cit și 
al construcțiilor social-cul- 
turale, proiectanții au a- 
doptat numeroase soluții 
remarcabile îmbinînd în 
mod armonios utilul cu fru
mosul. S-au obținut, de a- 
semenea, rezultate de sea
mă în elaborarea și pro
iectarea unor utilaje com
plexe. In toate combinate
le, uzinele și fabricile, in 
unitățile social-culturaie, în 
cartierele de locuit sînt în
corporate talentul și price
perea zecilor de mii de 
proiectanți care, alături de 
întregul popor, participă cu 
însuflețire la înfăptuirea po

Secolul al XX-lea și în 
special epoca socialistă, a 
dat un conținut nou noțiu
nii de constructor, îmbi
nînd în aceeași sferă tră
săturile esențiale ale știin
ței cu cele ale artei. Și 
nici nu poate fi altfel pen
tru că aria întinsă a preo
cupărilor și realizărilor din 
domeniul construcțiilor în
conjoară omul, creează și 
organizează cadrul spațial 
care cuprinde desfășurarea 
vieții, muncii, odihnei, de
plasărilor lui.

Mărețele lucrări realiza
te și în curs de execuție 
pe întreg cuprinsul patri
ei — orașe noi și vechi 
întinerite, ansambluri in
dustriale înșirate pe cîm- 
piile și de-a lungul dealu
rilor Moldovei, Munteniei, 
Ardealului, Dobrogei sau 
Olteniei, baraje monumen
tale ce-și înfig dinții de 
beton în coastele munților 
sau în stîncile Porților de

liticii partidului de con
strucție socialistă a țării 
noastre. ♦

Toate realizările obținute 
în munca de proiectare în 
anii socialismului vorbesc 
despre faptul că România 
dispune de un corp valoros 
de proiectanți în stare să 
rezolve cu competență cele 
mai complexe probleme de 
construcție. An de an pro
iectanții și constructorii au 
obținut rezultate tot mai 
bune, și-au ridicat nivelul 
de pregătire, competența 
proiesională, au asigurat 
tot mai multe lucrări de ca
litate superioară.

Conducerea partidului și 
statului dau o înaltă apre
ciere activității specialiști
lor din domeniul proiectă
rii"

Din cuvînlarea tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu la 
Consfătuirea consacrată 
activității de proiectare 
în domeniul construcții
lor. 

Fier ale Dunării, sînt o- 
pere ale noastre, valori și 
podoabe ce se încrustează 
și răsună puternic în tru
pul țării.

Acestora li se alătură 
frumoase și moderne lu
crări de drumuri și po
duri, dintre care vom a- 
minti doar podul metalic 
de la Giurgiu, viaductele 
de la Bicaz și Poiana Te
iului, drumul național de 
pe valea Bistriței, moder
nizarea drumului Iași •— 
Vaslui — Bîrlad și altele.

Alături de frumusețile 
naturii, alături de cadrul 
construit, efortul construc
torilor creează noi forme 
materiale, pe care fiecare 
cetățean le asociază cu în
fățișarea familiară a casei, 
a cartierului, orașului, cu 
însăși imaginea iubită a 
patriei.

Dacă ne referim la me
leagurile ieșene, în anii regi

mului socialist a cunos
cut înfăptuiri de seamă în 
dezvoltarea economică și 
social-culturală, realizările 
în domeniul construcțiilor 
marcînd etape importante 
în desăvîrșirea construcției 
socialismului, în progresul 
multilateral al patriei noa
stre.

S-au, construit noi fabrici 
și uzine, s-au construit mii 
de apartamente, s-au mo
dernizat sute de kilometri 
de drumuri, s-a,u proiectat 
și executat poduri noi — 
dintre care amintim tra
seele Iași — Răducăneni
— Albița, Iași — Grajduri, 
podul Tudor Vladimirescu, 
podul Metalurgiei din Iași
— toate acestea schimbînd 
fața acestor locuri, devenite 
vast șantier.

Construcțiile ridicate în 
ultimii zece ani, au impri
mat lașului amprenta unui 
oraș modern, în care mo
numentele istorice și de 
arhitectură amintesc trecu
tul și păstrează atmosfera 
plină de pitoresc a lașu
lui.

Astfel, în atenția proiec • 
fanților ieșeni a stat, pe 
de o parte, problema rea
lizării unor construcții ca
re să satisfacă exigențele 
de ordin estetic și utilitar 
și care să exprime în ace
lași timp trăsăturile speci
fice sufletului moldovenesc.

Realizările din ultimii 
ani. demonstrează experi
ența acumulată în proiec
tarea diverselor categorii 
de investiții, ansambluri de 
locuințe (peste 17.000 de 
apartamente, clădiri so- 
cial-culturale în special în 
orașul Iași unde s-au pro
iectat și executat cămine 
studențești, cantine, spații 
comerciale, școli medii și 
altele, însumînd peste 200 
de clădiri, drumuri, rețele 
termice, rețele stradale, 
construcții industriale de 
importanță locală etc.).

Colectivul de proiectanți 
ai D.S.A.P.C. Iași este un 
colectiv tînăr, caracterizat 
prin dinamism și entuzi
asm specific tinereții, ca
re a cîștigat însă o ex

periență bogată,, realizările 
din viața acestui colec
tiv nerămînînd unicate, e- 
le repetîndu-se pe alte 
coordonate și la scară din 
ce în ce mai largă.

In cinstea Conferinței 
Naționale a Partidului Co
munist Român și în întîm- 
pinarea celei de a XX-a 
aniversări a Republicii, 
colectivul de muncă din 
cadrul D.S.A.P.C. a obținut 
rezultate frumoase în pro
ducție, planul pe anul 1967 
fiind realizat încă de la 
data de 10 decembrie, deci 
cu 21 zile înainte de în
cheierea anului.

Prin eforturile comune 
ale întregului personal al 
direcției, s-a ajuns ca de
calajul între proiectare și 
execuție să fie de 8—10 
luni și se prevede o creș
tere a acestui decalaj la 
circa un an.

Sînt demne de mențio
nat cîteva realizări impor
tante ale proiectanților ie
șeni :

— Stadionul „23 August" 
din Iași, la care remarcăm 
structura de rezistență for
mată din gradene prefa
bricate pe timpane de be
ton simplu și cadre de 
beton armat și în mod de
osebit tribuna principală 

care este acoperită cu o 
copertină — pînză subțire 
de beton armat — în con
solă, cu deschiderea de 
9,3 m. formată din gru
pe de paraboloizi hiper
bolici.

Blocurile de locuințe 
Mal stîng Bahlui repre
zintă un ansamblu format 
din 6 blocuri turn, cu sub
sol, parter și 10 etaje, 
constituind un element ur
banistic ce subliniază con
dițiile specifice de relief 
și care pune în valoare 
monumentele arhitectonice 
învecinate. Urmărirea com
portării în timp a acestor 
blocuri cu structura de re
zistență din diafragme de 
beton arma.t în cofraje de 
inventar și cu radier ge
neral pe argilă contractilă 
a dat certitudinea utiliză
rii în continuare a aces
tor structuri tot pentru 

blocuri turn cu 11 nivele 
amplasate în aceeași zonă 
însă pe rețele de grinzi 
precum și transplantarea 
sistemului constructiv cu a- 
daptarea soluției la cofraje 
glisante și cu radier ge
neral și în Cartierul Tătă- 
rași unde terenul de fun
dație este loess sensibil la 
înmuiere.

Experiența acumulată 
ne-a permis să propunem 
executarea în Piața Podul 
Roș a unui bloc turn avînd 
parter și 11 nivele fun
dat pe radier general, evi- 
tîndu-se fundarea indirec
tă cu ajutorul piloților de 
beton armat, ceea ce con
duce la o economie a cos* 
tului fundațiilor de ccat 
600 mii lei.

O altă lucrare demnă de 
menționat este Podul Tu
dor Vladimirescu Iași la 
care s-a folosit betonul ar
mat precomprimat și o 
concepție a structurii de 
rezistență ce a condus la 
realizarea unei deschideri 
remarcabile cu elemente 
suple și folosirea raționa
lă a oțelurilor de calitate 
superioară.

Spitalul clinic de pedi
atrie din Iași reprezintă a 
lucrare de factură moder
nă, compoziția spațială a 
complexului bazîndu-se pe 
sistemul centralizat com
pletat de clădiri anexe. 
Spitalul are un corp prin
cipal A. dezvoltat pe 10 
nivele și un corp B. am
plasat perpendicular pe 
corpul A.

La această lucrare su
bliniem împletirea activi

Secțiune in Piața Unirii

tății de proiectare cu cer
cetarea științifică, la care 
împreună cu Facultatea de 
Construcții Iași, Filiala 
ÎNCERC Iași, s-a calculat 
un planșeu de beton ar
mat pe baza încercării unei 
porțiuni de model. Tipul 
de planșeu adoptat condu
ce la o grosime minimă de 
planșeu, înălțimea utilă 
Crescînd față de soluțiile 
obișnuite cu 20—25 cm., 
iar consumul de oțel față 
de soluțiile curente scade 
cu 2 kg./m.p. suprafață 
desfășurată.

De asemenea, în cadrul 
Complexului Social-Studen- 
țesc pentru Institutul Po
litehnic Iași, D.S.A.P.C. Iași 
în colaborare cu Faculta
tea de Construcții și Fili
ala Iași a ÎNCERC, a pro
iectat o cantină de 6.000 
porții adoptîndu-se tipul de 
fundație izolate, pînze sub
țiri de tip paraboloid hi
perbolic, care prezintă a- 
vantajele specifice prefăbri. 
carii și o montare ușoară, 
indicată în special la struc
turi prefabricate.

La aceste cîteva. exemple 
de soluții noi, îndrăznețe, 
abordate și proiectate de 
către tinerii noștri ingi
neri, s-ar mai putea a- 
dăuga menționarea și a al
tor lucrări remarcabile ca 
blocul turn și restaurantul 
„Cotnari11, policlinica uni
versitară, motelul Bucium 
și recent noul sediu al 
D.S.A.P.C.

Ing. Șt, C.

Cartiere noi în Nicolina



VERSURI DE

HORIA

ZILIERU
HIMERĂ DE IARNĂ *

* din manuscrisul „Iarnă erotică"

Fuge de joc și tiara scumpă scoate 
himera mea (din circul lunii-amantă) 
in rezonanțe clare, ca o plantă 
ce iartă-n lacuri frunzele uscate.

Podoabe vechi, ca pulberea ușoare, 
din părul brun cuprins de-o vagă moarte 
aruncă-ncet in riul ce desparte 
chipul durut de-oglinda trecătoare.

Saboții grei de humă, ce odată 
pe jaruri sfinte incheiau declinul, 
sfărîmă lampa. Rușinos e vinul, 
cind singur luptă-n cupa vinovată.

Și fapta crește izvorindu-și locul 
și legea gurii amăgiri incape 
si-un ger, în stingă, își alege ape 
către obirșii invingindu-I focul.

Lucarne-n cețuri, vrajbă ursitoare 
ca mugurii de flăcări ce infruntă, 
oricit de-adîncă, o tirzie nuntă 
a sinilor de bronz în adorare.

Nocturnul plinset fața-n duioșie 
mi-o-mprejmuie cu ceara, pe ruine 
și moare noaptea rozelor în mine,

cind clopote orbesc în turla vie...

TREC! PRIN GRĂDINI

Clopotniți mari cu penele suave 
ning-lin, peste funinginea din oase ; 
in rîsul alb, printre ruine joase, 
lovesc în piatră fluturi in agave.

Și rănile-n tulpini de rău, umile, 
pierzind in putred muzica luminii, 
aprind cercei de palide actinii 
la marginea argilei, cu feștile.

Și ispășiri cu florile deschise 
își sug încet melancolia vie, 
din lacrima în grea călătorie 
cu păsări in ocol prin paradise.

Pe cumpăna din piept, ce leagă tandră 
acele plaje de-ntristări impure, 
își leapădă într-un nesomn, ușure, 
mlaștina pielei doamna salamandră.

Și-n despărțirea de păcat, tîrzie, 
treci de portalul de iris subțire 
și trupu-ntreg e-o tingă de clavire 
sub febra de falange in sclavie.

Doar spaima cu parfumele alese 
iți scaldă ochiul în înot ; prin vene, 
auzi amanți, in suferinți viclene,

ducind pe umeri palele mirese...

ZIDUL PLÎNGERII

Oglinzile in elegii de seară 
ineacă-n prunduri piatra in orbire, 
cind îngenunchi in turnul tău de mire, 
ca-n roza ruptă foile de ceară.

Nisipul cald cu șerpi in loje-amare 
spre riul supt clepsidra iși supune 
tirindu-ți mineralul in genune, 
în cranii îmbătate de candoare.

Plăceri rămîn în alcooluri, pale 
ca sufletul in ultime vestminte 
sub candelabrul pudic, care minte 
întunecimea blindă din cristale.

Perdeaua lumii lasă să se vadă, 
legind un înger rana lui străveche, 
cu vina fără nume în ureche, 
in balul cast de fragedă zăpadă.

Și nori bătrini pe tîmpla turburată 
hipnotizează iar copilăria , 
cu fumuri de rășini : „ave Maria1', 
la torsul unei fete de agată.

Ramuri de pin, pe apa de fecioară, 
iși otrăvesc vertebrele toride ;
cerul neplins, in valea lui avară,

ca-n blana de jivină te inchide. ..

IARNĂ STRĂVECHE

E verde frigul dincolo de zare ; 
corăbii lungi alunecă pe lume 
(fruct înaintea florii), in uitare, 
cu-n blind adio de curate brume.

Trec pîn-la piept prin ape ca pe coapse, 
peste nămolul sfint de jos - colinde, 
pe care cineva umblind nu sparse 
cu piatra-n mîini, bolnavele oglinde.

Iși surpă ziduri iedera sanguină 
de vorbele cu carnea prea amară 
și fagurii nocturni și grei de ceară 
în fragedul infern preling lumină.

Sub pleoapa-aceea, nimeni nu răspunde 
cit e de cald in blinda lui otravă, 
irisul pal cu armonii în unde ?
O, planta amăgirilor, suavă !

Și baruri mari se umplu in pahare, 
uitarea moale inchizindu-l chipul 
ca morții fără glorie-n uitare, - 
îngăduința nopții-nsingurind nisipul.

Zeu in exil cu corbul in acvarii, 
in bocetul de lămpi îndoliate 
și plinge piatra-n straniile arii

cea mai rotundă lacrimă din toate...

VINĂ

Prin apa nemuririi în durere, 
eu te-atn trecut hotarele, odată. 
Venind din urmă, blinde conifere 
cădelnițau tămiia lor curată.

De superstiții, cețuri tiritoare 
puneau un voal spre vocile streine, 
auzul meu păgin stingind in tine 
cenușa albă ce în ierburi doare.

Mersul viclean, ca-ntr-un altar cu zeii 
înconjurați de suferinți lehuze, 
nu mi-l blestem : pe palidele buze, 
ard spinii și ocările femeii.

Juna tristețe cu licheni de vise 
imi țese mască, și-n genunchi mă ține 
la gură de vulcani, lingă abise, 
tăgada ta făgăduind in mine.

Cu morții-n piept și lepădări aproape, 
pe cuiele de vină calc cu chinul, 
și-n planta-aceea e de-ajuns veninul, 
in vuietul din scoică să mă-ngroape.

Pe funii, intre turle amoroase, 
hulind zăpada și speranța moale, 
mă las să-mi curgă prin orbite goale

vinul din candeli, in candide oase...

ILUSTRAȚIE Șl REFLEXIVITATE
O anume limitare, vreme 

de cîțiva ani, a posibilităților 
de informare sistematică asu
pra creației literare și artisti
ce, limitare survenită in nu
mele unor principii rău înțele
se, cum ar fi descongestiona
rea programelor școlare uma
nistice de abuzurile factologiei 
sau ierarhizarea studiilor în 
funcție de o actualitate privi
tă lacunar, prin ignorarea or- 
ganicităfii procesului dialectic 
al devenirii, a dus la restrÎQ- 
gerea posibilităților de instru
ire a școlarilor. In școală, nu 
se tinea seama totdeauna 
de acel imbold al sensibi
lității fără de care muzi
calitatea unică și gravă a li
ricii eminesciene rămîne înși
ruire de sterpe nofiuni. Marii 
clasici erau unilateral cerce
tați, despre Macedonski, des
pre mișcarea simbolistă, din 
care nu se cita măcar numele 
lui D. Anghel, manualele de 
școală nu pomeneau, după cum 
aceleași cărți păstrau o tăce
re deplină și asupra altor 
scriitori.

Era deci firesc ca, după ce 
documentele de partid au a- 
tras atenția asupra unor ca
rențe ale învățămintului, să 
urmeze discufii mai adîncite 
asupra dezvoltării culturii ro
mânești ca un proces obiec
tiv, determinat de iactorii 
specifici, definitorii pentru 
forfa creatoare a poporului 
nostru. S-a observat atunci, 
și nu numai atunci, că operele 
anonime, (imite și filtrate de 
o îndelungată experiență, 
comportă mai multă adîncime 
și originalitate decit nu știu 
care poem epic relatînd anec
dote privitoare la eroii „ne
gativi" care dau foc, așa nu
mai din răutate, unei șire de 
paie, unui grajd, sau profe
rează cuvinte de amenințare 
la adresa „pozitivilor". Como
ditatea unui așa-zis realism 
care echivala, în iond, cu 
platitudinea, culorile tranda
firii ale operelor care ilustrau 
în loc să scormonească, să 
caute, să pasioneze prin des
coperirea meandrelor adevă

rului, s-au văzut astfel, din ce 
în ce mai mult, compromise.

Treptat, arta noastră, teatrul, 
pictura, poezia, romanul —fil
mul mai pu(in — a început 
să parcurgă din nou (sau în 
continuare) drumul de la sim
pla relatare împodobită fes
tiv în cel mai searbăd 
și mai banal pitoresc, la 
reflexivitate, de la descripti
vism la problemele etice și 
filozofice ale individului și 
ale colectivității.

Rememorarea acestui proces 
este utilă înțelegerii momen
tului actual, spre a distinge, 
din vasta producție artistică, 
elementele vii, spre a explica, 
pe de altă parte, și unele 
exagerări în abordarea mo
durilor de expresie mai inso
lite. Poezia și proza idilică, cu 
imaginile unui autohtonism 

coordonate artistice
desuet, nu mai pot Incinta 
pe amatorii de artă, astăzi. 
Insă nu orice poezie clară, 
cîntînd natura și nu orice 
proză care-și propune o des
fășurare logică, pe baza acu
mulărilor treptate în continu
area personajelor, merită pri
viri îngăduitoare sau chiar 
disprețul, tratîndu-le ca sub
produs.

Este de înțeles entuziasmul 
neolitic al unor tineri care i-au 
descoperit singuri, în anii stu
denției sau și după aceea, nu 
numai pe Ion Barbu, dar și pe 
Sașa Pană, pe Urmuz, pe Ion 
Vinea, Ilarie Voronca, pe Geo 
Bogza — recomandat de pri
mele sale volume de versuri, 
reviste avangardiste ca Unu 
ș.a. Literatura aceasta își are, 
neîndoielnic, locul ei bine de
terminat în evoluția scrisului 
artistic, într-o perioadă cind 
fronda anlifilistină putea adu
ce satisfacții, constituind un 
antidot împotriva inerției in
telectuale. Dar fronda în sine, 
cea care, în mod deliberat, a- 
pela la ilogic, la explorări 
onirice, la calamburul sarcas
tic, a rămas, ca atitudine, des
prinsă de valorile artei. Ion 
Barbu este un mare poet nu 
pentru că a surprins spiritele 
prin hermetismul său care „în 
aplicare e adesea numai filo-

logic" (G. Căline seu) ci prin 
tensionarea lirismului înălțat 
la domeniul cunoașterii esen
țelor. Structurile logice, care 
nu se confundă neapărat cu 
discursivitatea silogistică, nu 
pot ii evitate, cel puțin ca 
niște componente ce susțin e- 
moția poetică, nici în cazurile- 
îimilă cele mai tipice. Incifra- 
rea nu înseamnă excluderea 
organizării ei, mai degrabă, 
utilizarea unor coordonate pu
țin comune, menite a condu
ce, prin sublimarea aparente
lor exterioare, spre straturile 
de profunzime ale emoției li
rice. Modernitatea nu presu
pune, deci, abandonarea orga
nizării interne a emofiei după 
cum nu înseamnă exclusiv 
cerebralizare. Blaga este un 
gînditor care trimite la medi
tație adîncă, fiind implicit, un

mare liric ; Ion Barbu este, la 
noi, promotorul unui amplu 
lirism al cunoașterii, conju- 
gînd ideea și emoția. Poezia 
noastră actuală, cea care se 
recomandă prin modernitatea 
expresiei, se mișcă, prin A. E. 
Baconsky, Șt. Aug. Doinaș, 
prin Nichila Slănescu, Aurel 
Rău, Ion Gheorghe, Marin So- 
rescu, între aceleași coordo
nate, fiecare conturîndu-și, se 
înțelege, în măsura autentici
tății comunicării lirice, timbrul 
original. Reprobabilă rămîne, 
la alți autori tineri, pastișa.

Insă poezia românească o- 
feră și alte aspecte care se 
înscriu organic celor mai bu
ne tradiții, de la Eminescu la 
Macedonski, la Arghezi și 
Blaga, de la Goga și Cotruș 
la Mihai Beniuc, și iar de la 
.Eminescu la D. Anghel, Șt. 
Petică la Ion Pillat, V. Voicu- 
Jescu, G. Lesnea pînă la Ni- 
colae Labiș, Ion Brad, Ion A- 
lexandru, Corneliu Sturzu, de 
la Arghezi și Adrian Maniu, 
la G. Călinescu, de la Matei 
C.aragiale la Al. Al. Philippide, 
Demostene Botez, N. Țațomir, 
de la Eminescu, la Șt. O. Iosif, 
Otilia Cazimir, G. Topîrceanu, 
FI. M. Petrescu, Horia Zilieru. 
Nu propunem aici, firește, nici 
ierarhii nici familii de spirite. 
Apropierile se pot face în se

rii variate, ideea de bază 
constituind-o existenta unui 
puternic filon national, susți
nut de cele mai deosebite 
personalități, fără acele sub
linieri forjate, căutate, ale u- 
nei expresivități menite să e- 
pateze prin suspendarea inte- 
ligibiiității.

Și in plastică, Brâncuși și 
Tuculescu se înscriu aceluiași 
orizont national lipsit de os
tentația subiectivizării solip
siste, a proiectării eului prin 
forțarea originalității. Căută
rile izbutite nu reprezintă nici 
aici intenționalitate programa
tică, ci dezvoltări spontane, 
cu o finalitate artistică, nu 
una exclusiv tehnică sau de 
ilustrare a unor idei anterior 
decise.

In sfîrșit, dacă vom aminti 
că Festivalul Național al tea
trelor dramatice din decem
brie trecut s-a deschis cu 
fragmente din dramaturgia lui 
Blaga și s-a încheiat cu Ca- 
ragiale, însumînd între acești 
poli și debuturile avînd sem
nificații de experiment artis
tic, (Leonida Teodorescu, Sorin 
Titel, Paul Cornel Chitic) ca 
și modalitățile de valorificare 
cultă ale folclorului, aflăm 
confirmarea acelorași coordo
nate artistice. Realizînd astfel 
depășirea ilustrativismului, a 
decalcului realității, asistăm 
la constituirea unor opere de 
profundă reflexivitate, dezvă
luind sensuri împlinite printr-o 
organizare logică și accesibi
lă a efortului creator.

Pragurile acestei accesibili
tăți sînt, evident, diferite. E- 
ducația artistică presupune un 
proces de integrare într-o con
tinuitate istorică. Este o ope
rație prin care orice act crea
tor dobîndește identitate, ră- 
mînînd numai ca timpul să 
confirme autenticele valori.
Bogata experiență a artei na
ționale și universale poate 
servi însă, în prealabil, și au
torilor, ca mijloc de confrun
tare. Permanențele estetice se 
manifestă, în orice caz, prin 
integrarea marilor probleme 
ale omului în contextul și în 
continuitatea aspirațiilor gra
ve ale vieții, prin ruperea ză
gazurilor, cate ne izolează în 
imediat, în contingențele unui 
moment, proiectîndu-ne prin 
emoția pură a reflexivității în 
oibita veritabilelor esențe u-
mane. N. Barbu



fra g m e n tar i um REFLEXELE SNOBISMULUI
Unei scriitoare din catego- 

iia prestigioasă a analiștilor 
ii datorăm, pagini excelente 
despre snobism ca fenomen 
definitoriu pentru anumite 
cercuri burgheze. Alții au de
scris cu atenfie burghezia în 
drumul ei către un scop ; Hor
tensia Papadat-Bengescu are în 
■vedere burghezia ajunsă, ca- 
re-și permite voluptățile luxu
lui, jubilînd satisfăcută sau 
dedlndu-se viciilor. Romanul 
Hallipilor este, într-o privință, 
un document de psihologie so
cială proiectînd lumini asu
pra mentalității snobe inter
belice. In lipsa blazonului is
toric, Hallipii arborează Ia 
timp „oarecare pretenții boie
rești" ; la Elena, prima născu
tă a Leriorei, aspirația distinc
ției sociale devine snobism. 
Putea atrage atenția prin echi
librul înnăscut, prin frumuse
țe și avere, dar tînăra cu 
„profilul ei grec perfect" vrea 
să domine. Intenția nerealiza
tă de a se căsători cu prințul 
Maxențiu, personaj straniu, 
proprietar fictiv la Plăesele, 
ascunde o curioasă idolatrie 
pentru numele sonore. „Ce va 
fi găsit fata asta perfectă la 
acest om fără noimă I".

Principala trăsătură a sno
bului, ridicat prin avere în 
fruntea ierarhiei sociale, este 
ambiția de a ii luat în seamă 
pentru ceea ce reprezin
tă el. Orice amintire despre 
precursori îl irită și a vorbi 
de trecut e o imprudență. In 
palatul din Cetatea vie, Elena 
organizează totul în perspec
tivă mondenă; scaunele, ta
blourile sînt de dimensiuni 
mari, ca și casa; recepțiile,— 
dirijate cu o grijă minuțioasă. 
„Credea că poți primi cît de mult 
fără nici o Incomoditate dacă 
îți împărți bine timpul. Ni
mic inopinat. O zi anume pe 
săptămînă pentru audiții mu
zicale. O seară pentru dine
uri obligatorii. Una pentru 
mesele de familie și o altă zi 
pentru a răspunde obligațiilor 
în afară". Simplă diletantă, 
Elena cultivă, nu fără morgă, 
„snobismul onorabil al muzi
cii". Atmosfera seratelor mu
zicale e corectă și rece. Copi
lul ei primește educație de la 
o „nursă" londoneză, autenti
că ; totul e distins și prețios.

Alți snobi frecventează ex
pozițiile de pictură. In atelie
rul mondenului Greg se întîl- 

nesc „două categorii de mo
nocle : monoclu! diplomatic și 
monoclul snob". „Oaspeții, 
rupți In grupuri sau perechi, 
șopteau prin toate colțurile, 
punînd ochii la pîndă ca să 
nu fie surprinși, sau dimpo
trivă, emițînd cu voce aproa
pe normală tot felul de trăn
căneli necuviincioase pe sea
ma celor ce le stau chiar a- 
lături, feriți de reciprocitatea 
ocupației... După expresia du
bioasă a tuturor fețelor, cu- 
noșteai mahalagismul preocu
părilor și bălăceala opiniilor". 
Gîndurile interioare surprinse 
„după dosuri sufletești", sînt 
pline de răutate disimulată. 
Profesor la belle-arte, snob 
convertit la catolicism și he
donist fără scrupule, Greg 
conviețuiește liber cu Mika-l.e, 
„lăcusta fără talie", progeni
tură a italianului.

In centrul acțiunii stă orga
nizarea unui concert din mu
zică de Bach. In fond, marea 
serbare muzicală ce se pre
gătește în casa Elenei Drăgă- 
nescu-Hal.lipa nu e un oma
giu dezinteresat adus artei; 
trebuia să fie „ceva ce nu s-a 
văzut în București", să epa
teze. Elena adoptă ținuta de 
„grande dame" ; Drăgănescu, 
„om de treabă, ascultă de 
dînsa și recunoaște că e al 
doilea în rang fără să se su
pere". Un salon e o imagine 
a amfitrioanei. La recepțiile 
prezidate de Elena nu se vor
bea nici politică nici afaceri. 
„Era salonul-tip, unde fiecare 
căuta să aducă subt forma cea 
mai distinsă ultimul repor
taj". O emulație de limbaj și 
idei, în conformitate cu cali
tatea superioară a mobilieru
lui și cu ținuta perfectă a 
gazdelor. Pasiunea nu era ad
misă decît asupra unui singur 
subiect : muzica. Predilecția de 
elevă silitoare, pe care Elena 
o avusese pentru sonate, se 
transformase într-un snobism 
artistic: snobism care, con
centrat asupra unui astfel de 
obiect, devenise repede pro
fesie de credință". Snobismul 
amfitrioanei, mondenă în stil 
parizian, dă casei Drăgănescu- 
Hallipa nota caracteristică.

Climatul e aproape inedit în 
proza noastră; în locul rela
țiilor vechi dintre țărani și la
tifundiari au apărut reprezen
tanții burgheziei financiare cu 
veleitățile lor de blazon și ra

finament. Saloanele au, în a- 
ceste condiții, un alt conținut, 
comparabil pînă la un punct 
cu acela de sub monarhia lui 
Ludovic-Filip, cînd nobilimea 
încovoiată acceptă compromi
sul impus de evenimente: a- 
lianța cu burghezia. Parvenit, 
bogat peste măsură, burghe
zul bucureștean vrea să dove
dească prin decorul elegant, 
prin interesul pentru arte, că 
averii i se adaugă și manie
rele alese, „l'esprit de finesse". 
Convingerea trebuia impusă 
prin risipă de elemente orbi
toare, prin fast și somptuozi
tate. In joile ei muzicale, E- 
lena asigură acompaniamentul 
ia pian, dar senzație fac cele 
două concerte anuale cu exe- 
cutanți de seamă, cu virtuozi 
chiar. Trei piane excelente, un 
violoncel, o harpă, flaute, o 
bibliotecă muzicală stau la 
dispoziția ansamblului. T oate 
sînt destinate să impună ad
mirație (sensul major al sno
bismului) iar Elena se price
pe să mențină distanțele cu o 
naturală dezinvoltură. Deși 
„protocolară și rigidă de felul 
ei" (poza fiind un alt aspect 
al snobismului), amfitrioana 
știe să fie agreabilă; „Nu-și 
consuma nici spiritul, nici gra
țiile, dar obliga pe musafiri 
să fie spirituali și grațioși".

Ca observatoare a fenome
nului parvenirii între cele 
două războaie mondiale, crea
toarea Hallipilor nu inaugu
rează un domeniu inedit. In
tre Tănase Scatiu al lui Duiliu 
Zamfirescu, Evghenie Ciornei 
(din Venea o moară pe Șiret) 
al Iui Sadoveanu și Doru 
Hallipa, Drăgănescu sau "Wal
ter din trilogia Hallipilor e o 
naturală linie de continuitate, 
înaintașii moșierului Doru Ha
llipa au fost probabil vechili 
sau arendași. Insignifianta 
„baba Smoala" ținuse circiu
mă ceea ce o face pe Nory 
să-i atribuie lui Drăgănescu, 
fiul ei, o ironică „noblesse de 
baril" .Ridicolul prinț Maxențiu 
e fiu nelegitim al desfrînatei 
Zaza, cîntăreață de „varietes", 
Ada „făinăreasa" s-a îmbogățit 
din negoțul de făină practicat 
de tatăl ei. La originea averii lui 
Walter sînt banii cîștigați de 
Salema, „femeia elefantiază", 
în speculații financiare. Seria 
parveniților continuă cu Rim, 
descendent dintr-un slujbaș la 
vamă, cu Lenora, fiică de per

ceptor mizilean, cu ceilalți, ca
re, uitînd obîrșia, au devenit 
moșieri, reprezentanți ai marii 
linanțe și cercurilor snobe.

Nouă la Hortensia Papadat- 
Bengescu e tratarea în frescă 
amplă a snobismului ca feno
men caracteristic lumii Halli
pilor. Ceea ce schițase Ca- 
ragiale în excelente tablouri 
izolate (High-life, Five o'clock), 
persiflînd mimetismul amfitri
oanelor cu „jour fixe", con
stituie acum fondul unei ga
lerii complete. In infatuatul 
„domn Georges" Hogaș a dat 
prima imagine satirică a unui 
snob. Trilogia Hallipilor ofe
ră studiul integral al psiholo
giei snobismului românesc in
terbelic, surprinzînd parveniți, 
snobi și snobe în ipostaze de
finitorii. Prima trăsătură a sno
bismului e aspirația de a im
presiona : prin lux, prin situa
ții, prin colecții care să ulu
iască. Aristocratul are de par
tea lui trecutul, arborele ge
nealogic și distincția naturală, 
ca expresie a manierelor le
gate de mediu. Burghezul îm
bogățit, „sine nobilitate", în
locuiește blazonul cu luxul or
bitor, voindu-se protocolar și 
impecabil. Dar manierele sea
mănă a imitație iar poza su
plinește comportarea firească. 
Snobul simte nevoia profuziu
nii, a bogăției numerice, după 
cum o „snobinettă" ține să ai
bă pietre prețioase, cai de 
curse, lachei. In general, sno

bii sînt foarte atenți la amă
nuntele protocolare. La un di
neu în casa Walter, în timp 
ce se servesc fructele, cîntă 
un exotic duet de negri. Boala 
Lenorei în sanatoriul Walter 
devine „un eveniment mon
den". Se introduce „un regis
tru de înscrieri și o rubrică de 
informații" iar „limuzinele 
descriu în fața peronului curbe 
nenumărate". Ada Razu are 
grajduri de cai de curse. 
Aimee cercetează neobosit 
„putințele de a se introduce 
in lumea de snobi care pentru 
ea era „lumea". Calculează 
„atuurile": „lumea artelor se 
putea cîștiga prin Muzeul ca
sei Walter, lumea științei era 
la îndemînă prin Sanatoriu, 
a finanțelor prin bani"... In 
existența Cocăi-Aimee, ceaiu
rile, recepțiile, vizitele iau un 
aer de „nespusă importanță". 
Kermesele de binefacere regi
zate de ea, în parcul palatului 
Walter, trebuie să creeze un 
stil. La rîndul ei, tînăra snobă 
participă la manifestări simi
lare, în alte părți, deplasîn- 
du-se în Buick sau în Rolls, 
„ca o stea de film" sclipind 
„de fir, de perle și strassuri". 
Cunoștințele preferate sînt or
golioasa doamnă Videanu, 
născută prințesa Kanti, doam
na Mavromati al cărei soț a 
fost prim-miriistru, bogata 
doamnă Caligari sau grupul 
de tineri decadenți de la 

ISTORIE LITERARĂ ÎN IMAGINI

Casa în care a trăit 
și a scris Otilia 

Cazimir

Sport-club. Pentru Aimee va
nitatea devine un „precept de 
viață". Sfidătoare, rece, „pă
pușă de porțelan", ea își alege 
deliberat rolul de „frumusețe 
inaccesibilă", cultivînd cu gri
lă poza mondenă. Lenora dic
ta prin simțuri, . Aimee pune 
în planurile ei calcul și luci
ditate. In „programul ei", casa 
Walter „avea un rol de templu 
și ea de idol. Snobismul și 
autoidolatria ei se amalgamau 
cu unele infatuări de artă su
gerată de bogățiile muzeului". 
Ceea ce pentru Elena Drăgă- 
nescu-Hallipa erau concertele, 
pentru ea e muzeul. Ține să 
strălucească la fel. Recepțiile 
destinate .lumii „chic" sînt in
tenționat solemne și mono
tone, pentru ca atenția invi- 
taților să se concentreze asu
pra „templului". Firește, a fi 
admis la reuniuni în casa Wal
ter, e „un brevet de cinste" 
rezervat inițiaților. Conturînd 
caractefe specifice, prozatoa
rea își pigmentează descrierea 
cu o ironie tăioasă. Musafirii 
se plictisesc „respectuos" în 
„toaletă de mare gală", dar 
suportă efortul „cu convinge
rea măgulitoare că fac un act 
de snobism". In setea de ex
hibare a Cocăi-Aimee, „vani
tatea ei imperativă" se decla
ră satisfăcută.

Nimeni în literatura româ
nă n-a dat un tablou mai com
plet al snobismului.

Const. Ciopraga

NICHITA STĂNESCU: OUL Șl SFERA
Intr-un context liric atît de polimorf ca acela al poeziei 

române actuale, Nichita Stănescu reușește să mențină aten
ția albă cu fiecare nouă plachetă pe care o tipărește, pro- 
vocînd discuții, interpretări diverse, începînd cu stilul și ter- 
minînd cu mesajul. Ceea ce caracteriza cea mai unitară carte 
a sa, ÎI elegii, era tocmai redescoperirea unui criteriu de 
percepție a devenirii universale, ființa egală cu sine, zbuciu
mul dramatic al omului de a se autodepăși, de a se domina 
și deci de a reveni la sine; am spus unitară (și după aceasta 
adaug realizată) pentru faptul că delirul metaforic al poe
tului s-a supus unor rigori superioare, de natură speculativă, 
și nu s-a pulverizat în joasa gratuitate a varietății cu orice 
preț, a spectaculosului facil de estradă policromă care, oricît 
de epatantă, moare o dată cu artificiile propriei sale deriziuni.

Oul și sfera continuă, pe linie stilistică, acea foame de 
tropi existentă în evoluția de pînă azi a lui Nichita Stănescu, 
aceeași avalanșă de asociații neașteptate, insolite, care produc 
un efect de dezintegrare a lumii reale, de pierdere a contu- 
relor și mai ales a articulațiilor inițiale în care se integrează 
acestea; efectul secund (ori simultan) este acela de plutire 
în derivă, melancolică sau mai adesea jubilantă, de obicei 
spre Nord, a obiectelor, fragmentelor de obiecte mai exact, în 
tainica lor aspirație de a-și găsi odihna existențială și, evi
dent, echilibrul estetic esențial. Mișcarea perpetuă, chiar a- 
tunci cînd, prin natura sa, ceea ce se mișcă este în repaus, 
pare a fi dominanta acestei abstracte sculpturi cinetice în ma
teria dușmănoasă a cuvintelor, cuvinte care nu se supun cu 
grație felină, ci așteaptă o violență niciodată realizată, căci 
ele înșile rămîn și sfidează ca un miraj proiecția lor mate
rială. Trăind conștient această dificultate, a considerării celor 
ce sînt precum că nu sînt și a celor ce nu sînt precum că 
sînt, poetul caută ordinea cosmică, autonomă a existenței sale 
ipostaziate în limbaj, fără îndoială o existență imaginară, dar 
care, Ia origine, are un haos real, ceea ce-i dă nota de au
tenticitate irepetabilă. Pierderea în acest înghețat labirint al 
verbului înseamnă poate cea mai grea lovitură pe care o 
poate primi și cu atît mai greu de îndurat cu cît ea vine din 
el însuși, nu din afară, iar păcatul originar al creației nu-1 
poate transmite semenilor (poetul este unic), ci trebuie să-l 
poarte singur pînă la capăt și, dacă e posibil, să se lase 
purtat de el. Situația l-a determinat pe Nichita Stănescu, 
autor de o acută invenție metaforică, să-și creeze un mit 
tocmai din această sferă ideală a cuvintelor („elegia cuvîntului" 
— spunea Nicolae Manolescu), nu ca stare, ci ca proces, nu 
ipoteză, ci act, întrucît el nu pierde niciodată poverile telurice 
în zborul său rupt din seqmente contradictorii. încercarea de 
zbor alături de înger se soldează cu un eșec și el mărturisește 
melancolic că n-a venit din cer pe pămînt („niciodată n-am să 
fiu sacru" — îl elegii) să aducă vești din acea „carte veche, 
strălucind / în legătura-i de argint" (îngerul cu carte în mîini), 
sau: „Zvîrlire de obiecte prin aer către Nord, / de brațe inu

tile, de avioane rupte / în crivățul pe care îl încord / ca pe 
un arc menit să lupte. / înspre zăpadă totul! La gheață și la 
urși. / Le facem iceberguri, ori fum ieșind din iurte, / torenți 
în atîrnare și necurși, / sau piramide boante, scurte, / sub 
care-n loc de Ka Nefer-Nefer / mumificăm în pește flămînzit / 
lăsat să fie nins în zodia de fier / în care ne-am văzut și ne-am 
iubit" (Plonjon). Spiritul de o grațioasă iconoclastie al poetu
lui care trebuie să învingă lumea sensibilă, devorantă, veșnic 
schimbătoare, trecînd dintr-o formă în alta, căzînd și înălțîn- 
du-se din ea însăși se privește în „cuvintele albastre" ale a- 
mintirii (Cîntec), însuși universul în stare erotică fiind îepre- 
zentat de un ochi albastru al cerului — și unul negru — al 
pămîntului — (Alt cîntec).

Viteza și zborul către ținutul de frig și de gheață al Hiper- 
boreei din Elegii, revenind obsedant în paginile acestei cărți, 
sugerează că însăși viața este un repaus în marea oboseală a 
spiritului care se grăbește să ajungă la sine: „Ne odihnim 
trăind, de oboseala vidului. / Eșapamentele au un tril ridicat. /

cronica
Printre movilele de flori pe o spirală plană / se dă din aripi 
neîncetat, / dar nu ne desprindem; alunecăm numai" (Sîmbătă, 
cu motociclete).

Efectele șocante ale permanentei stări de uimire în fața lu
mii, inocența ca suport gnoseologic la ipoteza unei posibile 
ontologii, s-a verificat în experiența artistică anterioară, fără ca 
aceasta să se transforme într-un reflex condiționat. Revelația 
se constituie în regimul normal al contactului poetului cu uni
versul, nu dictată de contingent, căci în același timp și sub 
același aspect (mișcarea pe care o presupune accidentalul în ne
cesitatea imuabilă), se manifestă tendința degradării liricii în 
epică, anecdotică exterioară obiectului său, adică se petrece un 
proces de falsă devenire spațio-temporală a domeniului de ira- 
diație metaforică. Poetul abstract cu un acut simț al concretu
lui suprapune adesea pînă la identificare noțiunea semnificantă 
peste obiectul semnificat, analogia devenind un adevărat cri
teriu și mediu al „afaziei" generale (sunetele sînt iepuri și cîini, 
însuși poetul un „semn de steag abstract" etc.). Discursul meta
foric întrerupt, segmentat de convulsii prozaice, uneori senten
țioase, alteori în scopuri tranchilizante pentru contrastul sensibi
lizării paroxiste, dezintegrante a obiectelor, își află odihna În
țeleaptă (fără a pierde din fervoare) în cvasi-baudelairiana 
A mirosi o floare. Aici meditația este mai profundă, mai resem
nată, ea vine după o extenuantă experiență vitală, tabloul ul
tim al tinerilor hieratici care citesc abstrași semnele devenirii 
fiind revelator pentru căutarea formelor necesare ale spiritului

dominant: „A mirosi o floare e o faptă / de incest / Fiul 
tatălui, / tatăl a ceea ce este — / ei care cred că moartea 
însăși/ e o îngăduință — a firii lor brutale./.../ Noi, pudici și 
îndepărtați, / și cu mirosurile stînd și drepți / pe scaune de 
piatră și cu cărți în mîini, / doar cu privirea mirosind — 
și-atît, / și-ndepărtați / și albi de primăvară, puri / și în
țelepți".

Tristețea cunoașterii, finalizată în expresia superlativă a aces
teia, se materializează („Cine știe, cine spune, cine învață / 
primește o piatră de zestre" — Sincopă) într-o „piatră" — evi
dent funerară — „de zestre" — evident analogă nunții mioriti
ce. Singurătatea în doi consumată sub cupola mirajului hibernal, 
cu atît mai favorabilă cunoașterii de sine cu cît ostilitatea cos
mică apare în formă absolută, face ca tensiunea vitală să se 
absoarbă, căutîndu-și adăpostul într-un refrigerent estetic, chiar 
dacă viața este reală sau imaginară : „Te iau de umăr, mă iei 
de mijloc / și solemn intrăm în iarnă. / Prietenii tăi, prietenele 
mele ne fac loc. / O tonă de zăpadă peste noi se răstoarnă. / 
Murim înghețați. Din nou numai pletele / în primăvară ne îm
podobesc scheletele" (Ritual de iarnă). Dar suferința poetului care 
nu poate muri, el însuși fiind un demiurg (în Cîntec degradat 
în titan) iconoclast, spre deosebire de semenii săi care-și îm
plinesc fericitele, perfectele destine circulare și pe care nimic 
nu-i mai poate depăși, se motivează tocmai prin cunoașterea 
care l-a depășit, i-a supraviețuit o dată cu piopriile sale cu
vinte : „Mie mi-e greu, îmi mor numai cuvintele / gura strigă
toare la cer rămîne".

Afazia denivelatoare a lucrurilor pămîntești supuse bombar
damentului metaforic de factură analitică, este compensată de 
intuirea unor alte balanțe pentru care nu există devenire, căci 
trăiesc în „moartea cea mai dulce", nemișcare pe care o scon
tează artistul pentru edificiul său cînd va fi pus în relații cu 
altceva. Această integrare în „pustietatea divină" a unui oare
care absolut adiacent, prin tonul confesional, cu cel religios, 
dar nici într-un caz acesta (Confundare), se obține cu riscul, 
jertfa totală a vieții. Ritmul universal captat direct în inimă 
(forma literei A), capcană așezată la marginea pădurilor, aș- 
teptînd prada, hrana, sîngele nesfîrșit al lumii — iată poetul 
și arta lui: „Eu i-am spus: / sînt multe păduri și mi-e foame, / 
de aceea l-am făcut pe A, divina capcană. / / Eu i-am spus: / 
am pus capcane la începutul pădurii, / din A și din A. / 
Acum stau la oarecare depărtare / și aștept prinderea hranei 
mele. / EI m-a auzit. El a tăcut." (Arta scrisului).

Lirismul vibratil al poetului, prin dezintegrarea obiectului 
și rearticularea sa (nu totdeauna după același criteriu), în 
forme apropiate de structura cinetică, își găsește expresia 
programatică în Foamea de cuvinte, unde se caută patetic ul
timul cuvînt rădăcină a obiectului distrus, ființa reală care 
poate înlocui (și fără îndoială că înlocuiește) palida umbră a 
imaginilor trecătoare, iluzorii. Febra imagistică ar justifica un 
hedonist (al verbului), dacă melancolia conștiinței de sine, 
omniprezentă, nu ar aduce aspirația către puritățile boreale, 
dincolo de marginile existenței concrete, în lumea abstractă, 
fantomatică a celor care au murit și care sînt alături de sine 
(Copil).

Laurentlu Clobanu



Prezentat drept un „farmec 
al respectabilității intelectua
le", neopozitivismul contempo
ran abordează o problematică 
deosebit de vastă. In sfera 
problematicii lui intră relația 
dintre logică și filozofie, pro
blema criteriului adevărului șj 
a „semnificației științifice" a 
propozițiilor științelor precum 
și căile construirii și unificării 
științelor, originea regulilor și 
legilor logicii, interpretarea cau
zalității etc. Pozitivismul con
temporan sau neopozitivismul, 
în sensul larg al acestui ter
men, este adesea numit în a- 
pus, în ultima vreme, „filozo
fia analitică1'. El cuprinde : 
„empirismul logic" în S.U.A., 
„școlile din Oxford, Cambridge", 
„lingvistica filozofică" în 
Anglia, „Semantica generală" 
răspîndită mai ales în Austra
lia și Țările Scandinave.

Diversitatea de tendințe și 
orientări, prezentă în neopo
zitivismul contemporan, apare 
ca o trăsătură caracteristică 
dezvoltării actuale a acestui 
curent.

Cauza principală a acestui 
fenomen pare a fi legată în 
mod nemijlocit de încercarea 
neopozitivismului contemporan 
de a realiza programul ana
lizei logice a științei lansat 
încă în perioada „Cercului de 
la Viena". Pe această cale, 
pozitiviștii logici de mai tîr- 
ziu s-au lovit de greutăți 
principiale, condiționate în ul

TENDINȚE NOI
In pozitivismul contemporan

timă instanță de neconcordan- 
ța doctrinei lor cu caracterul 
real al cunoștințelor științifice.

Scopul diversificării, despre 
care vorbeam, este de a sal
va cu orice preț și prin orice 
mijloace autoritatea și, chiar 
mai mult, însăși existența ca 
atare a curentului pozitivist. 
Schimbările exprimate în noile 
orientări, deși au menirea de 
a „slăbi", de a „dilua" con
tradicțiile inițiale, sînt prezen
tate de către autorii lor drept 
momente ale dezvoltării și 
perfeclionării acestui curent. 
In fond este vorba, după cum 
vom vedea, de o negare, une
ori totală, iar în alte cazuri 
de o „atenuare" a variantei 
inițiale. ,

Pozitivismul logic, format în 
anii 20 ai secolului nostru, pe 
baza doctrinei „Cercului de la 
Viena" (Schllick, Carnap, — 
H. Feigl, Neurath) și a „Aso
ciației filozofiei științifice" (H. 
Reichenbach, Hunpel și alții) 
ce funcționa la Berlin în strîn- 
să legătură cu „Cercul de la 
Viena", pe plan filozofic apare 
ca urmaș direct al machismu
lui și în general al orientării 
subiectivist-idealiste a lui 
Berkeley-Hume. Pozitivismului 
clasic îi era caracteristică a- 
abordarea biologico-psihologi- 
că a cunoașterii precum și a 
explicării ei ca un proces pur 
subiectiv ce are loc în cadrul 
experienței individuale. Dis
creditarea unui asemenea mod 
de a aborda problema cunoaș
terii a obligat pe neopozitiviș' 
tii „Cercului de la Viena" să 
renunțe la ea și să adopte 
„orientarea logică" — ce per
mitea asocierea pozitivismului 
cu metoda logică a analizei 
cunoștințelor. Această soluție 
a fost favorizată și de o serie 
de alți factori :

1) Aplicarea metodei anali

zei logice în construcțiile gno
seologice dădea neopozitivis
mului posibilitatea ancorării 
sale la cuceririle logicii ma
tematice, salvînd în același 
timp autoritatea acestui curent.

2) Teoria despre construcția 
logică a cunoașterii — expu
să de Wittgenstein în „Trata
tul logico-filozofic" — cores
pundea de minune concepției 
gnoseologice neopozitiviste, 
înlesnind realizarea dezidera
tului ei referitor la reducerea 
tuturor cunoștințelor des.pre 
lume la „datul nemijlocit".

3) Interpretarea pozițiilor 
logicii în „Tratatul logico-fi- 
lozofic" al lui Wittgenstein, ca 
„tautologii" ce nu sînt confir
mate și nici infirmate de ex
periență, precum și concep’ia 
logică a reducerii matematicii 
la schematismul deducției ce 
nu spunea nimic despre lume, 
dădea posibilitatea unificării 
pozitivismului cu interpretarea 
matematicii, orientată în așa 
fel încît pe de o parte să 
nu fie încălcat principiul fun
damentării cunoștințelor prin 
reducerea lor la „datul nemij
locit" iar pe de altă parte să 
se obțină o explicație mate
matică plauzibilă.

Pozitiviștii logici, împrumu- 
tînd prin intermediul „Trata
tului logico-filozofic" însuși 
principiul analizei cunoștințe
lor în schemele logicii mate
matice și modelul atomar-ex- 
tensional, în același timp au 

revăzut unele părți ale con
cepției analizei logice a lui 
Russel-Wittgenstein.

Este vorba, înainte de toate, 
de orientarea filozofică a ana
lizei logice precum și de po
ziția față de „fundamentarea" 
ontologică a logicii ce se lega 
de atomismul logic. Au fost 
revăzute, de asemenea, con
cepțiile asupra „metafizicii" și 
a interpretării propozițiunilor 
elementare, asupra volumului 
analizei logice și a orizontu
lui programatic. Analiza aces
tor aspecte avea menirea să 
descopere limitele atomismului 
logic, considerate de neopozi- 
tiviști ca fiind generate de 
„limitarea metafizică" a con
cepției Russel-Wittgenstein.

Renunțînd la ontologia ato
mismului logic, ca fiind „me
tafizică", neopozitiviștii „Cer
cului de la Viena" urmează cu 
mai multă consecventă linia 
subiectivismului în problema 
propozițiunilor elementare. Ei 
consideră propozițiunile ele
mentare ca elemente inițiale 
ale cunoașterii, ce nu pot fi 
infirmate și care constituie în 
același timp criteriul adevă
rului pentru orice expresie. 
Sustinînd gnoseologia poziti
vistă, ei tratează propozițiu- 
nile elementare ca afirmații 
despre „datul nemijlocit" (das 
Gegebene), ca expresii ale 
percepției senzoriale.

Retrospectiv-, putem deosebi 
trei etape în procesul deve
nirii concepției neopozitiviste 
a logicii științei:

1) se formează logica mate
matică „pură" ce-și găsește 
expresia sa în „Principia ma- 
thematica" (1910) a lui B. Rus
sel. Ea apare ca un simbolism 
logic definit ce presupune 
principiul extensivității și al 
atomarismului ;

2) expunerea de către Witt- 

genstein a concepției asupra 
structurii logice a cunoștințe
lor, concepție ce extrapola, 
fără temei, „modelul extensi- 
vo-atomar" asupra tuturor cu
noștințelor despre lume.

3) Rezolvînd consecvent 
problema adevărului în spiri
tul subiectivismului, pozitiviș
tii logici exprimă într-o for
mă definitivă concepția logico- 
gnoseologică a cunoașterii. Tot 
în această etapă se pune pro
blema corelației gnoseologiei 
neopozitiviste cu metoda logi
cii matematice.

După „răfuiala" cu atomis- 
mul „metafizic" și proclama
rea principiului „datului ne
mijlocit'1, structura logică s-a 
dovedit a fi pentru neopoziti- 
viști structura cunoștințelor 
ce exprimă percepția senzori
ală a individului. Lipsei de 
claritate și de precizie a lim
bii obișnuite i se opuhea cla
ritatea de cristal a limbii arti
ficiale cu o gramatică logică.

Dacă Russel vorbea despre 
aplicarea analizei logice în 
cazuri particulare pentru re
zolvarea unor probleme ale 
științei, pozitiviștii logici au 
proclamat reconstrucția logi
că integrală a formelor de ex
primare a cunoștințelor știin
țifice cu ajutorul logicii ma
tematice. Aceasta avea drept 
țel orientarea spre reliefarea 
„datului nemijlocit" și a „cu
rățirii" exprimării științifice 
de metafizică.

Programul analizei logice a 
„limbajului științific" propus 
de „Cercul de la Viena" a 
fost de altfel și rămîne cea 
mai importantă concepție lo- 
gico-metodologică a pozitivis
mului contemporan.

Cercetarea modalităților de 
realizare a acestui program 
precum și a problemelor le
gate de el a dus de fapt la 
apariția acelor nuanțe și ten
dințe noi în cadrul pozitivis
mului contemporan despre ca
re aminteam la început.

Concepția neopozitivistă a 
analizei logice a științei, sus
ținută în principiu de toate 
orientările actuale ale acestui 
curent, își dovedește caren
țele sale mai ales în momentul 
cînd adepții ei încearcă să-și 
realizeze programul de redu
cere a cunoașterii teoretice la 
o bază empirică.

In general se poate spune 
că, în cadrul neopozitivismu
lui contemporan, desfășurarea 
cercetărilor corelației cunoaș
terii teoretice și empirice la 
nivele coexistente ale cu
noașterii științifice, au atras 
după ele în mod obiectiv dez
mințirea pozițiilor gnoseologice 
inițiale. Legat de această proble
mă, reprezentanții orientărilor 
neopozitiviste, apreciază dife
rit situația doctrinei lor. Vom 
începe cu „empirismul logic" și 
acest lucru nu este întîmplă- 
tor dacă ne gîndim la faptul 
că după plecarea reprezentan
ților pozitivismului logic în 
S.U.A., acesta a devenit cu
noscut tocmai sub denumirea 
de „empirism logic". Notăm că 
însuși termenul de neopoziti- 
vism se întrebuințează cîteo- 
dată referindu-se la această 
direcție însemnată a poziti
vismului secolului al XX-lea 
și nu ca sinonim al pozitivis
mului contemporan în între
gime.

Un reprezentant remarcabil 
ca Hempel merge destul de 
departe în analiza formelor 
inițiale ale dogmelor concep
ției neopozitiviste a analizei 
logice. Astfel, el subliniază 
permanent specificul no'iuni- 
lor teoretice, arată că ele ex
primă fenomene existente in
dependent de datele experien
ței, pune sub semnul îndoielii 
dihotomia enunțurilor analiti
ce și sintetice, respinge posi
bilitatea preluării criteriului 
necondiționat al funcției cog
nitive pe baza verificabilitătii 
empirice ș.a.m.d. Poziția pe 
care de fapt o ocupă Hempel 
în ciclul ultimelor sale lucrări, 
consacrate structurii cunoaș
terii cu ajutorul științelor na
turii, nu mai e o poziție spe
cific neopozitivistă.

In ceea ce-i privește pe u- 
nii reprezentanți ai empiris
mului logic contemporan, ca 
Feigl și Carnap se poate spu
ne că introducînd modificări 
esențiale în concepțiile lor 
referitoare în special la pro
blema specificului noțiunilor 
teoretice, se străduiesc, nu mat 
puțin, să-și păstreze fidelita
tea față de principiile filozo
fice și gnoseologice inițiale 
ale pozitivismului logic. In 
articolul său introductiv la cu
legerea „Minnesota studies in 
the philosophy of science", 
Feigl încearcă să apere unele 
aspecte particulare ale con- 
cep’iei gnoseologice inițiale a 
pozitivismului logic—dihotomia 
expresiilor analitice și sinte
tice, ideea semnificației cog
nitive, întemeiată pe confir
marea empirică ș.a.m.d.

Empirismul logic contempo
ran se caracterizează prin re
fuzul programelor atotpromi- 
țătoare și pretențioase de re
construcție logică cuprinză
toare a cunoașterii științifice, 
ca un ideal gnoseologic bine 
determinat, programe emise în 
perioada „Cercului de la Vie
na". De asemenea, caracteris
tică este îndepărtarea de pro
blematica gnoseologică largă 
și mutarea centrului de greu
tate asupra cercetărilor logico- 
metodologice concrete.

„Empirismul logic" își pier
de treptat aspectul general fi
lozofic, dizolvîndu-se în cu
rentul mai larg al filozofiei 
analizei logice sau în filozo
fia analitică. Slăbirea poziții
lor „empirismului logic" e în
tovărășită de critica ce i se 
face din partea reprezentanți
lor filozofiei analitice de ori
ce orientare. Cu toate că, a- 
lături de „empirismul logic", 
filozofia analitică este și ea o 
formă contemporană a neopo

ISTORIA ÎNVÂTÂMÎNTULUI ÎN IMAGINI

Corpul profesoral și studenții Școlii de arte frumoase din Iași fotograiiați în 
grădina fostei Academii Mihăilene (1927). Profesorii (de la stînga la dreapta în 
mijloc) : A. D. Atanasiu, Octav Băncilă, D. Costin, Ștefar Dumitrescu, Gh. Popovici 
și Alex. Naum. Dintre studenți, recunoaștem pe Mihai Cămăruț, C. Alupi, C. Aga- 
fiței, Grigore Popovici, V. Ștefan și Clara Covaliu.

zitivismului, reprezentanții ei 
(Quine și S.F. Barker—S.U.A.) 
nu se feresc șă atace pozițiile 
„empirismului logic". U. Quinc 
respinge două dintre „dog
mele" empirismului logic : 
mai întîi reducționismul, 
iar apoi principiul dihotomiei 
expresiilor analitice și sinteti
ce în interpretarea neopoziti
vistă.

S. F. Barker, în cartea sa 
„Inducția și ipoteza" critică 
sever „formalismul" pozitiviș
tilor logici în tratarea noțiu
nilor teoretice considerate a 
fi construcții pur formale.

Critica concepției logico- 
gnoseologice a empirismului 
logic este caracteristică și 
pentru concurenții săi în do
meniul „revoluției" în filozo
fia pozitivistă, adepții așa zi
sei filozofii a analizei lingvis
tice. Filozofia analizei lingvis
tice sau mai simplu „filozofia 
lingvistică" este răspîndită 
mai ales în Anglia, unde e- 
xistă două centre principale 
de influență, la Universitatea 
din Oxford (G. Ryll, P. P. 
Strowsan și alții), și la Uni
versitatea din Cambridge (W. 
Wisdom, S. E. Toulrmin, G. L. 
Paul). In S.U.A. concepții a- 
propiate de filozofia lingvisti
că împărtășesc M. Black, P. 
Mulcolm.

Pentru această orientare 
problemele filozofice tradițio
nale sînt pseudoprobleme, ce 
apar din neînțelegerea natu
rii reale a limbii și din cau
za influenței dezorientative a 
limbii asupra gîndirii. Filo
zofia, din punctul de vedere 
al filozoiilor lingvistici, este 
justificată numai ca o acti
vitate de clarificare a difi
cultăților ce apar ca urmare 
a întrebuințării incorecte a 
limbii. O astfel de filozofie 
are o influență „terapeutică", 
ea făcînd posibilă vindecarea 
„bolilor" limbii noastre. In 
tendința lor de înlăturare a 
„metafizicii" partizanii filo
zofiei lingvistice încearcă să 
meargă și mai departe decît 
pozitiviștii logici. Ei conside
ră că înlătură nu numai „me
tafizica" filozofiei tradiționa
le, dar că respingînd posibi
litatea unei concepții general 
unitare asupra naturii și asu
pra granițelor cunoașterii, nea
gă în același timp și „meta
fizica" gnoseologică a poziti
vismului logic cu principiile 
„datului nemijlocit", „verifi- 
cabilității" etc. In realitate, 
tocmai respingerea a tot ceea 
ce, într-o măsură sau alta, 
dă filozofiei caracter de con
cepție, definește filozofia lin
gvistică drept o formă extre
mă a pozitivismului.

Cercetările ei concrete de 
analiză a limbii au neîndoios 
o importanță deosebită, dar 
sub aspect general programul 
propriu al „analiticilor lin
gvistici" nu rezistă criticii. Re
fuzul tendințelor, caracteristi
ce pozitivismului logic, de u- 
nificare a cunoașterii, refuz 
exprimat în lozinca „fiecare 
teză își are logica sa", se 
transformă în cultul diversivi- 
tății și originalității expresi
ilor lingvistice. Critica pro
gramului neopozitivist de re
construcție logică a cunoaște
rii e întovărășită de refuzul 
general al oricărei poziții te
oretice active în cercetare.

Justețea încercărilor de re
construcție atotcuprinzătoare a 
limbii în schema „limbii idea- 
le"e întovărășită în filozofia 
lingvistică de refuzul cercetă
rii limbii în general pe baza 
unei platforme teoretice uni
tare. Forma „analizei" propu
să de „filozofii lingvistici" nu 
poate fi primită ca o alter
nativă reușită referitoare la 
concepția logico-metodologică 
a „empirismului logic". De 
altfel de pe pozițiile pozitivis
mului o alternativă salvatoare 
pentru acest curent nu se 
poate emite.

Cercetarea istoriei de 30 de 
ani a „logicii științei" neopo
zitiviste, atestă convingător 
faptul că pozitivismul contem
poran cu toate tendințele și 
orientările prezente nu a reu
șit să facă față problemelor 
trasate în perioada inițială a 
existenței sale. Pe planul rela
ției dintre nivelul teoretic, al 
științei și baza sa empirică, 
scopul pozitiviștilor contem
porani a fost de a realiza ve
chiul program al empirismului 
pozitivist cu mijloacele logi
cii matematice.

Toate eforturile lor de a 
găsi un nivel de bază absolut 
indiscutabil al cunoașterii, 
constituit din propoziții ale 
„experienței pure", accesibile 
unei verificări empirice incon
testabile s-au dovedit însă 
zadarnice.

Rezolvarea în spirit autentic 
științific a problemelor 
logico-metodologice reale, ri
dicate de știința contempo
rană și opunerea acestei re
zolvări concepțiilor logico- 
gnoseologice false răspîndite 
în apus, constituie mijlocul 
cel mai convingător de criti
că a diverselor tendințe ale 
pozitivismului contemporan.

Titus Raveica
Și

Ștefan Papaghiuc

A. D. A. S.
ASIGURARE-
PREVEDERE

Zicala populară — prevederea este 
mama înțelepciunii — își găsește o feri
cită concretizare îm asigurările de bunuri 
și persoane, practicate de A.D.A.S.

Pagubele provocate din diverse cauze 
bunurilor proprii (autoturisme, bunuri 
gospodărești, casnice, de uz personal etc.) 
precum și pagubele materiale provocate 
fără intenție, altor persoane, sînt suporta
te de A.D.A.S., dacă s-au contractat asi
gurările respective.

Asigurările’ de persoane, prin cele 
ZECE noi forme introduse recent, îm
bină în mod armonios spiritul de preve
dere cu cel de economie. Varietatea a- 
cestor forme satisface în mare măsură 
cerințele diverselor situații personale și 
familiale ale cetățenilor. Contractarea 
asigurărilor se poate face la sediul in
spectoratelor A.D.A.S. sau prin agenții de 
asigurare și responsabilii cu munca 
A.D.A.S. din întreprinderi și instituții.



T
ransplantul de cord 
la om a constituit o 
surpriză, ceea ce ex
plică impresia ca
re a produs-o nu 
numai în rîndurile 

marelui public, dar chiar și în 
lumea chirurgicală din toate 
țările. Specialiștii la început 
s-au abținut de la comentarii, 
alții au căutat să facă și ei 
această operație, pripindu-se 
poate, după care au început 
aprecierile, unele elogioase, 
dar multe nefavorabile, con- 
siderînd că nu a sosit încă 
momentul pentru atare opera
ție la om.

Nu vom face o sinteză a 
acestora, dar de la început ne 
exprimăm convingerea că di
ficultățile care au mai rămas 
nu sînt de neînvins. Se pune 
numai condiția ca să se fi e- 
puizat mijloacele terapeutice 
cunoscute, stadiul bolii să fie 
avansat și bolnavul să con
simtă.

Vom aborda însă o altă pro
blemă — de care presa de la 
noi nu s-a ocupat decît doar 

transplantul de cord

MURIM?

C î N D

tangențial — aceea a aspec
tului medico-legal, legat de 
temerile în ceea ce privește 
graba cu care trebuie scos 
organul respectiv — organ vi
tal unic. Cu alte cuvinte, ,vom 
încerca să arătăm înlrucît 
prelevarea cordului nu ar fi 
înconjurată de garanții sufi
ciente pentru defunct.

Două organisme depind de 
aceeași inimă, echipa chirur
gicală aflîndu-se între doi 
candidați la moarte — una 
iminentă, alta cu o scadență 
ceva mai întîrziată — în aș
teptarea momentului favorabil 
prelevării organului care ur
mează să fie grefat.

Aceasta nu înseamnă cîtuși 
de puțin că nu mai trebuiesc 
acordate „donatorului" îngri
jirile necesare supraviețuirii. 
Numai după ce — cu toate 
îngrijirile date — decesul a 
fost constatat prin procedee 
incontestabile, devine licită 
efectuarea prelevării. Acesta 
este imperativul legii, expri
mat atît de juriști , cît și de 
medicii legiști. Fără a mai 
pune în discuție chestiunea — 
pe care unii totuși au pus-o — 
referitoare la graba medicului 
de a declara moartea atunci 
cînd e pregătit să salveze o 
altă viață, trecem direct la 
răspunsul privitor la întreba
rea capitală : „Cînd murim

Ceea ce se poate spune în 
momentul actual al dezvoltă
rii științei este că oprirea cor
dului nu ar putea reprezenta 
definiția morții, deși testele 
morții actualmente în vigoare 
în majoritatea țărilor, sînt ba
zate în special pe oprirea ac
tivității cardiace. Precaritatea 
testelor cardiace poate fi con
siderată din două puncte de 
vedere și anume: 1) organis
mul poate fi mort definitiv, în 
timp ce, prin prelungirea ac
țiunii de reanimare, cordul 
mai poate încă funcționa; 2) 
un cord stopat nu înseamnă 
totdeauna moartea organismu
lui, deoarece în unele cazuri 
masajul cardiac poate duce la 
o resuscitare spectaculoasă 
definitivă.

La fel se poate spune și 
despre activitatea creierului : 
dispariția la un moment dat a 
oricărui semnal electroencefa- 
lografic — deși constituie un 
semn esențial — nu este su
ficient singur, pentru declara
rea morții.

Din aceste motive este ne
cesar ca proba morții să fie 
făcută prin mai multe teste, 
iar aceste teste să fie consta
tate în mod repetat. In plus, 
glasuri autorizate propun trei 
medici specialiști care trebuie 

să cadă de acord asupra con
statării morții, din această 
echipă nefăcînd parte și chi
rurgul care urmează să efectu
eze transplantarea.

Ceea ce se poate afirma 
este că moartea nu constituie 
un proces care se produce in
stantaneu, ci în etape. In pro
cesul tanatogenetic mai în- 
tîi este o fază denumită 
„stare frontieră", „stare termi
nală", în care medicul are 
datoria să intervie terapeutic 
în toate cazurile, indiferent 
de cauza care a provocat-o 
(comă, sincopă, colaps sau șoc).

Faza următoare este aceea 
de moarte clinică (moarte 
funcțională sau relativă), care 
este de scurtă durată și care 
precede moartea reală (biolo
gică sau definitivă).

Moartea subită — fără faze 
de desfășurare — poate avea 
loc doar în rănirea sau in
hibiția centrilor nervoși bul- 
bari. In cele mai multe îm
prejurări, viața părăsește pe 
rînd — mai repede sau mai 
încet — organele și țesuturile.

In condițiile lipsei de oxi
gen, prima care moare este 
celula scoarței cerebrale (în 
3—4 minute), glandele cu se
creție internă (hipofiza, supra
renala) urmînd după sistemul 
nervos ; rinichiul, ficatul și 
cordul (în special. țesutul care 
răspunde de activitatea sa rit
mică), rezistă mai mult, mu
rind eșalonat.

In faza frontieră și chiar 
în cea de moarte clini
că, mijloacele moderne de 
reanimare permit readucerea 
la viață în aproximativ 30% 
din cazuri. Insă aprecierea 
momentului din care reanima
rea nu ar mai putea fi efici
entă — ceea ce ar permite 
prelevarea organului vizat — 
este din cele mai dificile.

Limita de 3—4 minute nu 
reprezintă un termen fix pen
tru posibilitatea de resuscitare 
a unui sincopat, citîndu-se 
cazuri resuscitate și după 30 
de minute de la instalarea 
morții clinice, deși unii au
tori consideră aceste cazuri ca 
erori de interpretare în ceea 
ce privește cronometrarea. Din 
cauza acestei dificultăți de 
cronometrare (deoarece ade
sea nu se poate aprecia exact 
momentul intrării în faza de 
moarte clinică), în practică, 
resuscitarea este indicat să se 
aplice și după zeci de minute.

Astfel stînd lucrurile, numai 
în faza de moarte biologică 
putem fi siguri că nu cădem 
în culpă, dacă prelevăm un 
organ vital unic (cord sau 
ficat).

Este însă posibilă supravie
țuirea unui atare organ în 
cursul morții biologice ? Răs
punsul este afirmativ. In ade
văr, chiar în cadrul morții 
biologice, unele țesuturi și or
gane mai continuă să trăias
că pentru un scurt timp. Pri
mele care intră în stare de 
dezagregare sînt structurile 
nervoase, cordul și plămînul 
putînd continua să funcțione
ze, mai ales în cazurile în 
care intervine reanimarea. Sînt 
așa-numitele manifestări post- 
vitale, în care intră și posi
bilitatea de excitare prin sti
mul electric a miocardului. 
Trebuie ținut însă seama de 
faptul că după moarte orga
nele se deteriorează rapid, de
venind repede improprii pen
tru grefă. De aceea se impune 
ca prelevarea să se facă ime
diat după deces și în mini
mum de timp posibil. De alt
fel, inimii care urmează a fi 
prelevată i se asigură încă 
înainte de a fi scoasă, pre
cum și după ce a fost reintro

dusă, irigarea și oxigenarea 
continuă.

Revenind la moartea clinică, 
care am arătat că durează pu
țin (nu depășește 4 minute 
după oprirea aparentă a func
țiilor sistemelor nervos cen
tral, respirator și circulator), 
repetăm că momentul cînd 
s-ar putea înceta manevrele 
de reanimare — considerînd 
astfel partida pierdută — ră- 
mîne greu de precizat. Tera
pia intensivă actuală a reușit 
să extindă domeniul morții a- 
parente în dauna morții re
ale. „Medicina este capabilă 
astăzi să trateze muribunzii, 
dacă nu chiar și morții (care 
nu sînt, bineînțeles, în stare 
de moarte definitivă)." Medi
cul modern deține, grație ști
inței, posibilitatea de a muta 
în unele cazuri barierele mor- 
ții definitive, altădată inamo
vibile. Cu alte cuvinte, pro
gresele moderne ale medici- 
nei, în timp ce permit trans
plantarea de organe, restrîng 
în același timp posibilitățile 
de prelevare a acestora.

Partea ultimă a acestei afir
mații este însă numai aparent 
adevărată, deoarece posibili
tățile de menținere artificială 
în funcțiune nu există decît 
pentru cord și plămîn, dar nu 
și pentru creier. Or, mulți 
autori (părerea nu este în
să unanimă) consideră că 
moartea organismului este e- 
gală cu moartea acestui or
gan. Se opinează atunci că 
se poate recurge în aceste si
tuații la prelevări de grefe din 
moment Ce moartea creierului 
este certă, „viața fără acest 
organ echivalînd cu o decapi
tare". „Deoarece creierul nu 
poate fi înlocuit prin grefă, 
încetarea acestei structuri ex
primă moartea individului". 
După acești autori, diagnosticul 
stării de moarte se stabilește 
„de facto" o dată cu ineficien
ta metodelor de reanimare a 
creierului. Dar cînd se poate 
afirma acest lucru ? De unde 
înainte stările frontieră dintre 
viață și moarte erau de dura
tă scurtă astăzi, grație terapiei 
intensive, aceste stări — mai 
ales în cazul comelor — se 
pot prelungi uneori zile întregi 
și chiar săptămîni, bineîn
țeles cu o cheltuială de ener
gie și de materiale care în 
unele cazuri depășește orice 
imaginație. Se citează cazuri 
de stări frontieră care au du
rat Juni de zile numai cu via
ță vegetativă, dar pînȘ la 
urmă au putut fi restabilite 
complet și funcțiile neuropsi- 
hice.

Un fapt de observație care 
este în favoarea posibilității 
de prelevare a cordului în sta
diul de comă depășită (după 
persistența acesteia cel puțin 
12 ore), este, după cum am 
spus, acela că inima prezintă 
o oarecare rezistență la lipsa 
de oxigen. Chiar cu respirația 
oprită, aspectul electrocardio
grafie este acela al tuturor 
traseelor agonice, cu tulburări 
de conducție ale influxului 
nervos.

Au fost constatate cazuri 
cînd cordul a continuat să 
bată și 24 de ore după dispa
riția tensiunii arteriale în caz 
de șoc. In genere, însă, opri
rea cordului se produce apro
ximativ după 10 ore de la in
stalarea colapsului, prin ine
ficienta vasOconstrictoarelor.

Revenind la stabilirea mo
mentului cînd devine licit a- 
bandonul terapeutic și per
mis actul de prelevare, nu se 
pot trasa totuși jaloane fixe și 
credem că medicina trebuie 
să fie în slujba vieții mai în- 
tîi a persoanei de la care se 
intenționează prelevarea și 
numai în al doilea rînd — 
nefiind vorba de extremă ur
gență — a persoanei aleasă 
pentru transplantare.

Nu am dori să persiste nici 
un echivoc : organismul de la 
care urmează să se scoată un 
organ vital unic trebuie să 
fie mort, nu muribund (chiar 
dacă se consideră că nu mai 
are nici o șansă de scăpare), 
cum s-a spus uneori și cum 
s-a scris și în paginile aces
tui săptămînal.

Posibilități de eroare în ma
terie de declarare a morții 
„donatorului", vor putea exis.ta 
totdeauna, cu atît mai mult 
cu cît am văzut că nu există 
încă un criteriu științific infa
ilibil al morții, în afară de 
lividitățile sau de rigiditatea 
cadaverică, cînd e prea tîrziu. 
Eroarea e scuzabilă în măsura 
în care nu provine din igno
ranță sau neglijență.

Dr. D. Dragomir

LAUS LABOR1

A împlinit 70 de ani unul dintre cei mai 
de seamă exponenți ai fizicii din țara noa
stră, prof. dr. docent Constantin Mihul de la 
Facultatea de fizică a Universității „Al. I. 
Cuza“ din Iași.

Peste 40 de ani din viața sa Prof. C. Mihul 
i-a închinat creației științifice. Activitatea sa 
în această direcție a început la Nancy unde, 
după ce publică mai întîi între anii 1926— 
1927 în Comptes Rendus 10 lucrări referitoare 
la configurațiile electronice și structura spec- 
trelor sistemelor atomice CI, Cil, OI, OII și 
OUI elaborează în anul 1928, sub îndrumarea 
profesorului F. Croze, teza „Cercetări asupra 
spectrelor de linii a oxigenului" pentru care 
obține doctoratul de stat în fizică. Această 
remarcabilă lucrare, susținută în mod stră
lucit în fața unei comisii prezidate de ilus
trul Aime Cotton, venit în mod special de 
la Sorhona în acest scop, n-a reprezentat 
numai o sinteză a rezultatelor obținute ante
rior. In ea, Prof. C. Mihul a înglobat cerce
tări noi de o deosebită importanță, care au 
fost apreciate între alții și de cunoscutul 
spectroscopist englez Fowler, ca fiind cele 
mai complete și precise contribuții pentru 
stabilirea structurii spectrului de ordinul III 
al oxigenului. Aceste contribuții n-au pier
dut nimic din valoarea lor nici astăzi consti
tuind astfel, pentru actuala etapă de dezvol
tare a științelor, una dintre puținele excepții.

La Iași, Prof. C. Mihul, neavînd posibilita
tea ca să continuie studiile sale de spectros
copie, abordează singur, sau în colaborare cu 
profesorii Irina Mihul sau Tudor Ionescu, un 
alt domeniu de cercetare, cel al descărcări
lor electrice în gaze, publicînd între anii 
1930—1940 în Comptes Rendus sau alte reviste, 
un număr de 19 lucrări în care a întreprins 
studiul variației cu frecvența a constantei die- 
lectrice și a conductibilității electrice a ga
zelor ionizate, reușind să explice pe baza 
datelor obținute o serie de fenomene obser
vate la propagarea undelor electromagnetice 
scurte și să dea o imagine simplă a structurii 
ionosfereL Analizînd propagarea undelor elec
tromagnetice scurte între puncte îndepărtate 
unul de altul, Prof. C. Mihul face observația 
că în medii în care constanta dielectrică sca
de iar coeficientul de absorbție crește, există 
condiții prielnice pentru reflexia intensă a 
undelor electromagnetice. Pe baza acestei con
statări. C. Mihul dezvoltă în anul 1940 teoria 
reflexiei undelor electromagnetice în medii 
cu constante optice variind în mod continuu 
și o aplică la straturile de gaze ionizate din. 
ionosferă unde se realizează astfel de condiții.

Incepînd cu anul 1954, Prof. C. Mihul ini
țiază și conduce un nou domeniu de cerce
tare în descărcări în gaze, cel al oscilațiilor 
electrice spontane într-o descărcare luminis- 
centă în curent continuu publicînd, singur 
sau împreună cu colaboratorii, 6 lucrări în 
care se stabilește natura acestor oscilații, do
meniul de presiuni în care au loc și încear
că elucidarea mecanismului producerii lor.

Revenind la vechea specialitate, C. Mihul 
întreprinde o serie de cercetări din domeniul 
spectroscopiei. Prima problemă abordată, ca
re continuă și în prezent, este cea a stu
diului multilateral pe cale spectroscopică a 
produselor petroliere românești. Colectivele 
de sub conducerea sa au studiat spectrele 
de absorbție, de fluorescență și de difuzie 
combinată la o serie de benzine, motorine și 
uleiuri minerale indigene, aducînd prin a- 
ceasta o contribuție valoroasă la cunoașterea 
acestor produse, contribuție care prezintă în 
același timp un real interes pentru industria 
noastră petrolieră.

Rezultatele studiilor spectroscopice conduse 
de Prof. C. Mihul începînd cu anul 1954 și 
pînă în prezent au fost concretizate în 28 
de lucrări, unele dintre ele fiind comunicate 
de D-sa la congresele din Amsterdam, Lenin
grad, Budapesta, Moscova, Gorlitz și Copen
haga.

Munca științifică și de creștere a cadrelor 
cu o înaită specializare a fost împletită în 
mod armonios de către Prof. C. Mihul cu o 
valoroasă activitate didactică. Ca profesor, a 
fost un exemplu de corectitudine și exigență 
bine înțeleasă. Cursurile sale predate în mod 
liber, întotdeauna la curent cu cele mai noi 
descoperiri din domeniul fizicii, făceau o deo
sebită impresie în rîndul studenților. Impor
tantă este și contribuția adusă de Prof. C. 
Mihul ca redactor responsabil al revistei 
Analele științifice ale Universității „Al. I. 
Cuza" din lași, secția fizică, ca membru în 
Comisia superioară de diplome din cadrul 
Ministerului Invățămîntului sau ca președinte 
al Societății de matematică și fizică filiala 
Iași. Pentru meritele sale deosebite obținute 
în direcții multiple, i-a fost conferit ordinul 
muncii Cl. III și i s-a acordat titlul de pro
fesor emerit al Republicii Socialiste România. 
O dată cu împlinirea vîrstei de 70 de ani, prof. 
C. Mihul a trecut la o nouă formă de activi
tate, aceea de profesor consultant.

Conf. unlv. I. Golovcenco

Intelectual distins, cu o cultură umanistă 
dintre cele mai frumoase, profesorul N. I. 
Popa, sărbătorit recent cu prilejul trecerii 
sale la pensie, a constituit, în învățămîntul 
nostru, un adevărat model. Cunoștințele a- 
dînci în specialitate, continua sete de infor
mare, marea mobilitate a spiritului, legătu
rile cu numeroși specialiști de peste hotare 
i-au permis să desfășoare o activitate știin
țifică susținută și să se prezinte în fața stu
denților cu un curs foarte bine documentat, 
alcătuit la nivelul adevăratelor exigențe uni
versitare.

Ca trăsături esențiale în cariera sa de pro
fesor putem distinge o probitate exemplară, 
pe de-o parte, și interesul mereu mai viu 
acordat studentului, ca individualitate pro
prie, pe de altă parte. Printr-o distincție 
rară și printr-o eleganță de invidiat, pe care 
le-am putut observa, deopotrivă, la catedră 
și în relațiile cu oamenii, profesorul N. I. 
Popa a realizat, într-o formă admirabilă, 
ceea ce se numește un om de cultură.

In seminarii, la orele de consultații, la cer
cul științific de unde nu lipsea niciodată a 
urmărit dezvoltarea personalității studentului, 
încurajînd opiniile proprii și ușurînd afirma
rea fiecăruia pe drumul care i se potrivea 
cel mai mult. Pe lîngă transmiterea cunoș
tințelor de specialitate, a urmărit, în perma
nență, la curs ori la seminar, ca și în activi
tatea educativă, lărgirea orizontului de cul
tură generală după principiul că un adevă
rat intelectual nu se poate dispensa de o 
formație complexă.

O apreciere deosebită merită activitatea pe 
care profesorul N. I. Popa a desfășurat-o ca 
decan al Facultății de Filologie în anii ime
diat următori reformei învățămîntului. Griji-' 
cu care soluționa fiecare problemă nouă, cal 
mul cu care intervenea în eventualele neîn
țelegeri dintre colaboratorii săi și, mai ales, 
modul în care știa să subordoneze totul bu
nului mers al învățămîntului l-au impus, re
pede și definitiv, în ochii tuturora. Nu-i va 
putea reproșa nimenea, vreodată, că ar fi ne
glijat interesele mari ale instituției de dragul 
celor personale.

Ca șef dc catedră a dat dovadă de același 
excepțional simț al datoriei, a închegat un 
colectiv disciplinat în mijlocul căruia a fost, 
totdeauna, nu numai prezența cea mai activă 
ci și un. neegalat model. S-a preocupat de 
formarea și creșterea cadrelor tinere, pe plan 
didactic și științific, prin lecții deschise, prin 
punerea la dispoziție pînă și a bibliotecii pro
prii, prin îndrumări permanente etc. Unii din
tre elevii săi onorează, deja, catedre univer
sitare sau alte posturi de răspundere în do
meniul umanistic.

Prof. N. I. Popa a desfășurat o valoroasă 
activitate publicistică, începută încă în pagi
nile revistei „însemnări ieșene", unde a dat 
preferință problemelor legate de cultura și li
teratura franceză. Este unul dintre puțini 
specialiști în problemele de literatură com
parată, în țara noastră. S-a afirmat, pe plan 
național și în străinătate, prin numeroase 
studii de istorie și teorie literară ori prin 
lucrări de literatură comparată, consacrate 
unor scriitori ca : Negruzzi, Eminescu, Crean
gă, Panait Istrati, Gerard de Nerval, Ron- 
sard, Stendhal, Alain-Fournier, ca și unor 
probleme privind conceptul de literatură uni
versală, romantismul și simbolismul.

A participat, cu comunicări, la congresele 
de literatură comparată de la Budapesta, Fri
bourg, Strasbourg, Belgrad, precum și la 
cel de studii renascentiste de la Tours. Comu
nicările au fost publicate ulterior în docu
mentele congreselor. Merită, de asemenea, să 
fie menționate; aici, lecțiile unanim apreciate 
pe care le-a ținut, an de an, la cursurile de 
vară de la Sinaia ori rapoartele care au 
servit ca bază de discuție la diferitele co
locvii care au avut loc tot acolo.

Spiritul critic cu care este dotat profesorul 
Popa, capacitatea de sinteză, excepționala 
putere de muncă, de care a dat dovadă, i-au. 
permis să desfășoare, concomitent, o activi
tate rodnică și multilaterală în cadrul Filialei 
Iași a Academiei ori a Societății de științe 
istorice și filologice, pe care a condus-o ca 
președinte, A fost, de asemenea, director al 
cursurilor de vară de la Sinaia, membru al 
Comisiei Superioare de diplome, conducător 
științific pentru specialitatea limba și litera
tura franceză.

Pentru colaboratorii săi, mai în vîrstă, ca 
și pentru ultimii absolvenți ai secției de 
franceză, profesorul N. I. Popa constituie un 
model luminos de conștiință profesională și 
de răspundere în fața sarcinilor pe care ur
mează să le îndeplinească. Ei se vor strădui 
să se apropie, cît mai mult posibil, de acest 
model.

Activitatea desfășurată de profesorul N. I. 
Popa, de-a lungul anilor, a fost răsplătită atît 
prin premiul de critică literară „Dobrogea- 
nu-Gherea“ (1957), cît și prin înalte distincții 
cum ar fi „Meritul Cultural" clasa a Il-a (1947), 
„Ordinul Muncii" clasa a IlI-a (1960) etc.

G. Istra te
decanul Facultății de Filologie

Una dintre clădirile universității ieșene
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COMERI DEZVOLTARE
Comerțul mondial, unul din cele mai dinamice sec

toare ale economiei mondiale, exercită o influență spo
rită asupra dezvoltării economice și sociale. Politica 
comercială este astăzi o componentă principală a po
liticii externe atît în țările dezvoltate, cît și în țările 
în curs de dezvoltare. In cadrul celei de a Il-a Con
ferințe a Națiunilor Unite pentru comerț și dezvol
tare, ale cărei lucrări se desiășoară la New Delhi și 
la care participă peste 130 de țări, vor ii explorate 
căile și mijloacele de sporire a inlluenței comerțului 
mondial asupra dezvoltării.

Evoluția comerțului mondial, în ultimii ani, se ca
racterizează printr-o rapidă creștere a volumului său 
care în 1966 a depășit 400 miliarde dolari și prin aceea 
că ritmul său de creștere este sensibil superior (10% 
în 1966) ritmului de creștere al producției (cca. 6% 
în 1966). In aceiași timp se produc importante schim
bări structurale, la baza dinamismului stînd astăzi 
schimburile de produse finite contra produse finite și 
nu schimburile de produse finite contra materiei prime.

Dinamica comerțului exterior al diferitelor grupe de 
țări determină creșterea, în continuare, a ponderii ță
rilor dezvoltate și scăderea ponderii „lumii a treia" în 
comerțul mondial. Evoluția rapidă a schimburilor ex
terne ale țărilor socialiste și a celor capitaliste dezvol
tate, precum și lărgirea continuă a schimburilor Est-Vest 
însoțite de un ritm lent de creștere a comerțului „lumii 
a treia" au determinat creșterea Ia peste 80% a pon
derii comerțului țărilor dezvoltate și scăderea la sub 
20% a ponderii țărilor în curs de dezvoltare .în comer
țul mondial. La aceasta trebuie adăugat faptul că cea 
mai mare parte (peste 90%) din exporturile „lumii a 
treia" sînt constituite din materii prime, iar la import 
domină produsele finite, ceea ce face ca, în condițiile 
creșterii prețurilor la produsele finite și a reducerii lor 
pentru materiile prime, influența comerțului mondial 
asupra dezvoltării „lumii a treia" să fie redusă. Fiind 
lipsite de o. Hotă comercială proprie, aceste țări suportă 
însemnate cheltuieli de transport.

Singura soluție pentru accelerarea schimburilor exter
ne ale țărilor în curs de dezvoltare este o soluție struc
turală bazată pe procesul de industrializare și pe creș
terea și diversificarea producției agricole. Acest proces 
trebuie însoțit de sporirea ajutorului lumii dezvoltate, 
prin extinderea comerțului cu aceste țări.

Creșterea cantitativă, însoțită de o schimbare struc
turală a comerțului exterior al „lumii a treia" ar mări 
sensibil influența comerțului mondial asupra dezvoltării 
lor prin aceea că: ar asigura o amplificare a efectului

Drumuri actuale ale criticii

comentariul nostru
de antrenare și accelerare pe care îl joacă importurile 
de utilaje, ar favoriza creșterea și diversificarea expor
turilor, ar mări rolul exporturilor în echilibrarea balan
țelor comerciale și de plăți, ar contribui, în mare mă
sură, la limitarea scurgerilor peste graniță a unei im
portante părți din venitul național.

In ritmul actual de dezvoltare a „lumii a treia" nu 
se întrevede realizarea obiectivelor primului deceniu al 
dezvoltării (1961—1970). Rolul comerțului în dezvoltarea 
acestor țări poate spori considerabil, prin stabilirea unor 
acorduri internaționale. De altfel se preconizează ca în 
cadrul celui de al doilea „deceniu al dezvoltării" (1971— 
1980), să sporească rolul comerțului între țările „lumii 
a treia" și țările dezvoltate, ca unul din mijloacele prin 
care poate fi lichidat decalajul existent astăzi între cele 
două grupe de țări. Extinderea relațiilor comerciale, pe 
baze reciproc avantajoase, fixarea unor prețuri stimu
lative și remuneratorii, pentru produsele provenite din 
„lumea a treia", ar favoriza realizarea unor progrese 
pe linia dezvoltării acestor țări. Recomandările primei 
Conferințe O.N.U. pentru comerț și dezvoltare, ca țările 
avansate să adopte în politica lor comercială și finan
ciară măsuri proprii pentru a ameliora situația „lumii 
a treia" s-au dovedit fără efect, ceea ce face ca pro
blema stabilirii unui sistem general de preferințe în fa
voarea țărilor în curs de dezvoltare să fie extrem de 
necesară și actuală. De altfel, principalele grupe de pro
bleme incluse pe ordinea de zi a celei de a doua Con
ferințe O.N.U. pentru comerț și dezvoltare sînt „produse 
de bază" și „expansiunea și diversificarea exporturilor 
de produse finite din țările în curs de dezvoltare"

In condițiile evoluției rapide a comerțului mondial, 
atît sub raport cantitativ, cît și structural, se impune 
crearea unui centru internațional al comerțului, în cadrul 
căruia ar urma să fie elaborate studii și proiecte pri
vind evoluția comerțului mondial și orientarea acestuia 
spre dezvoltare. Propunerea înființării acestui centru a 
fost făcută deja, de către Râul Prebisch — secretar 
general al U.N.C.T.A.D. — și probabil, la New Delhi, 
vor li realizați noi pași în această direcție, ceea ce ar 
reprezenta un prețios sprijin pentru „lumea a treia".

Mobilizarea eforturilor „lumii a treia" este hotărîtoare 
pentru progresele acestora. Este, însă, tot mai evident 
că pentru aceasta sînt necesare eforturile întregii ome
niri, comerțul mondial constituind unul din mijloacele 
pentru lichidarea decalajului care le separă de lumea 
dezvoltată.

Țara noastră își aduce contribuția importantă la gă
sirea unor soluții realiste și acceptabile tuturor țărilor. 
In Mesajul adresat de către tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
Președintele Consiliului de Stat al R. S. România, celei 
de a doua Conferințe a Națiunilor Unite pentru comerț 
și dezvoltare, se subliniază că : .. .„România, care se gă
sește ea însăși angajată într-un complex proces de dez
voltare economică, împărtășește preocupările țărilor în 
curs de dezvoltare pentru accelerarea dezvoltării lor eco
nomice, eliminarea barierelor artificiale și practicilor 
discriminatorii care mai persistă în comerțul mondial, 
lichidarea decalajului acestor țări față de țările dezvoltate". 
In același timp România își extinde continuu schimbu
rile comerciale cu aceste țări, (între I960—1966 acestea 
au sporit de 2,5 ori).

Actuala Conferință oferă ocazia unor acțiuni practice, 
coerente, pentru o rezolvare operațională a probleme
lor comerțului mondial care să permită nașterea unui 
proces de cooperare continuă, orientată spre acțiune. 
Astfel, acest nou mijloc de cooperare internațională s-ar 
transforma într-o veritabilă organizație.

Roman Lazoc

Sub acest titlu, Pierre Henri 
Simon se ocupa în „Le Monde", 
cu oarecare întîrziere de 
lucrările decadei de la Cerisy 
la Salle. Intîrzierea este justi
ficată de faptul că, deși acele 
lucrări au avut loc acum mai 
bine de un an, abia de curînd 
conținutul lor a apărut tipă
rit într-un copios volum de 
516 pagini la Editura Pion.

Criticul subliniază importan
ța participării și a ideilor e- 
mise cu acea ocazie. Au fost 
reprezentați acolo critici din 
trei generații din numeroase 
țări: Franța (bineînțeles),
Italia, Anglia, Elveția, Belgia, 
Olanda. Analizînd noile idei 
și directive ale criticii actua
le, dl. Simon nu pare a fi de 
acord cu ele ; este însă foarte 
impresionat de nivelul discuți
ilor, de ideile abstracte ce 
s-au înfruntat căci, în conclu
zie, spune că, chiar atunci 
cînd vorbitorii „se rătăcesc" 
sînt foarte inteligenți.

In finalul articolului el tra
ge o concluzie care divulgă 
un simptom, spus de altfel 
limpede și direct de Jacques 
Borel, în revista „Nouvelle 
revue franțaise" sub titlul 
„Dezumanizarea literaturii". 
Concluzia se raportă la lucră
rile de la Cerisy la Salle și 
la ideile care s-au schimbat 
acolo. Dar ea poate fi soco
tită drept concluzia unui fe
nomen mult mai larg, care 
cuprinde literatura și critica 
actuală de pe o mare parte 
a globului. Nu este vorba 
deci de depistat o experien
ță locală, restrînsă, ci una 
care marchează în adevăr, 
drumurile actuale ale criticii, 
pe care rînd pe rînd le vor 
bătători, după legea nefastă a 
imitației, critici din tot mai 
multe țări.

Dl. Pierre Henri Simon, deși 
foarte tînăr academician, este

un critic dintr-o generație mai 
vîrstnică, și ca atare mai pu
țin receptiv la noile elemente 
din critica modernă. Dacă are 
dreptate în fond, în blamarea 
abstractismului spre care mer
ge critica de azi, aceasta nu 
se poate închipui însă fără 
marxism, psihanaliză și lin
gvistică, fără de care orice 
orientare rămîne fără busolă, 
— formele tradiționale ale 
criticii istorice sau morale fi
ind insuficiente și neputînd a- 
coperi toate problemele ridi
cate de o operă literară.

De remarcat însă că parti- 
cipanții Ia discuții și cele 18 
conferințe care au servit pe 
rînd de bază a discuțiilor, a- 
rată o mare divergență de iti
nerary. ale noii critici și chiar 
poziții opuse și contradictorii.

Volumul care le cuprinde 
in extenso este de-un excep
țional interes, nu numai prin 
actualitatea temei (presa lite
rară o reia mereu) și prin im
plicațiile ei asupra celor mai 
arzătoare probleme de cultu
ră, dar și. prin calitatea infor
mațiilor, a gîndirii șl chiar a 
expunerii.

Notările lui Pierre Henri 
Simon asupra unor anumite 
puncte de vedere, nu pot da 
o idee de amploare asupra 
acestora, ci doar asupra te
merității lor, cum ar fi, de 
pildă, aceea că un critic, a- 
tunci cînd își scrie critica a- 
supra unui autor, „trebuie să 
uite propria viață, și să-și 
vadă conștiința ocupată de o 
conștiință străină".

Așa fiind, concluzia conclu
ziilor este simplă: Cartea a- 
ceasta merită și trebuie citi
tă nu numai de critici (e doar 
meseria lor), ci și de scriitori... 
ca să fie preveniți de ce-i 
așteaptă.

Demostene Botez

nografie asupra vieții și ope
rei sale. Este momentul ca și 
muzicologii noștri să între
prindă cercetări pentru valori
ficarea creației sale muzicale, 
mai ales că în România se

mai găsesc încă materiale ine
dite despre el.

Renee Abramovici
și

Gratian Jucan
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ANIVERSĂRI-COMEMORĂRI
IOSEPII SCHMIDT

S-a Împlinit un pătrar de 
veac de ia mou.,ea ce.eururui 
tenor xoseph benmidl. lNascui 
la 4 marne 1904, in comuna 
văvidem din Bucovina, își pe
trece copilăria in mediux m- 
ral, unde răsunau cmteceie 
popuiare, chiuiturile și horele, 
pe care sensibilitatea copilului 
le-a înregistrat și ale căror 
impresii i s-au așezat stator
nic in suflet. A urmat școala 
elementară în satul natal, în- 
cepînd să cînte de mic copil. 
Urmează apoi liceul la Cer
năuți, răminind statornic pa
sionat de muzică.

In timpul primului război 
mondial o duce destul de 
greu, fiind nevoit să călăto
rească la Vatra Dornei, Bistri
ța și în Ungaria. După război 
îl întîlnim din nou la Cer
năuți, unde frecventează 
cursurile unei școli comercia
le. In tot acest timp face stu
dii particulare, perfecționîn- 
du-și măiestria. învață ariile 
celebre ale compozitorilor uni
versali și în 1924 dă primul 
său concert de arii și lieduri, 
obținînd și primul său mare 
succes. Cu acest prilej a cîn- 
tat balade românești și arii 
din operele: „Trubadurul" și 
„Aida" de Verdi; „Carmen" 
de Bizet ; „Paiațe" de Leonca
vallo ; „Bărbierul din Sevilla" 
de Rossini și „Martha" de Flo- 
tow.

Urmează apoi conservatorul 
la Berlin, unde era apreciat 
ca „un bărbat mic, cu o voce 
minunată".

In 1926 vine în țară și își 
face stagiul militar la Rădăuți, 
după care dată încep marile' 
sale concerte în străinătate. In 
1929 e solist al operei din Ber
lin, interpretînd rolul lui Vas
co de Gama din opera „Afri
cana" de Meyerbeer și alte 
arii din operele celebre amin

tite. Concertează apoi in El
veția, Olanda și în țară, cuce
rind cu vocea sa admirabilă 
pe auditori și spectatori. Dotat 
cu o voce mlădioasă și cu un 
timbru cald, a cîntat, cu egal 
succes și cu aceeași înțele
gere a stilului, roluri princi
pale, atît în operă și operetă, 
cît și în mai multe filme mn- 
zicale.

Intr-un interviu, fiind în
trebat : „Cum ați ajuns cîntă- 
ret — a răspuns : — „Nu ui
tați că eu sînt originar din 
Bucovina. Nici o altă țară nu 
e atît de bogată în cîntăreți 
nascuți, în talente muzicale a- 
matoare".

A interpretat rolurile princi
pale în filme muzicale, iar 
ariile cîntate de el în : „Ex
presul dragostei", (1931), ”,Un 
cîntec străbate lumea", (1933), 
„Cînd ești tînăr lumea e a 
ta , (1933), „O stea cade din 
cer", (1934), „Azi e cea mai 
frumoasă zl din viața mea", 
(1935) au devenit șlagăre.

Ioseph Schmidt era un mare 
pasionat al cîntecului, al spor
tului și al călătoriilor. își iu
bea familia: „Cele mai fru
moase zile — spunea el — 
sînt acelea pe care Ie petrec 
cu mama".

In deceniul al IV-Iea al se
colului nostru, călătorește 
mult și cîntă Ia marile con
certe din : România, Cehoslo
vacia, Polonia, Austria, Franța, 
Elveția, O’anda, Grecia, Tur
cia și S.U.A.

S-a stins în vîrstă de 38 
an>. în Elveția (16 noiembrie 
1942), unde în zilele noastre 
i s-a creat o casă memorială. 
i s-au imprimat cîntecele pe 
P’ăci și transmis prin rad'0 
si televiziune, iar casa de fil
me din Elveția a turnat uni 
film „Ioseph Schmidt". In 
1962 a apărut la Viena o mo

Acum cinci secole, în fe
bruarie 1468, murea inventa
torul tiparului, Iohannes Gu
tenberg, al cărui nume este 
adeseori pronunțat alături de 
cele ale lui Copernic și Co- 
lumb.

Atelierul său — prima ti
pografie din lume — a fost 
montat între 1450 și 1452, ani 
în care s-au efectuat primele 
încercări de imprimare tipo
grafică. Ajutat de Peter 
Schoffer, caligraf al Univer
sității din Paris, Gutenberg, 
împreună cu cei șapte tipo
grafi ai săi, a început tipă
rirea Bibliei. Cele 180 de e- 
xemplare ale Bibliei de la 
Maiența constituie nu numai 
o curiozitate a istoriei tipa
rului, ci și un „debut tehnico- 
artistic" întru totul remarca
bil. Cele cîteva exemplare ale 
ediției, princeps existente în 
lumea întreagă sînt privite și 
păstrate ca o autentică bo
găție națională. După tipări
rea „Bibliei", între Guten
berg — temperament de ar
tist — și cei care au finanțat 
temerara sa întreprindere s-au

KOSTAS
In peisajul liric neogrec, nu

mele lui Kostas Palamas și-a 
cîștigat de mult locul și me
ritul ce i se cuvenea. Poet cu 
o expresie lingvistică bogată, 
cu o gindire creatoare îmbina
tă cu o inspirație înaltă, cu 
o dextilitate artistică de invi
diat, și cu o mare putere de 
pătrundere în esența lucruri
lor și fenomenelor, el se afir
mă o dată cu publicarea „Cîn- 
tecelor patriei mele" (1886), 
pentru a continua cu „Ochii 
sufletului meu", „Mormîntul", 
culegerea „Viața de neclintit", 
„Dodecalogul țiganului", „Tre
ceri și salutări" ș.a.

Devenind conducătorul spiri
tual și artistic al mișcării ling
vistice și literare, mișcare ca
re mai tîrziu a căpătat un pro
nunțat caracter politic și so
cial, preconizînd apărarea și 
dezvoltarea limbii literare 
populare — „demoțiki" (este 
cunoscut fenomenul bilingvis- 
tic literar în Grecia), K. Pala
mas a putut în mare măsură 
să descifreze în sinul popo
rului și al clasei muncitoare 
noile forțe ale viitorului. An
corată în viața și zbuciumul 
său, în bucuriile și tristețile 
patriei sale, plină de un pro
fund optimism și umanism, o- 
pera Iui Palamas este consi
derată ca una dintre cele mai 
mari creații ale literaturii neo-

ivit neînțelegeri care au cul
minat cu procesul de la 1455. 
Esența conflictului (Gutenberg 
pleda pentru calitatea artisti
că, în vreme ce proprietarii 
doreau tiraj cît mai mare, in
diferent de condițiile grafice) 
este în măsură să contribuie 
la conturarea portretului mo
ral al inventatorului tiparului. 
Scos din atelier, Gutenberg 
reușește, după îndelungi stră
danii, să-și găsească un nou 
asociat (lohann Bămler) și să 
reînceapă activitatea tipogra
fică. Editează prima enciclo
pedie populară, dar soarta îi 
va fi în continuare potrivni
că : frămîntările din Maiența 
se soldează cu incendierea 
cărților și noului. său atelier ; 
inventatorul tiparului părăseș
te orașul pentru a reveni la 
Maiența abia după 1463.

In scurt timp, arta tipogra
fică s-a răspîndit asemenea 
unui foc nepotolit : pînă la 
1500, în 260 de localități eu
ropene se tipăriseră circa 
40.000 de titluri, într-un tiraj 
total de peste 10.000.000 exem
plare.

PALAMAS
grecești, iar poetul — conducăr 
torul de bază al școlii denumite 
în literatura greacă „Noua 
școală ateniană".

Poezia sa reprezintă o în
crucișare de influențe parna
siene și simboliste, romantice 
și realiste de la sfîrșitul sec. 
XIX și începutul, sec. XX și a 
exprimat dorințele și conștiin
ța generației și epocii sale. 
Atît poetul cît și creația Iui 
au fost îndrăgite cu pasiune 
de masele largi populare.

Palamas a avut o inriurire 
colosală asupra poeților con
temporani din literatura neo
greacă, înrîurire mai mare, în 
unele privințe, chiar decît cea 
a lui Dionisios Solomos.

Pe drept cuvînt, critica lite
rară marxistă din Grecia no
tează : „Cu Palamas ca prin
cipalul creator și cu opera 
celorlalți adepți ai mișcării 
„demoticism" (este vorba de 
mișcarea pentru promovarea 
limbii literare—„demoțiki" — 
A.R.) are loc trecerea litera
turii grecești de la secolul tre
cut la cel nou și Grecia... in
tră în fine în cercul vieții spi
rituale europene și-și urmea
ză soarta ei" (M. Avgheris 
„Introducere în literatura neo
greacă").

Andreas Rados
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ANDRE PIEYRE DE MANDIARGUES
Atribuirea premiului Gon

court lui Andre Pieyre de 
Mandiargues, pentru ultimul 
său roman, a lost primită de 
cercurile literare franceze cu 
mirare din partea unora (in
clusiv premiatul), și cu satis
facție din partea altora. Ui
mirea se poate justiiica prin 
iaptul că autorul nu mai este 
un debutant și acordarea pre
miului nu ar corespunde deci 
voinfei lui Edmond de Gon
court de a se decerna distincția 
unui tînăr debutant. De da
ta aceasta, este vorba de un 
scriitor de 58 de ani, deja 
cunoscut In Franfa și in stră
inătate de un public restrîns 
dar ales și fidel, pentru ope
ra sa de poet, eseist, nuve
list, critic de artă, operă de 
o înaltă ținută literară care 
nu a încetat să se îmbogă
țească din anul 1943 pînă în 
prezent și care a cunoscut 
consacrarea altor premii lite
rare. Deja în 1944 Edmond Ja- 
loux saluta pe A. P. de Mandi
argues ca „scriitorul cel mai 
original din generația sa". 
Printre cele 21 de titluri ci
tăm : „Le musee noir", 1946 
(Muzeul negru), „Dans Ies an- 
nees sordioles", 1948 (In anii 
de restriște), „Soleil des loups", 
(Soarele lupilor), 1951 — Pre
miul criticilor, „Le lys de 
met", 1956, (Crinul mării), „I.es 
monstres de Bomarzo", 1957, 
(Monștrii de la Bomarzo), „Feu 
de braise", 1959, (Jăraticul), 
— premiul nuvelei, „L'âge de 
craire", 1961, și în fine, „La 
motocyclette", 1963, premiul
„Plume d’or" de la „Figaro 
litteraire".

Adaptarea cinematografică a 
acestui roman deosebit de o- 
riginal prin dinamismul stilu
lui și modernitatea subiectului 
este în curs de realizare cu 
Alain Delon și Mariana Failh- 
full.

Prieten în tinerețe cu Andre 
Breton și Paul Eluard, admira
tor al romanticilor germani și 
englezi, A. P. de Mandiargues nu 
s-a desprins decît treptat de 
influența vădită a suprarealis- 
mului. Aberațiile, visările și 
halucinațiile au cedat locul u- 
nei realități mai sănătoase. 
Spre deosebire de Julien 
Grecq, alt fost suprarealist 
de temperament nordic și fac
tură spiritualistă, Mandiargues 
s-a îndreptat spre o viziune 
solară a lumii care, chiar da
că rămîne crudă și pătrunsă 
de fatalism, nu exclude un a-, 
numit fond epicurean și erotic. 
Plăcerea simțurilor conferă o- 
perelor sale o vibrație auten
tică și puternică care îl ab
solvă de cele cîteva urme de 
prețiozitate și de gustul uneori 
exagerat pentru amănunte.

Ca romancier, opera iui A.P. 
de Mandiargues nu numără de
cît 2 volume : „Motocicleta" 
și „Aminarea", dintre care, fă
ră îndoială, primul este su
perior ca unitate de compo
ziție, și de aceea unii conside
ră că răsplata Academiei Gon
court a venit cu întîrziere. In 
ambele opere nu este vorba 
de o tehnică tradițională a ro
manului care presupune înce
putul, desfășurarea acțiunii și 
rezolvarea conflictului. Ca în 

tragediile clasice ne aflăm din 
primele pagini în plină dramă 
șl la începutul unui deznodă- 
mînt fatal și irevocabil. Din 
re miniscențele persona jului 
principal, sub formă de mo
nolog interior, aflăm progre
siv toate împrejurările și fap
tele vieții lui, anterioare, ca
re determină în același timp 
situația prezentă. Alături de 
protagonistul activ și vizibil 
este prezent, dar fără a par
ticipa acum la acțiune, și al 
doilea personaj, nedespărțit de 
soarta primului, legat de el ca 
o umbră, mai eficientă decît 
dacă ar apărea realmente.

Un alt element modern și 
nou în aceste două romane 
este cadrul ales de autor, a- 
nume : strada și prin urma
re, mișcarea. In „Motocicle
ta" totul se petrece într-un 
timp foarte scurt (2—3 cea
suri) pe șosea. In „Aminarea" 
Sigismund, card este în oare
care măsură replica autorului 
însuși, colindă fără încetare în 
toate orele zilei și nopții stră
zile Barcelonei; în special car
tierele așa numite „rezervate" 
cu baruri, cafenele de noapte, 
case de prostituție, teatre de 
strip-tease.

Foarte repede cititorul se 
identifică cu eroul, merge a- 
lături de el, vizitează monu
mentele, muzeele, halele, cu
lege de la el toate impresiile 
de călător solitar, împarte cu
rentul său de conștiință, ascul
tă amintirile lui conjugale și 
reflexiile despre fiecare trecă
tor, fiecare față întrezărită, 
fiecare vitrină. Toate simțurile 

sînt solicitate: privirea, miro
sul, auzul. Atmosfera adesea 
halucinantă a orașului modern 
cu circulația zgomotoasă este 
redată magistral de autor. Dar 
elementul, descriptiv nu con
stituie decît a doua fată a ro
manului. Tragedia omului în 
contrapunct cu destinul său 
formează miezul. Cum a ajuns 
Sigismund la Barcelona? De ce 
a părăsit pentru cîteva zile 
soția iubită și copilul mic ? 
Dintr-o înlîmplare neașteptată 
(vărul său l-a rugat să-l în
locuiască într-un voiaj de re
prezentare comercială) dar, în 
fond, minat dintr-o dorință ne
mărturisită și subconștientă de 
evadare. îndată după sosirea 
la Hotelul Tibidabo, dorul și 
regretul îl cuprind. La poștă 
găsește o scrisoare „post-res- 
tant". Dar scrisul nu este a! 
Serginei ci al Felinei, femeia 
credincioasă care l-a crescut pe 
el și care îngrijește și pe co
pilul său. Din scrisoare citește 
numai trei rînduri. Refuză să 
afle mai mult. Lipește plicul 
la loc și, reîntors la hotel, îl 
pune pe măsuță lingă patul 
lui, sub o sticlă simbolică care 
imită monumentul lui Columb, 
în formă de coloană dar tot
odată amintește de turnul de 
pe care s-a aruncat Sergine 
după ce copilul s-a înecat în 
bazinul grădinii. Omul lovit de 
soartă ca de un trăznet, pen
tru care nu mai poate exista 
nici o bucurie, refuză să ac
cepte imediat verdictul neno
rocirii. II amină conștient și 
lucid pentru o zi.

Cum spune autorul, Sigis
mund „a place le malleur sus 
une voie de garage" (a tras 
nenorocirea pe o linie moar
tă), imagine care se potrivește 
cu ambianța orașului modern, 
plin de îorfota mașinilor.

Unii critici s-au întrebat da
că situația creată de Mandi
argues este normală ? Este oare 
indispensabil să găsim într-un 
roman numai situații obișnuite? 
Viața reală nu este ea însăși 
adesea făcută din ciudățenii ? 
Sigismund de altfel își păstrea
ză calmul, se caracterizează 
prin stăpînire de sine, ironie 
față de propria sa persoană, 
sobrietate în comportare, lipsă 
de atitudine melodramatică 
chiar in clipa cînd își în
dreaptă revolverul spre inimă. 
După expirarea termenului fi
xat destinului, întîlnirea erou
lui cu moartea pare firească 
și vechea temă a identității 
''intre viață și moarte este în
că o dată sugerată de Man
diargues.

Romanele lui Andre Pyere 
de Mandiargues sînt valoroa
se prin îmbinarea subtilă a lu
mii interioare cu cea exterioa
ră, observată cu un ochi ascu
țit care nu omite nimic.

Credem că publicul care cu
noaște, sau care va cunoaște 
de acum înainte opera lui An
dre Pieyre de Mandiargues este 
îndreptățit să aștepte de la 
deținătorul premiului Goncourt 
o adevărată capodoperă.

R. I.

igismund stătea reze
mat, fără pic de 
scrupule, de coloana 
statuii marchizului de 
Camillas (obicei de Me
ridional pentru care mo

numentele nu sînt decît obiecte 
utilitare... și nu s-a procedat 
greșit, cînd a fost așezat mar
chizul alit de sus). Era frumos, 
deja destul de cald, iar soarele 
îl îndeamnă pe călător să-și 
scoată haina de piele ; un vînt 
ușor venind dinspre cartierul 
Barceloneta, unde sînt nume
roase restaurante cu specialități 
de pescărie și de „fruito de 
mer" aducea valuri de miros de 
peste prăjit, de Ioc neplăcut. O 
fată atrăgătoare în care recu
noaște pe Elveț'anca de la poș
tă îi trece oe dinainte ; chiar Ia 
picioarele lui doi cîini se tăvă
lesc prin plantele cu frunze căr

MANDIARGUES

noase. Atunci Sigismund deschi
de, fără a-l rupe, plicul abia 
lipit („cum sînt adesea cele tri
mise de femei", iși zice el, mi
rat că Feline, care este atît de 
grijulie, a putut împrumuta un 
obicei propriu Serginei). Scoțînd 
scrisoarea vede că a nimerit do
sul hirtiei îndoite și cu un gest 
automat, în loc să întoarcă foaia 
pentru a găsi începutul, citește : 
„A fugit spre Turnul vinturilor. A 
urcat spirala. S-a aruncat de sus. 
A murit îndată" . In fața ochilor 
lui, între degetele care nu tre
mură, scrisoarea rămîne deschisă 
dar nu citește mai departe. 
Nimic nu s-a schimbat în jur, 
cerul nu s a întunecat, aerul nu 
s-c răcorit, cîinii n-au încetat să 
scormonească printre frunzei z 
de culoarea zincului. Tinăra El- 
vețiancă s-a oprit în fața vi
trinei unui magazin de încălță
minte la colțul străzii Layctana 
și, dacă ar vrea, ar putea ușor 
s-o ajungă din urmă. Sigismund 
strecoară scrisoarea în plic și-l 
bagă în buzunarul hainei lingă 
pașaport. Apoi se dezlipește de 
coloană dîndu-i o palmă ca u- 
nui cal docil care te-a dus la 
destinație și trece din nou fără 

grabă prin fața poștei, apoi pe 
lingă un restaurant chinezesc, 
primul pe care îl vede la Bar
celona și se îndreaptă prin 
„Paseo de Colon'*  spre „Plaze 
de la Paz".

Mergind pe trotuarul din 
dreapta, singurul mărginit de 
case, vede venind din direcție 
opusă femei și copii care se 
dau la o parte ca să nu-l lo
vească și apoi dispar ca niște 
trunchiuri plutind în urma unei 
bărci contra curentului. Două 
fetițe care vorbesc gesticulînc? 
și rîzînd îl privesc, dar el se 
uită la genunchii și la pulpele 
lor goale între fusta scurtă și 
pantofii de femeie. Observă un 
bătrîn sprijinit în două bastoa
ne albe care nu este orb, căci 
privirile lor s-au încrucișat în 
treacăt fără interes deosebit. 
Doi marinari americani înalți și 

sprinteni, ținind captivă intre 
ei o fată cu picioarele și brațele 
goale care ies dintr-o rochie 
strimtă de mătase roz, vin spre 
el fără a-l băga in seamă și, 
de data aceasta, el se retrage 
pentru a nu fi împins. Pe epo
leții hainei lor a citit numele 
vasului : Altair. Acest nume, 
fără să se întrebe ce sens are, 
va rămîne înfipt dureros în ini
ma sa ca o ghiară in mijlo
cul unui virtej, care este mai 
degrabă absență de gîndire de
cît gîndire, un sunet care scan
dează pașii lui pe măsură ce 
se indepărtează de statuia lui 
Antonio Lopez.

Sigismund q trecut din nou 
prin scuarul unde capul de pia
tră al lui Marquet stă la um
bra palmierilor, deasupra băn
cilor goale care ar putea să-1 
atragă. Dar nu îi vine în minte 
să se așeze ; Altair, acest nume 
îl obsedează, venind din de
părtări infinite. Sigismund nu 
mai distinge clar siluetele fiin
țelor umane cu care se încru
cișează în mers dar are impre
sia că ele apar mereu împreu
nate și că cifra doi se formea
ză la fiecare intîlnire ca pe un 

ecran unde i se arată umbra 
perechii nimicite. Sosește în pia
ța intinsă de la „Paz“ în fața 
unei cazărmi unde două sen
tinele în uniforme de culoarea 
rumegușului, cu baionete la ar
mă, stau de planton, și cuvîntul 
„paz" pe care l-a citit pe col
tul clădirii răsare pe un afiș 
păzit de soldații castilieni in
stalați agresiv în orașul cata
lan. Aspectul lor este atît de 
neplăcut încît le întoarce spa
tele fără a citi mai departe (în 
ciuda indiferenței totale pe ca
re o simte în el, asemenea u- 
nui om înjunghiat rămas cu 
rana deschisă).

Atunci cîmpul său vizual se 
lărgește, spațiul se adîncește 
în fața lui pînă la parapeții 
de-a lungul cheiului, pină la ca
targele cargoboturilor legate de 
dig. Drept în mijlocul*  tabloului 

se înalță coloana monumen
tului închinat lui Cristofor Co
lumb (dar fiindcă se află la 
Barcelona e vorba de un erou 
nou cu numele de Colon) care 
poartă in virf un glob cu o 
statuie deasupra desprinsă d.n 
albastrul cerului „Camillas și 
Marquet arată mizerabili pe 
lingă el", iși spune Sigismund, 
uimit atît de înălț mea la care 
stă omul de bronz cit și de 
decorația bogată de pe soclu 
și coloană. Pentru a o vedea 
de aproape, pentru a o pipăi 
vrea să traverseze strada. Dar 
pe „Pasco", circulația este in
tensă, trebuie să aștepte opri
rea mașinilor la semaforul roșu, 
să ajungă pe trotuarul central 
și de acolo ca de pe o limbă 
de nisip îndreptată spre o in
suliță, să fugă pe platforma 
ovală unde se răseste monu
mentul. Doi marinari care nu 
se deosebesc de ceilalți doi de 
mai înainte decît prin lipsa fe
tei dintre ei mconjoară curios 
baza statuii. Sigismund știe ce 
cuvînt stă înscris pe epoleții 
uniformei, „Altair" citește intr- 
adevăr cu sentimentul de a pri
mi confirmarea unei sentințe 

implacabile. Plutește oare fără 
țintă ca un corp învirtit în 
imensitatea vidului interplane
tar ? Sau picioarele sale ating 
încă pămîntul neclintit ? Mina 
dreaptă se plimbă pe piatra 
zgrunțuroasă a soclului ; privi- 
rea-i trece distrată peste botul 
grotesc al unuia din cei opt 
lei de bronz, apoi pe basore
liefurile pe care este zugrăvită 
viața navigatorului, și mai de
parte, pe medalioanele cu pro
tectorii acestuia și pe figurile 
alegorice, reprezentînd regiu
nile regatului. „Colon" pronunță 
el in sinea sa și deodată se 
simte readus la timpul istoric 
și pe pămînt. Ridicind ochii ză
rește sus globul auriu, dar fără 
sclipire.

(Din ascensorul care se urcă 
în centrul coloanei, Sigismund 
iese, împreună cu alți turiști, 
pe platforma circulară din in
teriorul globului de metal stră
puns de deschizături, de unde 
poate fi cuprinsă vasta pano
ramă — n.t.).

Ceea ce îi trebuie Iui ca și 
celorlalți care contemplă este 
doar un spațiu unde privirea 
lui ar putea zbura în timp ce 
mintea sa se echilibrează căci 
se simte amețit ca un om care 
ar fi băut pe nemincate. Gă
sește ce caută în fata unei 
spărturi și ochii lui rătăcesc la 
intîmplare pe bazinele portu
lui pline de vase comerciale, 
pe cheiurile și pe digurile un
de pe șine merg vaaoane, ri
dicate aooi de brațele maca
ralelor electrice, pe schelele 
care îmb-ătisează un pachebot 
alb si albastru cu două cargo- 
boturi strălucitoare vopsite cu 
miniu, pe docul nlutitor, aol în 
momentul de fată, pe acope
rișurile plate ale depozitelor, 
pe marea încrestată de vălu- 
rele dincolo de canalul unde 
se leagănă vase de croazieră. 
Din cauza înălțimii la care se 
află li se pare că totul, acolo 
jos, mișună. Soarele, coborînd 
spre virfurile din spatele lui, a- 
runcă pe apă reflexe purpurii 
care se întind departe ca trep
tele unei scări de basm. Ceva 
din turburarea sau din sufe
rința sa se duce pe acest drum 
luminos și o oarecare liniște îl 
cuprinde. Dar lingă el o mină 
se sprijină pe gardul de me
tal lucios și spărtura este în
gustată de mîneca unei unifor
me bleu-marine. înainte ca 
ochii lui Sigismund să fi alu
necat de la această mină, cu 
inelul ornat de un cap de țap, 
de-a lungul mînecii, șt:e că pe 
enolet va citi ,.Altair". Asa este 
(și fiindcă a debarcat la Bar
celona un echipaj atît de nu

meros, trebuie să fie un vas 
mare, un port-avion probabil). 
,,Altair", acest nume care era 
pe punctul să iasă din memoria 
lui reapare brusc și conștiința 
unui abis in care stă să se pră
bușească ii revine. O forță u- 
riașă și stupidă parcă il împin
ge imperios afară din glob, 
chiar după ce marinarul a dis
părut. E drept că marile petale 
de bronz ale decorației exte
rioare ar îngreuna trecerea, 
dar unul slab și destul de 
sprinten ar putea totuși să se 
cațere pînă la deschizătură, să 
se strecoare și să se arunce 
jos. Desigur că vreun disperat 
a și făcut-o. Și nu o dată. Mo
numentul lui Colon, nu s-a 
micșorat dar solul de undei 
trecătorii se uită curioși spre 
sfera de metal pare deodată 
mai aproape. Oare aiureză Si
gismund sau a revenit la rea
litatea tragică ? A fost purtat 
(nu știe de care mină invizi
bilă) pină la capătul grădinii 
casei lui, unde pe niște stinci, 
spre sate se ridică „Turnul vin
turilor". In acest loc, lingă un 
bazin transparent în care înoa
tă șerpi de apă, arhitectul, din- 
tr-un capriciu ciudat, a con
struit o coloană de cărămizi 
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roșii, înconjurată de o scări, 
de fier fără balustradă, în vir- 
ful căreia se află o platformă 
îngustă împrejmuită de un 
gard ușor și protejată de un 
acoperiș chinezesc. Este „Tur
nul vinturilor". Nu se știe de 
cine și cînd a fost numit așa. 
De sus, de la o înălțime de 21 
de metri, se zăresc, dincolo 
de zidul grădinii, numai vii. 
Sigismund nu se mai urcase de 
mult acolo, baza turnului fiind 
încercuită de un grilaj meni': 
să împiedice pe micul Elie de 
a trece, iar portița era închisă 
cu un nod de sîrmă, pe care 
„ea", înainte de a se urca l-< 
fi dezlegat. în globul statuii na
vigatorului, Sigismund se crede 
sub acoperișul baroc al turnului 
casei sale, deasupra capătului 
necultivat al grădinii. Pentru o 
clipă, da... Apoi scoate din bu
zunarul hainei scrisoarea, și 
cu toate că a fost ispitit să 
o arunce în aer, udă cu limba 
marginea încă gumată a plicu
lui, il lipește cu grijă,*  gîndin- 
du-se că diseară sau mîine di
mineață il va deschide și atunci 
va ști ceea ce nu vrea să știe 
acum...
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