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MENIREA SCRIITORULUI
(Din cuvîntul rostit la Adunarea de constituire a Asociației scriitorilor din lași)

Permiteți-mi să salut acest 
act important care este înte
meierea în vechea cetate de 
scaun a Moldovei a Asocia
ției scriitorilor din Iași. A- 
șa cum știți, Ia jumătatea lu
nii noiembrie a anului trecut, 
am avut in Capitală Aduna
rea generală a scriitorilor, e- 
veniment ce nu mai avusese 
loc in țara noastră, căci pînă 
la acea dată filialele din ța
ră își trimiteau doar delegați 
la conferințele pe țară ale U- 
niunii Scriitorilor. In procesul 
de democratizare desfășurat 
în toate sectoarele vieții so
ciale, s-au încadrat și scriito
rii și de aceea nu am făcut o 
conferință sau un congres ca 
in trecut, ci o adunare gene
rală a scriitorilor din țara 
noastră. Din dezbaterile ce 
au avut loc la București a re
ieșit că organizarea noastră 
trebuie schimbată, înteme
ind în toate orașele care dis
pun de forțe creatoare asocia
ții ale scriitorilor din localita
tea respectivă și din ținutul 
respectiv. Prima constituire a 

avut loc la Brașov, apoi la Tg. 
Mureș, acum la dumneavoas
tră, iar în viitor vom mai for
ma astfel de asociații la Timi
șoara, Cluj. București și pro
babil și în alte orașe. Consi
derăm că. constituind cit mai 
multe asociații de acest fel for
ța Uniunii Scriitorilor va cres
te considerabil si că vom sluji 
mai bine literatura noastră. 
Noi dorim din toată inima ca 
aceste asociații să devină, in 
orașele și ținuturi'e unde vor 
activa, un motor al activității 
cultural-artistice a zonei res
pective. Procesul de democra
tizare se exprimă și prin fap
tul că toate organele de con
ducere au fost alese prin vot 
secret, in felul acesta înlătu- 
rindu-se pentru totdeauna me
todele de comandă din trecut 
ce au făcut să sufere dezvol
tarea literaturii. Or, noi, cu 
sprijinul partidului, luptăm să 
înlăturăm orice practică care 
ar lovi în democrație. Am fost 
bucuroși că și aici, în Iași, a- 
legerile s-au desfășurat în cele 
mai bune condițiuni și aduc ce

lor ce au fost alesî felicitări 
și urări de bine.

Am venit de citeva ori la 
Iași fără să am legături spe
ciale cu acest oraș, insă legă
turile puternice cu poporul din 
care mă trag mă detenn nă să 
îndrăgesc oricare colt al tării. 
Aici, de cite ori am venit, prie
tenii mei ieșeni mi-au arătat 
întotdeauna cu m:ndrie case 
in care au locuit înaintași de 
seamă ca Maiorescu. Creangă. 
Eminescu. Desigur, este ioarie 
bine că oamenii de aici vor
besc cu atita sfințenie și dra
goste de marile personalități 
care au trăit sub cerul acesta 
și au atins cu tălpile lor pă- 
mintul lașului. Cum spuneam, 
este bine să ne gîndim la îna
intașii noștri, să-i venerăm, 
dar să ne gindim totodată, 
păstrind vie memoria mari’or 
înaintași, că ne aflăm în in- 
tîmpinarea celei de-a 25-a ani
versări a Eliberării patriei 
noastre de sub jugul fascist, 
că se împlinesc 25 de ani de 
cînd românii și naționalitățile 
conlocuitoare din țara noastră, 

sub condncerea partidului, au 
schimbat muncind din zori si 
piuă ia noapte, si uneori nopți 
întregi, fata orașelor si sate
lor noastre. Admirăm ceea ce 
f iost strălucit bun. frumos, 
dar asta nu ne împiedecă să 
iim oameni ai secolului nos
tru. ia care construim o lom? 
nouă, o societate nouă, o via
tă nouă. Ca scriitori, avem 
datorii sfinte iată de înain
tașii noștri, dar trebuie să i m 
totodată atenți la ceea ce se 
întimp'ă în jur și să partici
păm la construcția patriei noi. 
socialiste. Cu alte cuvinte, tre
buie să fim oameni ai acestei 
perioade, ca scriitori și cetă
țeni. E bine să scriem des
pre trecutul glorios, dar tot a- 
tit de necesar este să scriem 
despre contemporanii noștri. 
Sînt cîțiva ani de cînd am fost 
la Iași și pot spune că trans
formările sînt atît de mari, in
cit ieri, venind înspre orașul 
dumneavoastră am vrut să în
treb șoferul daca nu cumva 
a greșit șoseaua. Cînd s-or fi 
făcut atitea clădiri minunate, 

fabrici si uzine ? Consider că 
cetățenilor lașului, autorii a- 
cestor înfăptuiri, ar ii drept să 
li se dedice ode. schițe, poves
tiri. ba chiar romane, in pri
mul rind de către scriitorii ie
șeni căd acești oameni au fă
cut ca din vechiul Iași să ră
sară un oraș modern de o 
nouă și mare frumusețe.

In altă ordine de idei, aș 
v rea să spun că unii sin să le 
citesc lucrări de-ale lor în pro
ză sau versuri. Ori de cite ori 
găsesc creațiile lor frumoase, 
clare, sint foarte bucuros. Nu 
sint, insă, deloc mulțumit cind 
tinerii creatori îmi pun sub 
ochi poezii pe care oricită 
practică literară ai avea, nu le 
poți înțelege deloc. Literatura 
pe care o facem noi trebuie să 
fie o literatură ce poate fl în
țeleasă de către toți cititorii. 
Sînt gata să stau o noapte să 
descifrez un sonet, dar pînă la 
șase dimineața cel puțin să-l 
fi înțeles. Nu sint împotriva 
experimentului literar, dacă a- 
cesta duce la ceva, dar cînd 

începi la 16 ani experimentele 
și la 36 de ani ești tot în sta
diul de a continua experimen
tele, este o dovadă că drumul 
a fost rău ales. Unul din tine
rii care experimentează de 
mai mulți ani m-a întrebat da
că eu sînt de părere că tre
buie să ne întoarcem la „Hora 
Unirii" a lui Alecsandri. 
Nu. i-am răspuns eu, nu vreau 
acest lucru, dar îți atrag aten
ția că, cu această poezie, A- 
lecsandri a ajutat considerabil 
la unirea țărilor Române. Ce 
folos aduce insă poezia care 
nu militează pentru nimic? U- 
nil nu țin seama că literatura 
trebuie scrisă pentru oameni. 
Personal nu cunosc un scriitor 
mare care să fi scris într-o lim
bă de nimeni înțeleasă. Parti
dul nostru, chiar și cînd se a- 
fla în ilegalitate, găsea posibi
lități să dea scriitorilor suges
tii prețioase despre felul cum

Acad. Zaharia Stancu
(Continuare în pag. 8-a)

DISOCIAȚII
DE ESTETICĂ

Experiența și cîștigurile de pî
nă acum, mai substanțiale în 
plan artistic, mai firave în gene
ralizarea teoretică, fac posibilă 
și absolut necesară o dezbatere 
temeinică, în nuanțe și exigențe 
nefalsificate, a unor idei estetice 
de importanță cardinală. Este 
meritul incontestabil al revistei 
„Cronica" de a fi repus în dis
cuție, sub aceste auspicii favo
rabile astfel de probleme ce vi
zează statutul de disciplină 
autonomă al esteticii, esența și 
fundamentul ei științific, carac
terul și însemnătatea teoretizări
lor estetice , nivelul actual și sar
cinile de viitor ale cercetărilor 
din acest domeniu. Rîndurile ce 
urmează își propun să prezinte, 
oarecum didactic, o serie de 
considerații asupra obiectului, 
problematicii și metodologiei es
teticii, unele dintre cele mai di
ficile și controversate probleme 
ale esteticii din toate timpurile.

*
★

Estetica, asemeni celorlalte 
c scipline teoretice desprinse is
toric din marele trunchi de cu- 
-ocștere al filozofiei, s-a consti- 
tu.t ca un domeniu autonom 
ce cercetare științifică într-un 
-‘g s anevoios proces de evo- 
-t e d a lectică. Prezentă în viața 

sociclă de la întîile manifestări 
ce corșt.nțâ, gîndirea estetică, 
c-j-ocste o permanentă îmbogă

țire și nuanțare, încorporînd idei 
și teorii noi, ce cveau să ducă 
la elaborarea unor grandioase 
sisteme estetice. închegarea și 
structurarea acestui vast fond de 
observații și generalizări teore
tice într-o știință unitară, de sine 
stătătoare, care să beneficieze 
de fexistența unui obiect de stu
diu distinct și de o metodologie 
proprie de cercetare, se impune, 
ca o necesitate de mare strin
gență, Este, neîndoios, meritul 
epocîii moderne, îndeosebi al 
gîndirii secolului al XVIII-lea, de 
a fi marcat pasul hotăritor în 
cristalizarea esteticii ca știință 
separată, autonomă. Ultimele 
două veacuri, puternic influen
țate de apariția esteticii marxis
te, aduc o contribuție esențială 
la extinderea și aprofundarea 
generalizărilor estetice, la eluci
darea statutului și finalității dis
ciplinei.

Expunerea sistematică a este
ticii debutează în mod firesc, 
prin definirea obiectului său de 
cercetare, adică, de la delimi
tarea cu rigurozitate a sferei 
de fenomene ce urmează a fi 
analizate în raport de care 
se stabilește metodologia par
ticulară de investigare și se a- 
preciază valoarea teoretică și 
eficiența practică a rezultatelor 
obținute.

Provenind etimologic de la 
cuvîntul grec „oisthetikos", no
țiunea de ESTETICĂ desemnea
ză pentru intiia oară profilul 
unei științe special constituite, 
in 1750, cind filozoful german 
Alexander Baumgarten 
o atribuie ca titlu lucrării sale 
Aesthetica, consacrată epistemo
logiei sensibilului. Lumea antică 
și chiar epoca de moi tirziu 
n-au simțit nevoia invocării u- 
nei discipline și denumiri dife
rite pentru a desemna ideile și 
teoriile cu implicații estetice : 
ele apar fie ca un capitol al 
filozofiei, fie incluse în rîndul 
cercetătorilor de istoria și teo
ria artelor integrînd conținutul 
diferitelor „Poetici" și „Reto
rici". Fără a dispune de o dis
ciplină care să inmănuncheze 
cuceririle de ordin estetic, anti
chitatea, cea greacă îndeosebi, 
a lăsat o moștenire estetică în
semnată, sinteze și generalizări 
concordante cu marile realizări 
artistice ale vremii, în care sînt 
teoretizate principalele probleme 
și categorii ale artei și esteticii 
(mimesis, katharsis, poesis, fru
mosul, tragicul etc.), prefigurîn- 
du-se totodată orientările de 
bază ce se vor înfrunta în isto
ria esteticii pline de consecințe 
pentru edificarea obiectului ei.

Gheorghe Sfroia
(Continuare în pag. 10)



CRONICA

jurnal

PIETRE
■. .Nu-mi mai aduc aminte la ce mă gindeam in 

aceea. Poate trecea prin mine o clipă fără nici un 
Apoi am auzit:

— Cine aruncă primul ? s-au întrebat in șoaptă, 
au văzut spatele omului.

— Eu, eu voi arunca primul, a zis cel cu fața 
toare ca de sticlă, sau de plastic, pe care umbra păru
lui său roșu o desfigura și mai mult decit era in rea
litate. Eu trebuie să fiu primul, fiindcă am plătit cel 
mai mult drepul de a Iovi, a mai zis el și, în aceeași 
clipă, a ridicat mîna. Piatra a lovit drept în ceafa omu
lui și ei au așteptat. Nu s-a auzit însă nici un strigăt 
de durere și omul nici nu s-a clătinat, așa cum bănu
iau. Și-a continuat lucrul.

— Nu sint ascuțite, a zis atunci cel mai înalt și mai 
isteț, rotindu-și micul lui cap pe un git enorm. Știu o 
metodă nouă de ascuțit pietre. Cuțite și brice devin...

— Să le ascuțirn, au hotărit toți și au început să as- 
cută de indată pietrele deșertate de prin buzunare, pie
trele pe care le purtau întotdeauna 
nuință.

Metoda istețului s-a dovedit bună 
treilea, care își scrisese cuvintele in 
uita repede orice cuvînt auzit, a zis:

— Acum ar ii itndul meu. Al meu, și, fără să mai 
aștepte încuviințarea celorlalți, a aruncat, una după 
alta, mai multe pietre.

Omul a rămas tot nemișcat, iar ei n-au auzit nici 
acum acel strigăt de durere pe care vroiau să-l smul
gă, ca să se poată grozăvi ia masa lor cu suc de tran
dafir. Furioși, au început să se dezlănțuie. Toate pie
trele au fost aruncate fără nici un efect. Doar cînd 
s-au apropiat mai mult de spatele omului, spetind că 
vor vedea măcar o pată de singe, au descoperit niște 
urme ca de noroi și și-au privit palmele. Erau transpi
rate și pietrele fuseseră pline de praf...

__ Acum ce mai facem ? a întrebat roșcatul.
— Acum ar fi tindul meu, a zis al treilea, citindu-și

cuvintele din palmă, fapt care i-a înfuriat pe toți citi 
erau acolo, o duzină sau două, fiindcă așteptau hota- 
rîrea istețului. . . , „„

Atunci omul și-a întors fața spre ei, fața pe care 
ei n-o mai văzuseră piuă atunci și, cu ochiul, ie-a făcut 

semn să se apropie.
— Hai veniti, le-a zis omul... Veniți să vedeți ce 

am descoperit datorită vouă. Hai, curaj I
Unul a făcut un pas, apoi alții l-au urmat, au în

ceput să se împingă unul pe altul, nici unul nu vroia 
să fie primul și, așa, încet, încet, s-au apropiat de omul 
care ținea in palme o mică statuetă.

— Mai aproape I Așa... Vedeți, este o piatră pe care 
voi ați aruncat-o. Formidabil material I N-am bănuit că 
din el aș putea scoate asemenea 
te pietrele voastre sint aici pe 
noașteți ? Hai, spuneți ceva! Vă 
iese, fiindcă dacă n-ați fi venit

Ei, culegînd statuetele de pe 
după ce-și vor umple buzunarele, 
și vor pleca, se vor întoaice, ca din ascunzătoare, să 
le arunce în spatele omului. Le pipăiau și se bucurau 
că au muchii ascuțite, că își vor ajunge ținta, iar la 
masa lor, cu suc de trandafir, se vor putea, insfîrșit, 
felicita. Pantalonii scurți n-aveau nici o importanță. în
vățau bine, încă de pe acum, aruncatul pietrei.

Meșterul 
toți copiii, 
lui n-ar fi

Apoi Ia 
Am căutat

cînd

luci-

cu ei, din obiș-

și, la urmă, al 
palmă, pentru că

lucruri... Vedeți, toa- 
masă. Le mai recu- 
plac ?... Vi le dăru- 
voi să le aruncați... 
masă, se gindeau că 
după ce vor mulțumi

nu se mai sătura, privindu-i, fiindcă iubea 
chiar și pe cei nespălați. Fără ei, jucăriile 
avut nici un preț...
ce m-am gindit ? Nu-mi mai aduc aminte, 
niște ochi care mă tot ocoleau.

Corneliu Ștefancche

□
MONOPOLUL
INEDITELOR

Intr-un articol, în „Contem
poranul-, Geo Șerban se întrea
bă malițios dacă 
vreo revistă care 
inedite", arătindu-și 
acestea devin „bun 
de fapt ar trebui 
nopolul unei singure ______
care s-ar bucura de girul spe
cialistului. Nu ne îndoim nici 
o clipă de faptul că Revista de 
teorie și istorie literară este cea 
mai competentă în această pri
vință. ultimul număr demons- 
trînd-o cu prisosință, dar pre
tenția lui G. Ș. ni se parte 
exagerată și nu puțin arogantă. 
Ce este rău în faptul că ine
ditele devin bun public, că re
vistele au în preocupările lor 
și publicarea unor mărturii des
pre oamenii noștri de artă și 
știință, cu ce eclipsează presti
giul specialiștilor faptul că zia
rul *.  Vocea Buzăului- publică 
scrisori aparținînd lui Blaga * 
Cu rare excepții. publicațiile 
noastre au contribuit multila
teral — și prin publicarea ine
ditelor — la cunoașterea perso
nalităților care au făcut lite
ratura, arta și știința noastră 
Argumentele lui G. Ș. nu ne 
conving de utilitatea „monopo
lului specialistului- asupra pu
blicării documentelor. Credem 
că toate redacțiile care publică 
inedite primesc mulțumiri de la 
cititorii lor, și sugestii ca re
vistele respective să-și măreas
că spațiul în acest scop. Dar 
oare poț fi asemenea scrisori, 
cele mai multe de la profesorii 
de licee, argumente pentru G.Ș.?
Și nu numai acestea. Sigur 

este că articolul respectiv — 
„Psihoza ineditelor" — face prea 
mare caz de noțiunile de spe
cialitate și specialist. arătin- 
du-șl nu o dată aroganța față 
de munca redacțiilor și cola
boratorilor lor. Nu ne rămîne 
decît să așteptăm un tratat 
despre metodica publicării ine
ditelor. Semnat, bine înțeles, 
de G. Ș.

„mai este 
nu publică 
teama că 
public*,  cînd 
să fie mo- 

reviste

FILOZOFIA
i rNUJIANĂ“

Nu căutați în dicționare și 
nici in cărți de filozofie ! Des
pre filozofia nuțiană — rare 
deocamdată, are mai mult un 
caracter peripatetic — nu s-au 
scris decît 2 (două) coloane in 
pagina a 16-a a numărului 4 al 
revistei „Cinema- pe anul în
curs.

întemeietorul acestei filozofii 
este Dan Nuțu. iar profetul său 
zelos. Rodica Lipatti. a cărei 
sublimă revelație a fost prece
dată de ..spaima justificată, am 
zice noi. de a nu înțelege, de 
a nu o înțelege dinăuntru**.

Dar Rodica Lipatti (crede că) 
to^ Aceasta, cu toate 
împrumutat curiozita- 
de această filozofie 

la alții". Dar de re- 
reținut totuși esenția- 

amnne că.........Dan Nuțu
.) desființător de mituri 

creator de mituri noi...“ 
, ca 
. de 
doar

a înțeles, 
că ..și-a 
tea (față 
n-n.) de 
ținut, a 
Iul. și 
este (.
vechi 5______ ___ ______ . __
Totul, cu tunete și fulgere, 

a genezei, 
vorba nu 

universului,

SATYRICON

TELEVIZORUL
„MIRAJ"

fi folosit vreme îndelungată, 
dar se precizează că denumirea 
aparatului este pur convențio
nală, nici un miraj nefiind posi
bil pe ecranul dreptunghiular 

cu diagonala de 52 centimetri.
V.1SAC

aceea a unei noi estetici tea
trale. Să o conspectăm !

Probabil că la începutul dis
cuției, reporterei nu-l trecuse 
cu totul spaima așa explicîn- 
du-se. epocala eroare de logică, 
înscrisă cu majuscule în capul 
paginii. „Te consideri un actor 
modem ?- întreabă Rodica Li- 
patti, la care Dan Nuțu răspun
de „agresiv-: „Nu, Sînt doar un 
actor bun“. 
fraza : am 
terlloo și... 
..Pentru că 
de ce un actor doar bun nu 
poate fi și modem sau de ce 
un actor doar bun nu este încă 
un actor modem și. în 
tiv. de cînd gradele de 
parație pot fi ilustrate cu 
adjectiv compozita în

..normal'. ,.bun“. (ta 
tiv) ..modern' (la 
Iată tot atîtea enigmei 
nici filozofia nutiană, ____
cu cea rodicalipattlană nu 
reușit încă să le dezlege.

Dar, revenind, care sînt __
fond. ..exigențele neîndurătoare" 
ale acestei folozofli’ In primul 
rînd... să aibă ca regizori „mîini 
de fier-, care să-1 conducă „pas 
cu pas". Explicația sublimă : 
„Mai bine să greșească ei- — 
superbă exigență ! „Pînă la 
urmă, adaugă intervievatul. nu 
se poate să nu înveți șl din 
asta". Cum ’ Dacă „niciodată o 
experiență parcursă nu înseam
nă o experiență depășită (n.n.)“. 
Și aceasta pentru că Dan Nuțu 
o ia „mereu de la capăt, este 
o dialectică ce (îl) aparține !“ 
Cu o asemenea dialectică, e 
clar de ce o experiență parcursă, 
nu este și... depășită !

Convinși că dreptul de pro
prietate asupra acestei dialec
tici sui generis (sîntem și noi 
de acord că îi aparține, în în
tregime !), nu îi este de fel a- 
menințat, să trecem la alte as
pecte particulare ale filozofiei 
nuțlene. „De la partener, ne 
iluminează această filozofie, n-ai 
ce învăța, dacă e mai slab ca 
tine, îl ignori, uiți de el, și-ți 
dai frîu liber (s-ar putea ca 
spectacolul să sufere, dar asta-1 
altceva, — curat altceva n.n.), 
dacă e mai bun, te sperie și te 
complexezi". Odată cu Caragiale, 
am fi gata să exclamăm : „din 
această dilemă nu poți ieși. Am 
zis !“. Noroc că ne ajută Ro
dica Lipattl, care, inițiată în 
tainele acestei folozofii, sfarmă 
spectaculos dilema : „Ajută-te
singur sau flecare pentru sine." 
par a fi devizele care stau la 
baza filozofiei „nuțlene-!. Ceea 
ce ar fi. chipurile, „un egoism 
al năzuințelor spre mai bine- 
(inapoi la iluminismul secolu
lui XIX !). adică, „de a trăi in
tens- , de „a trăi adevărat-, de 
a „nu trece pe lîngă-, de „a 
nu scăpa din mînă- (ce ?!) In 
ce-1 privește pe Dan Nuțu, 
toate acestea pentru „ca să 
joace teatru, să fie celebru, să 
aibă bani și să joace iar teatru". 
Și film, evident. Ca să fie ce
lebru, să aibe bani și să joace 
teatru numai rolurile care-i 
plac, „Totul „azi", pentru că 
mîine" e foarte tîrziu, mîine 
este atunci cînd începi să ca
peți burtă (sărmanul Welles !) 
Si să pierzi din chică (bietul 
Ciubotărașu !)“. Nu știm ce mit 
nou a creat filozofia în cauză 
(relatarea trece sub tăcere a- 
cest amănunt), dar bănuim un 
mit vechi care a fost pe deplin 
desființat, odată cu publicarea 
acestui interviu : mitul că „Ci
nema- ar fi o revistă serioasă.

Deci, la fel ca în. 
fost rănit la Wa

in mîna dreaptă, 
e greu să înțelegi 

actor doar bun
modern sau de

defini- 
com- 

un 
genul: 

compara- 
superlativ !). 

pe care 
ajustată 

a

în

(prospect) scrisori
F oloslrea televiziunii este

operație estetico-inteiectuală 
cultural-recreativă care 
făcută cu maximum de 
ție. Înainte de pornirea apara
tului se vor lua cîteva măsuri 
de igienă elementară ; cablul de 
coborire și butoanele recepto
rului vor fi unse cu antisep
tic. iar persoanele suferinde se 
vor așeza la circa 3,25 m. dis
tanță de aparat.

Programele de cultură gene
rală se vor urmări cu carnetul 
de notițe și creionul în mînă, 
seminarizarea cunoștințelor fă- 

cindu-se după 6 luni, la ieșirea 
aparatului din garanție. Pentru 
asigurarea funcționării ireproșa
bile a televizorului se preconi
zează crearea unor echipe de 
intervenție la fața locului în 
stare să amelioreze șocurile pro
duse de serialele cu 60 împuș
cături pe minut și să stimuleze 
interesul pentm noua și origi
nala formulă a emisiunilor cul
turale : 90 la sută discurs, 10 la 
sută comentariu și în rest ima
gine. Telespectatorii între 3—5 
ani vor urma în prealabil un 
curs rapid de alfabetizare pen
tm a putea urmări filmele 
străine adresate lor. Consumarea 
serialului cu Val—Vîrtej se re
comandă numai între 5—8 ani 
șt de la 75 ani în sus, ținîn- 
du-se seama, în acest de-al doi
lea caz. de procesul reversibil 
al infantilității. Sub 5 ani, se
rialul trebuie evitat cu strictețe 
sau asociat cu doze masive de 
vit. A. C, și B. complex. între
prinderea producătoare nu răs
punde și nu plătește daune sau 
pensie de urmaș în cazul luării 
in serios a emisiunii medicale. 
Recomandările făcute de criticii 
literari, teatrali și cinematogra
fici, pot fi considerate în afara 
unor primejdii ca cele de mal 
sus. Persoanelor iubitoare de 
cinema li se recomandă stărui
tor pnma parte a telecinema- 
tecll cu Ecaterina Oproiu și i. 
D. Suchianu în loc de Bette 
Davis șl Clark Gable.

S?- țțtrage atenția asupra de
reglării aparatelor la meciurile 
de fotbal, evoluția formațiilor 
noastre nefiind întotdeauna te
legenică. Orice complicație ul
terioară, survenită ca urmare a 
lecturii subtilelor cronici spor
tive ale crainicului Al. Căpra- 
nu sau prozatorului M. R. la- 
coban iese, bineînțeles, de sub 
răspunderea întreprinderii. Pu
blicul este rugat să nu confun- 
de. !'iPelul de utilizare a apa
ratului cu cel al tele-cronici- 
d>r. tele-cronicarii fiind, in ge- 
”yral ființe subțiri, bine inten
ționate. astenizate si cu o res
pectuoasă idiosincrasie la aceas
tă minunată invenție care a 
revoluționat tehnica secolului 
Se recomandă. în cel mai bun 
caz. asocierea consumului de 
tele-emisiuni cu cel al cronici
lor lui Al. Popovici, publicate 
in zilele de post, adevărate pi
lule reconfortante pentru mici, 
mari și amatorii de teatru pen
tru copii, teatru de păpuși, vo
deviluri, revistă, interviuri și 
alte produse apărute cu aceeași 
sc77Tîuitiz7*d  de garanție.

In cazul prezentei în emisiune 
a paraziților, publicul nu se va 
adresa unităților de depanare, 
ci emisiunii ,,dialog cu specta- 
tom“, intrînd în legătură cu di
rectorul programelor, la 
din înfățișările sale din 
iese de regulă achitat . 
circumstanțe atenuante. . 
tulburările de recepție în legă
tură cu crainicii se va scrie la 
poșta emisiunii „Mult e dulce 
șl frumoasă".

Respectîndu-se indicațiile de 
mai sus. receptorul va putea

o 
Și 

trebuie 
aten-

una 
care 

sau cu 
Pentru

Prezentarea noastră la cartea 
lui Vasile Florescu, Conceptul 
de literatură veche, are tonul 
cel mai decent posibil, pentru 
că altfel nici nu se poate ia 
vîrsta și experiența pe care o 
avem. Autoarea prezentării nu 
este atinsă în nici un fel de 
sublinierea insinuantă a cuvîn- 
tului „încăpătoare" din replica 
autorului (vezi Cronica, nr. 19, 
din 10.V.1969), întrucît, 2. 
văr, nu a trecut demult 
începutului.

Noi, cei tineri sîntem 
dispuși să luăm lecții de 
ță intelectuală, mai ales _____
cînd vin de la vîrsta înțelep
ciunii și sînt bine intenționate. 
Insă, niciodată n-o să i se poată 
interzice cuiva să-i placă o carte 
și în același timp să rostească 
observații critice asupra ei. Cu 
atît mai mult, cu cît orice om 
instruit știe că nimeni, nicăieri, 
nu posedă rețeta absolutului, 
însuși autorul volumului mai sus 
citat spune în introducere : 
„Sîntem conșttenți de lipsurile 
pe care le prezintă lucrarea de 
față; sîntem conștiențl că ea 
prezintă numeroase lacune în 

informație și, desigur, interpre
tări care nu vor întruni ade
ziunea tuturor celor care vor 
binevoi să ne citească", (p. 9). 
In virtutea acestui crez d-sa 
trebuie să înțeleagă că un „to
tuși- nu poate schimba, sau a- 
tenua esența unei afirmații care 
rămîne fundamental exagerată și 
învechită, (p. 267, par. 3). Nu
trebuie să se refuze scrutarea 
severă a acestei formulări și a 
altora, față de care am mani- 1/ 
festat rezerve șl nu ni s-a răs-’’ 
puns. Probabil au fost accep
tate.

Evident, problema contradicto
riului existent în părerile că- 
linesciene este pusă, și sa 
bucură de unele interpretări ale 
lui Vasile Florescu. Insă edi
ficiul stă să se prăbușească în 
momentul în care (la p. 248 
unde sîntem trimiși) este sus
ținut nu pe un exemplu de li
teratură veche, deși acest lu
cru era perfect posibil și se 
integra conceptului discutat 
(Cantemir, de pildă, este total 
ignorat de autor).

Aceiași număr (19) al Cronicii, 
revistă ospitalieră și exigentă în 
același timp, ne-a convins că 
atunci cînd cultura, orizontul, 
experiența care consacră șl scli
pirea spiritului critic există, își 
poate permite un nume să spu
nă despre cartea lui X că „tre
buie privită cu înțelegere des
chisă".

Noi, așteptîndu-ne la judecăți 
mai profunde privind sensul ac
tual al conceptului de literatu
ră veche, cu referiri și ia li
teratura română, nu am făcut 
decit niște modeste observații de 
amănunt, pentru care avem mai 
mult decît informația necega-

Ignorînd încheierea „replicile, 
de o malițiozitate ieftină, ră- 
minem la impresia de sobrie
tate pe care ne-a format-o car
tea despre autorul ei.

Habent sua fata libelli își în
titulează frumos Vasile Florescu 
ultimul capitol al lucrării. Să 
fie deci lăsată cartea să-și ur
meze singură destinul, pentru 
că, intervenind, nu știm dară 
Îi sporim sau îi știrbim valoa
rea.

nr. 
într-ade- 

pragul

foarte 
elegan- 
atunci

ELVIRA SOBOHAN

ERATA
N. Irimescu

In
5 se
Erich Bergel",

numărul trecut, la pagina 
va citi pupitru :

în prima carte 
iă dată fiind

am pățit-o noi

sport

P.S. Nu mi-am putut permite să dau numele ce 
pantaloni scurti.

Șl IN PROVINCIE"
O pățiră, 

anul de grație 1967 : înfumurarea 
vingători în învinși. Tot răul spre bine : 
„miercurea de aur“ de la Lausanne ar fi fost imposibilă fără 
„miercurea de fiere" de la Zurich : ne-am întinerit și „în- 
vîrtoșat' echipa numai datorită acelui cutremurător '1—7. 
Altfel, cine știe, poate tot mai ieșeam pe gazon cu Popa 
și Dumitru Nicolae și M. lonescu și... și... Un milion de 
felicitări pentru toți cei care „au mîncat gazonul" din Lau
sanne (nenorocos stadion ! După ce că n-a izbutit să găz
duiască olimpiada pentru care a fost construit, a mai tăiat 
și drumul naționalei elvețiene către turneul final ...) și, în 
special, apărării. Dan și Boc mi-au amintit de imaginea 
barajelor care se plantau, în timpul primului război mondial, 
împotriva baloanelor inamice : „pe aici nu se trece !'. Rădu- 
canu rămîne același „Tamango" cu reacții imprevizibile. O 
dată, în Africa, a degajat izbind mingea în bară și expedi- 
ind-o în acest mod ultrapersonal direct în cercul de la cen
trul terenului ! Deocamdată, înhață balonul cu un apetit 
primar și, pînă la proba contrarie, (s-ar putea să ne aștepte 
și surprize) rămîne singura soluție pentru ingratul post de 
înger păzitor. Comparația Deleanu - Hălmăgeanu l-a deza
vantajat net pe cel de al doilea. In timp ce Deleanu vede 
cu cinci mutări înainte, Hălmăgeanu abia caută să-și a- 
mintească deschiderile. Primul construiește inteligent, al doi
lea doar bubuie și cu asta, basta. Sătmăreanu și Nunweiller 
nu-s ce-au fost, dar, se știe, beneficiază de anumite cir
cumstanțe atenuante. Dinu și-a uitat șutul în vestiarele de 

i se pare soluție de viitor, iar Du- 
om alături... Ca să vezi cîte no- 

_ găsi, dacă ai ceva bunăvoință I 
înfumurare, dă băieților din națio- 
fața paharelor și minijupelor, c-a 
acesteia fotbalistice I încă o dată, 
uităm : mulțumiri televiziunii (trans-

deci, elvețienii, exact cum
i-a transformat din 

sînt convins

la București, Tufan nu mi 
mitrache încâ nu are un 
duri în papură se pot 
Păzește-ne, doamne, de 
nală tărie să reziste în 
lor fi-va împărăția lumii 
bravo băieți ! Și, să nu

în 
în
că

misia de la Lausanne a costat, dacâ-s bine informat, vreo 
20.000 de franci elvețieni I) și lui Țopescu, pentru comen
tariul ce a trecut prin toate gamele, de la reținere circums- 
pecta Io entuziasm debordat și absolut contagios. Datoritâ 
televiziunii, miercurea de aur s-a transformat într-o sărbă
toare deplină a tuturor celor ce iubesc fotbalul. Multă, e- 
norm de multă bucurie pot iradia centimetrii pătrați ai mi
cului ecran I

Și acum, să ne întoarcem la treburi mai lumești și mai 
puțin festive. „Scînteia tineretului" vîntură ideea reeditării 
„experimentului Viitorul" : echipa națională de juniori să fie 
adunată la un club care... etc. etc. Pariez 1.000 contra 1 
că acest norocos club va fi musai bucureștean, procedeul 
reprezentînd, în ultimă instanță, o formă abil disimulată de 
a lua cu hapca jucătorii de la echipele care, nu cu puțină 
trudă, i-au crescut. Dezbatem implicațiile migrației inteligen
ței ; de ce să trecem cu vederea migrația... crampoane
le! ? Cine vrea jucători tineri, să și-i crească ; dacă cedăm 
in fața argumentului impresionant formulat („necesități su
perioare", sau așa ceva), precedentul, o dată creat, va per
mite (de^ ce nu ?)_ înființarea (la București, evident), echipei 
„Trecutul" (care să ne reprezinte la meciurile de oldsboy), 
a echipei „Prezentul" (bună oricînd la toate), a echipei 
„Viitorul II" (ca să fie) și, mai știi, poate se va cere mu
tarea în capitală a barelor, băncilor, pistelor, gazoanelor, 
dușurilor și tot ce s-o mai fi găsind prin stadioanele din
provincie. Care provincie, e privită de unii ca un fel de
straniu și amărît de teren necartografiat. Citez dintr-o pu
blicație de specialitate : „Tufan s-a făcut remarcat printr-o
putere de luptă deosebită, făcîndu-și un bun debut în e- 
chipa națională și constituind, în același timp, o invitație 
pentru selecționeri de a căuta jucători buni, de perspec
tiva, și în echipele provinciale". Bravo I Noroc de această 
amabila invitația. Altfel...

M. R.’l



Z
aharia Sângeorzan: Discurile critice despre li
teratură au totdeauna un scop precis, o finali
tate deschisă: recunosc o realitate estetică, o 
restituie, dacă nu-i îndeajuns de descoperită și 
nu cred să fie o „temă", care să nu ofere o po

sibilitate de analiză, de... discuție. Ca niciodată, critica li
terară și-a precizat rolul, principiile, metodele, își încruci
șează floretele, uneori fără nici un rezultat, își cîștigă tot 
mai mult o suprafață aproape egală cu a literaturii. Nu mă 
îndepărtez de idee și aș zice că pentru dialogul nostru am 
putea ataca orice tema, orice problemă actuală. Nimic nu 
ne împiedică să discutăm despre orice, chiar și despre... 
critică, despre Macedonski...

Adrian Marino: Despre trei subiecte, drept să-ți spun 
parcă n-aș mai discuta acum cu plăcere, fiindcă 
despre ele m-am exprimat pe larg în alte împrejurări: des
pre G. Călinescu și „călinescianism", despre Macedonski și 
„macedonskianism" și despre principiile criticii literare, ne
moderne, moderne, foarte moderne, etc. Caragiale ironiza
pe Ibrăileanu că fierbe ceaiul din restaurantul lui Gherea 
a doua oară... De ce să fierbem și noi la infinit același
„ceai*  ? Nu vezi cum se decolorează pe zî ce trece ? In
curînd vom bea doar apă colorată, ca să nu spun altfel...

Z. S. : Nu renunț Insă la o idee hotărîtoare, explicabilă, 
de aspect pur pedagogic: orientarea tinerilor critici. Există, 
nu spun nici o noutate, o „pedagogie*  țchiar dv. ați scris o 
Introducere.. .) a criticii literare. Destinul tînărului critic 
trebuie să fie cunoscut și nu... așteptat, ghicit în cafea. 
Orice sfaturi date la o anumită vîrstă spirituală își găsesc 
teren, adepți. Depinde și de profesori. Nu toți am avut pe 
G. Călinescu. Eu nu l-am cunoscut decît din operă, iar ne 
alții nu-i mai amintesc. Formația inițială a tînărului critic 
are o importanță efectivă. Cum și cu ce să debuteze ?

A. M.: Profesor, cum știi, nu sînt, vocație didactică 
nu-mi recunosc, magisterium nici atit. De altfel, lumea lite
relor are destui „magistri", uneori de operetă și bluf. Ma- 
estre-n sus, maestre-n jos, mă simt chiar intimidat printre 
atîția „clasici în viață", tineri și bătrîni. Dar, ca să vor
bim ceva mai serios, problema care te preocupă nu mă 
pc-ate lăsa indiferent. Intr-un anume sens, ea este chiar c a- 
pitală. Orientarea tinerilor critici, sau poate mai bine spus 
a tinerilor cu preocupări critice, îmi pare absolut hotări- 

\toare pentru evoluția unei literaturi, a spiritului său critic, 
a conștiinței sale estetice. Iată de ca, mă interesează zu 
pedagogic, nu instituțional, nu redacțional), dar in cel mai 
înalt grad, ca simplu intelectual, mentalitatea .preocupările 
și ideile tineretului — să spunem cu o vorbă foarte gene- 
rală — „critic*.  Toate partidele viitorului se pierd si se 
cîștigă numai la acest nivel, al tineretului. Nu țț voi as
cunde că o anume derută, absolut inevitabilă. se face »- 
neori simțită. Sint ezitările firești, ale unei prrtnadr. Oi o 
expresie foarte ambiguă, care salvează Bulte. deosebit de 
„complexă*. ..

Z. S..- Problema cea mai acută, mai serioasă ar t» - rw «-» 
să înceapă un critic tînăr? Cu ce să debuteze? la aceste 
două întrebări nu vreau să adaug altele. Cred că răspM- 
surile au să se bazeze pe o realitate, pe o experiență a 
dv. Practic cronica literară — scriind despre cărțile acta- 
ale -— și gindul unui debut cu un scriitor uu mă pă
răsește nici o clină. Poate că o să fie G. Cbsbuc sea M 
Sadoveanu.

A. M..- Din diferite cauze pe care na le vot aaafaa 
acum, dilema esențială, actuală, de fapt permanentă, a fi- 
nărului critic mi se pare aceasta: intre spiritul de aaKză 
și sinteză, fragment și construcție, efemer și durabil, actu
alitate imediată și de permanență, superficialitate și seri
ozitate, succes imediat și de perspectivă, jurnalism Sterar 
și studiu în adîncime, în sfirșit. observ acum, in temă. In
tre „impresie*  si „teorie*...  totul, pe fundatei eternă con
troverse : creștere organică, pe etape, pe o tede proprie 
da%dezvoltare, sau salturi si „mutații*  violente. te zig-zag. 
prjn acte sincronice și de imitație .mai mnlt san mai puțin 
inevitabile? In practică. total se reduce la confruntarea 
dintre improvizație și construcție. Unii Întrețin ideea că su
premul ideal în critică ar fi foiletonul și placheta, cit mai 
scurte și mai subțiri posibile. Dar, in ce mă privește, refuz 
să cred că jurnalismul pe colț de masă, agenda de buzunar 
și volumul — lamă de ras reprezintă altceva decît expedi
ente, lipsă de sevă și substanță, de vitalitate și energie 
creatoare masivă. Toate acestea, vorba lui Creangă, sint 
simple „sfîrîiac*-uri.  Literatura, marea, adevărata literatu
ră și, bineînțeles, marea critică se face cu cărți, nu cu 
„cîteva articolașe*.,-  cu cărți, nu cu simple cronici unele 
prea de tot „fușerite*:  cîte 3 și chiar... 7 volume lichida
te săptămînal, cu cărți, nu cu materiale publicistice întim- 
plătoare. Iar prin „carte*  nu înțeleg multe pagini, ci con
strucție, sinteză, concepție, viziune proprie, realizată or
ganic. Avem nevoie, desigur, de o publicistică de cît mai 
înalt nivel (încercăm s-o facem doar cu toții!) dar centrul 
de greutate ar trebui să cadă pe efortul de rezistentă. Istoria 
literară, mi se pare, esta de partea mea: ea reține operele 
și nu face mare caz de publicistica obișnuită, care intră in 
uitare și neant. Apăs puțin pe pedală pentru restabilirea 
echilibrului, recunoscind nu mai puțin necesitatea practică, 
imediată, a ambelor activități, cu finalități și funcții di
ferite, toate utile

Z. S..- Publicistica este un exercițiu pentru viitoarele 
concerte. Eine kleine Nachtmusik care să anunțe marea 
simfonie. Nu știu de ce ați ocolit, foarte dialectic, întreba
rea mea : ce să facă un tînăr critic 1

A. M.; Ba nu, n-am ocolit nimic. Dar, cum îți spuneam, 
evit să dau „lecții". Dacă iau uneori un ton categoric, prin 
mine las să vorbească doar o anume experiență, o prac
tică verificată. Mă pronunț în numele unor idei, nu al meu 
personal. Și adevărul, fiindcă insiști, acesta este: vocația 
critică adevărată poate fi recunoscută numai acelor tineri 
care, fără a neglija publicistica, au preocupări și — de ce 
nu ? — ambiții mult mai mari: studii, monografii, eseuri de 
sinteză, istorii literare, construcții de idei. Să țintim sus, 
sus de tot 1 Chiar o ratare de la înalt nivel este prefera
bilă prudenței minore, timorate. Aș vrea deci mari avîn- 
turi, mari proiecte, mari construcții! Să învățăm să visăm 
și să construim pe mari dimensiuni! Societatea noastră în
treagă procedează la fel. Și cînd observ că spirite talentate 
dar de mică respirație întrețin pe unde pot, prin aluzii, prin 
interviuri, prejudecata că studiile serioase, elaborate, mo- 

■Xnografiile, teoriile, — fără nici o diferențiere și ierarhiza
re — sînt „prejudecăți" sau cam așa ceva, faptul surprinde 
neplăcut. Dacă insist asupra acestui aspect, al erorii respin
gerii în bloc a studiilor de metodă, o fac exclusiv din do
rința de a mă păstra în planul discuției, al orientărilor 
utile tineretului critic...

Z. S..- Perfect de accrd. Vocația critică se verifică 
orin mari construcții, prin sinteze. G. Călinescu spunea un
deva că adevăratul examen critic se dă cu Eminescu. Două 
exemple: Matei Călinescu și Eugen Simion și-au verificat 
talentul prin această temă dificilă, captivantă și absolut 

.r.-.rare. I. Negoițescu nu a procedat altfel cînd a fost 
-. orba să-și arate virtuțile. Dar prin ceea ce îmi spuneați 
pț-ă aici, credeți-mă, sincer o spun, nu înțeleg la ce faceți 
aluzie...

- .’•L.- Ba înțelegi foarte bine, dar te prefaci din motive
:’estonele*.  Văd că ai și început să capeți rutina publi- 

râzatei EXofesionisL.. Nu mai departe, chiar în Cronica, 
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are aerul de a-și face un titlu de glorie din a nu avea, ca 
și neoimpresioniștii, „nici o concepție critică". Dacă este 
vorba de o simplă butadă, o gust, firește ,ca butadă. Dar 
dacă autorul ei crede sincer că nu trebuie să aibă, într-a- 
devăr, „nici o concepție critică*,  o spun deschis, tinerii 
critici n-ar trebui să urmeze această atitudine negativă și 
negativistă, cate, mai devreme sau mai tîrziu, îi va steri
liza. Orice critic are in mod necesar și util o „concepție". 
Chiar atunci cind o refuzi, tot o concepție este : „concepția 
dc- a nu avea nici o concepție". Cum vezi, m-am molipsit 
și eu de acest... prost obicei: fac butade! Te întreb, to
tuși : rezistența la teorie este ea o atitudine constructivă, 
recomandabilă, atunci cind nu se face nici o disjuncție în
tre teoriile „bune*  și „proaste" ? Dar, poate, totul se ex
plică mult mai simplu: unii „rezistă*  la teorii, — fiindcă 
știu eu ? — poate că și teoriile le „rezistă" lor, li se refuză, nu 
li se deschid, nu ie înțeleg, n-au pregătirea necesară, „cap 
teoretic'etc. ? In orice caz, eu unul dacă aș fi „critic tînăr", 
foarte prietenește spus, nu prea m-aș mîndri cu o astfel de 
„rezistentă*  la teoretic, ia principii, la orientarea estetica 
și filozofică a criticii literare. Dar cred că, pînă la urmă, 
este vorba tot de o butadă. .. plasată din cochetărie pu
blicistică. Dar trebuie să și epatăm, nu-i așa ? Problema 
serioasă este alta: a te orienta critic între teorii, a nu le 
prelua docil, mimetic, a da dovadă de personalitate teo
retică. ..

Z. S. • Criticul tînăr este tentat de teorie, și, în ce mă 
privește, cred că nici nu poate fi vorba de o concepție cri
tică fără o temelie ideatică solidă, marxistă. Butadele sînt 
butade și nu sînt necesare cînd discutăm serios. Personali
tatea în critică înseamnă idei, gust, talent literar etc. Cul
tura și ideile, receptate creator, nu știrbesc cu nimic origi
nalitatea tînărului critic. Eu cred că se poate chiar vorbi 
de un sincronism cu critica nouă. Credeți că exagerez ?

A. M.: Au existat .desigur, și astfel de fenomene de sin
cronism, pur teoretic dealtfel. In practică ,el nu slujea la 
altceva decît la îndreptățirea unei critici, scrise cu oare
care talent, desigur, dar foarte tradițională ca mod de ana
liză și de expresie, doar că anti-dogmatică, anti-sociologi- 
zantă. Citeam de zor și ne legitimam de la Roland Bar
thes și făceam în continuare o critică estetică exact ca... 
între cele două războaie. Teorie și practică... Vei fi obser
vat, desigur, că în Introducere n-am fost de loc aservit a

cestei „critici noi*,  pe care am încercat s-o asimilez critic, 
dintr-o perspectivă istorică. Să-ți mai spun, în treacăt, că 
am fost, probabil, primul, care am scris în sens pozitiv 
despre Roland Barthes și tot în Cronica, cu ani în urmă ? 
Dar facil „sincronic*,  n-am fost, nu sint și nu voi fi nicio
dată. Critica estetică a unora a fost și este „modernă", 
doar în raport cu contextul istoric imediat, depășit. Dar 
„modernitatea*  ei se reduce numai la atit, numai la acest 
moment de conjunctura. Acum văd, din spirit de butadă, 
sau nu, că unii din acești critici nu vor să mai fie nici 
măcar „moderni*  ! Trebuie să recunosc că au dreptate. In 
ciuda aparentelor, sînt uimitor de „vechi*,  de „depășiți". 
Dar. să \orbim și despre alte lucruri, ceva mai substanți
ale.

Z. S.: De acord. Sint chiar dispus să atac o altă ches
tiune : cronica literară. Pentru tineri ea este un mod sigur, 
uoabiL de a da o judecată de valoare despre o carte ac
tuală. despre una clasică. La noi însă se petrece un fe- 
noruen ce trebuie clarificat: cronicarului literar i se impu
ne^ nu o dată, despre ce cărți să scrie. Libertatea de a a- 
lege. de a-$i spune singur impresiile este absolut necesară. 
A scrie azi desDre X și miine despre Y nu e logic, nu e 
nonaaL Cronicarul literar trebuie să nu audă nici o sirenă 
aitfel riscă să se prăbușească in conformism, concesii, și asl- 
tel corabia se pierde sau devine vulnerabilă la orice vînt 
mai puternic- E. Lovinescu avea perfectă dreptate cind lăsa 
drua deschis criticilor tineri de a spune exact ce gîndesc 
despre cărți. Cronica literară e un spațiu de manifestare 
a citricii curente și fiecare critic adevărat a practicat-o 
vretae tedetengată. Evident, paralel, scria și altceva. E fi
resc ca orice cronicar să aspire și la munții înalți, la aerul 

’.are, purificat și să iu se mulțumească cu șesul.
A. M.: In citcva împrejurări am pus în discuție ten- 

dtefa de a orienta exclusiv spre cronică pe tinerii cu pre- 
>r_oări si vocație critică și nu toți... bătrînii au înțeles 
-xact poziția mea. Cronica literară, sau de altă natură, 
constituie o necesitate evidentă, pe care nu pot să n-o re- 

de vreae ce și eu o practic... săptămînal, chiar 
te Crataco .pentru a nu mai cita precizările din Introdu-, 
cere. Numai că — de cîte ori să mai repet ? — această 
croaîcL oricât de necesară și eficientă ar fi (cînd este!), 
en nu constituie idealul criticii literare .nu este forma su- 
perionrt «te critică, nu poate realiza numai arin ea Însăși, 
: taste cperă critică .fapt dovedit de orice istorie literară, 
■nch-sir românească.

Deci ce ce să băgăm in cap tinerilor că unica, ba chiar 
sogneam luni de activitate critică .este numai cronica, 
suhkî culegerea de cronici, interesantă doar atunci cînd re- 
ieră o adevărată personalitate (fenomen rar), propune o 
SUB*  proprie de valori, afirmă o scrie de scriitori ignorați, 
otnon te sfl de manifest _Am spus-o mereu: studiul cri
tic. biografia Monografia «Ic. sint activități calitativ su
perioare. fiindcă sin N za, construcția, edificiul .monumental’ 
stat tentai caMatn*  superioare fragmentului, glosei, ad- 
notafiei. însemnării notaței, oricit de fine ar fi— Să ne 
punem si o întrebare foarte simplă: cite volume de cro
nici tipărite de 15—20 ani încoace se mai pot cita și citi ? 
Cine se mai interesează de „opiniile*  lui X sau Y? Ce s-a 
ales dintr-o foarte febrilă activitate a atîtor „cronicari", 
mai mult sau mai puțin „literari*  ? De ce Lucian Raicu, 
cronicar atit de rutinat, cînd a vrut să-și verifice cu ade
vărat forțele, a scris o bună carte, o monografie despre Re- 
Breanu, deși îi era foarte ușor să tipărească volume de 
cronici ? Ii aduc acum omagiul meu, tardiv. Cazul său este 
exemplar. Deci să scrie tinerii oricite cronici literare pof
tesc. Dar să ie considere ca un exercițiu, ca o fază pregă
titoare, ca una din ipostazele posibile ale personalității lor 
totale, în devenire. Să facă din ele numai o formă de vo
cație superioară, lată deci că, în acest sens, nu sînt, n-am 
fost și nu voi fi niciodată anti-cronicar. Ar fi de altfel și pa
radoxal pentru „titularul" Cronicii ideilor literare. ..

Z. S.: Nu pot suisține că ați fi un anti-cronicar. Dar, 
totuși ce ne puteți spune despre Cronica ideilor literare, 
cronică unică la noi, foarte apreciată și citită după cîte 
știu, necesară pentru literatura noastră.

A.M.: Consider Cronica ideilor literare, singura deocam
dată în presa noastră, ca o formă nouă de critică și anume 
a criticii ideilor literare. Dar cum despre această temă voi 
publica în curînd un. articol teoretic, dacă vrei chiar un mic 
„manifest", îmi rezerv premiera — cu voia dumitale — pentru 
această ocazie. Cred că nu te superi ?

Z.S. : Nu. Dacă înțeleg bine de tot (și această idee se ba
zează pe cunoașterea exhaustivă a activității dv.) aș zice 
că aveți o poziție în critica actuală, foarte personală. Căli- 
nescianismul nu v-a dus la... eșecuri.. Dimpotrivă.

A.M.: Nu-mi plac singularizările ostentative, vedetiste, studiate. 
Cînd văd la unii tineri simptome de cabotinism încep să mă 
tem de ratare. Critica literară ar fi o tristă ocupație dacă 
s-ar transforma în exhibiționism ieftin. Este vorba de cu to
tul altceva și ca Să rămînem la formule publicistice, la bu
tade, aș spune că sînt un partizan absolut decis al „forței a 
treia". Nu te speria... Forța a treia între... dogmatism, pozi
tivism, compilație „științifică" si... eseismul dubios, jurna
lismul superficial, impresionist, neo-impresionist, hiper neo- 
impresionist, hippy — neo — impresionist, care superficia- 
lizează, trivializează și bagatelizează toate problemele. Dar 
despre asta am mai vorbit, tot în Cronica. Pe scurt, o spun 
încă o dată, sînt atît împotriva pedanteriei, cît și a facilită
ții și improvizației. Doresc o subtilitate competentă, gust 
plus erudiție, rigoare dublată de finețe. Recunosc: a înainta 
sub un dublu foc de baraj nu este chiar atît de simplu. Dar 
mie mi-au plăcut totdeauna partidele dificile

Z.S.: Ce credeți despre relațiile dintre critici?.,
A.M.: „Relațiile" acestea, dar e un fel de a vorbi, n-au 

nici pe departe aspectul așteptat, nu numai de mine dar și 
de cercuri largi ale opiniei literare. Am crezut și cred și 
acum în necesitatea unei solidarizări spirituale, în numele 
ideii, a tuturor criticilor de bine si de talent. Sînt, în litera
tură, in critică, nu-ți spun un secret, și... „rinoceri". $i mi 
se pare foarte firesc ca toți criticii de reală pasiune și 
orientare literară să nu se ia — popular spus — de păr, în 
fața dificultăților comune. Ori, din păcate, tocmai așa ceva 
se întîmplă uneori.

Z.S.: Ce să mai spun de polemici ? Unde ne sînt totuși po- 
lemicile serioase ? Cine spune un adevăr, riscă să fie ținta 
tuturor. E firesc și, de fapt, nu mă turbură absolut cu nimic.

A.M.: Cele mai multe așa-zise „polemici", de fapt înjurături 
curate, sînt profund neinteresante,- inutile fiindcă nu-și a- 
ting scopul, excitațiile repetate — se știe — nu mai dau 
senzații ; ridicole fiindcă rămîn fără efect, lovesc în goi. 
De la un timp, mi se pare chiar o pură pierdere de vreme 
a mai încuraja în vreun fel oarecare astfel de exhibiții 
triste, unele prea de tot triviale. Nici nu le mai citesc pe 
toate. Cea mai bună „replică" sînt cărțile, cît mai bune 
și mai multe. Cînd a distrus un pamflet vulgar sau o 
„cronică" o carte, cînd cartea a fost carte ? Nici măcar 
Arghezi n-a putut „distruge" pe Rebreanu, pe Minulescu. 
Văd că și dumneata și alții sînt obiectul unor atenții in
sistente, „speciale" din partea unora. Scrie bine, gîndește-te 
la cărți și meditează la proverbul arab despre cîini și ca
ravane... In ce mă privește, de vreo 15—20 de ani, în
coace, am fost „desființat" de nu știu cîte ori. Mă simt 
excelent. La revedere și pe curînd la Iași.

Zaharia Sângeorzan
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Al doilea factor determinant 
al viziunii despre orașele vii
torului, dezvoltarea științei și 
tehnicii, neglijează faptul că 
dezvoltarea omului, biologic și 
psihologic, își urmează ritmul 
lent, natural. Necesitatea legă
turii cu natura, cu soarele, ae
rul, vegetația și apa rămîne o 
condiție de bază a vieții. Teh
nica și știința vor rămîne doar 
mijloace pentru realizarea con 
dițiilor fundamentale, proprii 
existenței umane. Incontestabil, 
orașele noastre sînt superioare 
orașelor de la începutul seco
lului, dar se pot compara aces
te progrese cu dezvoltarea zbo
rului, a telecomunicației, a fi
zicii nucleare ? Dacă problemei 
orașelor nu i se va acorda o 
importanță deosebită, corespun
zător rolului ei în formarea 
omului, probabil nu vom asista, 
nici în secolul următor, la ge
neralizarea unor realizări noi, 
spectaculoase. Nu trebuie să ui
tăm nici faptul că sporurile 
mari de populație se vor pro
duce în statele, în prezent mai 
puțin dezvoltate, deci vor fi de 
înfruntat dificultăți economice 
deosebite, care în nici un caz
nu vor permite renunțarea la 
orașele existente. Implicit, noile 
realizări, se vor integra orașe
lor existente, vor conviețui cu 
ele, un timp destul de înde
lungat.

O altă realitate care gene
rează concepții urbanistice noi 
este intensificarea traficului 
de autovehicule, care apare ca 
o obsesie contemporană. In dez
voltarea transportului, automo
bilul actual reprezintă o etapă 
care va fi depășită mai repede 
decît se vor perima construc
țiile actuale. Excluderea roților 
va schimba și cerințele țață de 
sistemul rutier. Din experiența 
de pînă acum, rezultă că lărgi
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expoziția

ION POPESCU-
NEGRENI

Vechi, îndeajuns de cunos
cut pictor, profesor la Insti
tutul de arte plastice „N. 
Grigorescu" din București, 
Ion Popescu—Negreni expune 
la Muzeul județean de artă 
din orașul Piatra Neamț, un 
grupaj de 58 de picturi în 
ulei, în care se prezintă ca 
un Iscusit colorist, un pictor 
figurativ cu valoro’ase posibi
lități de intuire rezumativă. 
Temperament robust și echi
librat, își desfășoară creator 
viziunea sa liniștită, lipsită 
deopotrivă de contrastele de 
umbră și lumină cît și de 
dramă umană, într-o culoare 
repartizată în suprafețele în
tinse ale unui mozaic odih
nitor și stenic. Există în pic
tura sa acceptarea unei con
venții pe linia „fauve“-ismu- 
lui lui Matisse, cu o notă 
poate mai accentuat lirică, 
dar și cu o înscriere mai 
limitată în arabescul compo
zițional decît la artistul fran
cez. Se înrudește deci, în- 
trucîtva, cu Theodor Pall'ady 
și încă mai mult cu Nutzi 
Acontz, prin suculenta pas
tei și o efuziune stăpînită.

In pictura lui Popescu— 
Negreni, în atașamentul său 
față de om, se simte u- 
neorl o notă acidă în inter
pretarea figurii precum în 
tablouri ca Autoportret, Fata 
cu bască sau Dobrogence, 
dar alteori figura este intui
tă decorativ, ca un element 
constitutiv al unei suprafețe 
armonic colorate. In aceeași 
limită este acceptată figura 
umană șl în lucrarea Muncile 
de primăvară, mai curînd 
pretext pentru o construcție 
picturală simetrică și pentru 
un acord între culorile de 
galben, Dămînt ars și verde. 
In același fel decoratlv-re- 
zumativ este rezolvat și ta
bloul Pictorul.

Bar la Macin amintește cu 
limpezime înrudirile stilistice 
amintite, prin reducerile 
perspectivei doar la cele 
două dimensiuni ale suprafe
ței pictate și prin alătură
rile știute de albastru de 
cobalt și roșu. ,

Darurile sale de foarte bun 
desenator, dar și de colorist, 
în aceeași manieră, a unor 
suprafețe plate, încercuite 
printr-un contur de culoare, 
apar în mici scene cu per
sonaje, ca în pînzele intitu
late Copii, Dobrogence, Ex
cursioniști și La Bufet.

Poate că unele dintre cele 
mai frumoase picturi sînt cele 
cu flori, șl mai ales micile pei
saje Primăvara (cîmple și 
nori), Snagov, La Macin, pei
sajul cu Stînca, Debarcader, 
Case la Plumbuita sau La Mo- 
goșoaia.

In vîrtejul experimentărilor 
contemporane, adesea sunînd 
artificial și de import, de 
sezon, pictura reținută stilis
tic a lui Ion Popescu—Ne
greni aduce prospețime și o 
notă de autenticitate. Artis
tul primește cu căldură u- 
r.ele înnoiri. în sensul cîști- 
zurilor postimpresioniste, ale 
unui temperat ,,fauve“- 
:sm. Dar există și o conti
nuitate pe linl’a tradiției ro- 
mânești de lumină și culoa
re. de simpatie pentru uni
versul sensibil înconjurător șl 

• tru acele imagini r.edes- 
: :rlouse prin analize delibe- 
— te și forțat cerebrale.

LEANDRU POPOVICI

*

Pictorii Iulia Hălăucescu și 
ZI reea Ispir lucrează la ma- 

- - - -• picturii monumentale
- • -2 fațada Casei de cul- 

. -*  din Tg. Neamț.
x rmai că pe parcurs pro- 

modificînd mache- 
• i. a secționat fațada pro- 
~ •? -â și în schimb oferă
71. * renilor... un perete la- 
■w- anume cel acoperit de 
— parcului public, ve-

r. clădirea. Se pare că 
—a nu e chiar soră

- î r_ pictura, deși ultima 
«km. -r:-l monumentalul.

*
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F: :-. astru — Don 

iWk. v •: -ze Sasu — Don 
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« —x- v Tzsarion Huțu
L »-< "torni cw vii aplau- 
3K rjffffr, căldu-
■w veanoe acestei noi dis- 

t at - ’ erpriwiâm. în 

același timp, încrederea că 
vom revedea, în reluare, și 
alte opere cu distribuții re
împrospătate.

„LĂUTARII DIN 
CLEJANI"

Ceea ce impresionează de 
la bun început, în recentul 
volum intitulat „Lăutarii din 
Clejani", semnat de cunoscu
tul folclorist și muzicolog 
Gheorghe Ciobanu, este vas
ta documentație l’a care a 
apelat. Cele 256 titluri tre
cute în bibliografie sînt 
grăitoare, ca și culegerea a- 
nexă ce numără 143 de exem
ple muzicale.

Capitolele descriptive ni-1 
înfățișează pe autor ca pe 
un cunoscător temeinic al 
folclorului țărănesc și lăută
resc. De fapt, așa cum în
suși mărturisește, lucrarea 
reprezintă un extras mai am
plu, dintr-o formă inițială, 
de aproape 2.000 de pagini, 
rod al unor investigații ce 
au durat mai bine de 10 
ani.

Alegîndu-și ca subiect „viu" 
dP studiu și cercetare co
muna Clejani (așezare veche 
de aproape patru secole și 
jumătate, situată ne malul 
drept al rîului Nea.jlov, în
tre București și Giurgiu), au
torul n-a scăpat din vedere, 
în cronologia întregului ma
terial, fenomenul lăutăresc în 
ansamblul său, exprimîndu-și 
nădejdea, că această carte va 
reuși nu numai să capteze 
atenția specialiștilor, ci că 
ea va interesa în mod egal 
și pe oamenii de cultură, 
care se preocupă, într-o mă
sură mai m’are sau mai mi
că, de cunoașterea și apro
fundarea dezvoltării artei 
noastre populare interpreta
tive.

In cartea sa, Gh. Ciobanu 
urmărește trei direcții prin
cipale (repertoriu — stil — 
interpretare), pe care le în
fățișează cu competența eru
ditului cercetător, ajuns la 
maturitate, printr-o bogată 
experiență personală în do
meniul atît de vast al fol
clorului nostru țărănesc și 
lăutăresc.

In desfășurarea celor șapte 
capitole, autorul dezbate o 
serie de probleme specifice : 
lăutarii si lăutăria. reperto
riul. vechimea și proveniența 
lucrărilor, căile de primenire 
a repertoriului, stilul de exe
cuție. mijloace și procedee 
artistice folosite de lăutari, 
raportul dintre repertoriul de 
cîntoce țărănești și lăutărești 
ș. a.

Acest valoros volum, este 
în primul rînd un binevenit 
îndreptar la îndemîna tara
furilor și sutelor de forma
ții populare instrumentale ce 
ființează în tara noastră. Pe 
lîngă lămurirea unor proble
me pur teoretice, aceștia vor 
avea posibilitatea să-și îm
bogățească repertoriul prin 
colecția de melodii cuprinsă 
la sfîrșitul cărții.

CONSTANTIN RĂSVAN

SCRISOARE
,,Dacă aș spune că pasiu

nea pentru cea de a șaptea 
artă ocupă primul loc în... 
ierarhia pasiunilor mele, în
seamnă că am spus totul 
despre ceea ce înseamnă 
pentru mine cinematograful. 
Sînt nelipsită, în prima zi 
a fiecărei săptămîni, din să
lile de premieră din Iași 
(din păcate numai două), ne 
mai rămînîndu-mi pentru 
restul săptămînii ’aproape ni
mic de văzut. Doar dacă la 
cinematograful Arta se mai 
programează unele filme 
bune, uneori în premieră, 
alteori în reluare. Dar acest 
cinematograf are un program 
cel puțin ciud’at. Niciodată 
nu poți ști ce film rulează, 
fiindcă în aceeași zi sînt 
programate mai multe filme, 
după niște criterii greu de 
pătruns. Dimineața, de pildă, 
rulează filme așa-zise de suc
ces, înțelegînd prin aceasta 
aventuri, westernuri europene 
și alte pelicule cu împușcă
turi, cavalcade etc. Apoi, la 
primele spectacole de după- 
amiază, urmează alt gen de 
filme, pentru alt gen de 
spectatori, ceva mai greu de 
definit. Și în sfîrșit, seara, e 
rîndul celor ce ar dori să 
vadă filme de artă. Numai 
că, uneori, toate hceste pro
gramări se amestecă și se 
răstoarnă încît nu mai știi 
cînd să vii la ușa cinemato
grafului pentru aventuri, cînd 
pentru melodramă și cînd 
pentru filme de artă. Cred 
că ar fj cazul ca acest cine
matograf să-si fixeze un pro
fil si să aibă un program 
regulat. Profilul lui nu poate 
fi decît de artă și, în acest 
caz, ar trebui să se termine 
cu reprogramările așa-ziselor 
succese de tipul filmelor in
terpretate de Giulliano Gemă.

Deci pledez pentru un ci
nematograf de tartă la Iași, 
dar un cinematograf de artă 
în adevăratul înțeles al cu- 
vîntului, nu un fel de mix- 
tum-compositum cum este în 
prezent".
GABRIELA GORAN—studentă

OMUL Șl ARHITECTURA 
ORAȘULUI DE MÎINE <"

TV
UMORUL

Adesea lucrurile și fenome- 
nele cu care avem tangențe 
zilnice trec în obișnuință, scapă 
atenției noastre, uităm că am 
putea lua o atitudine îață de 
ele. Poate ocolim o viață în
treagă un colț de stradă care 
cade în drumul nostru zilnic și 
nu ne gîndim că ne-ar sta în 
putere să-1 schimbăm. Așa sîn- 
tem mulți cu viața pe care o 
ducem în orașele existente, ale 
căror condiții ne par, nemoti
vat, apriori fixate. Cu lipsurile 
noilor cartiere ne resemnăm, 
considerînd că așa au fost ele 
hotărîte de edili.

Apariția în traducere a cărții 
„Omniprezentul Babilon” de 
Wolf Sneidr va determina, pro
babil, mai multe preocupări 
pentru oraș, pentru cadrul pre
zent și viitor al vieții umane. 
Poate cartea va fi citită de 
mulți care iau prin ea primul 
contact cu urbanismul și vor 
fi captivați de farmecul liniei 
tipărite, luînd de bune toate 
cele găsite în ea. E regretabil 
că, în general, despre urbanism 
apar prea puține cărți și studii 
adresate unui public mai larg, 
cu toate că ne întilnim zilnic 
cu problemele lui.

Dacă, în ansamblul ei, cartea 
este deosebit de valoroasă pen
tru ampla ei documentare istori
că, pentru stilul ei cursiv și idei
le ei de sinteză, în legătură cu 
ultimul capitol, despre orașul 
viitorului, considerăm util să 
deschidem o discuție despre 
principiile evoluției urbanistice. 
In prefața lucrării, acad. Em. 
Condurache subliniază cu com
petență unele poziții ideologice 
subiective care pot duce ia con
cluzii confuze. Nu revenim asu
pra lor, dar vom enunța cîteva 
puncte de vedere diferite de 
concepția autorului cărții.

Anticipările, mai mult sau 
mai puțin utopice, care s-au în
mulțit în ultimii ani, rezultă în 
general din aplicarea largă a 
cite unei idei fundamentale, 
considerată nouă. Așa au apărut 
prezumtive orașe de forma unor 
vegetații uriașe, fantastice, ora
șele suspendate, dezvoltate în 
spațiu, orașele insule sau co
nuri și, în îine, orașele-creații 
spațiale gigantice dominate de 
dinamica formelor. Considerăm, 
că singura anticipație reală, 
posibilă, este cea care pornește 
de la dialectica istorică a dez
voltării sociale. Orașele vor fi 
așa cum vor fi oamenii viitoru
lui, iar ei, la rîndul lor, vor fi 
determinați de orînduirea soci
ală pe care și-o vor construi.

Scopul final al societății so
cialiste este crearea condițiilor 
pentru dezvoltarea unor perso
nalități umane desăvîrșite, care 
își vor vedea armonios satis
făcute cerințele fizice și psihice, 
bucurîndu-se de bună stare, igi
enă, confort trăind într-un me
diu elevat de cultură și știință. 
Noul oraș va trebui conceput 
nu numai pentru dimensiunile 
fizice ale omului, pentru numă
rul de locuitori și vehicule, ci 
și pentru dimensiunile lui psi
hice. Problemele orașului viitor 
nu se vor putea limita Ia cre
area unor sere pentru confor
tul speciei umane reduse la li
mita biologicului; omul vii
torului va păstra trăsături'e 
specific umane care îi definesc 
însăși existența. In numeroase 
lucrări se vorbește despre om 
în general, dar să nu uităm că 
această noțiune cuprinde o va
rietate infinită din care, adesea, 
autorul înclină să se considere 
pe el însuși etalon. In aprecie
rea sensurilor de dezvoltare, 
trebuie să avem în vedere deo
sebirile esențiale dintre diverse 
state și națiuni, corespunzător 
specificului lor, în cadrul că
rora se vor diferenția indivizii.

Viziunile utopice se simt în
dreptățite prin cifrele amenin
țătoare ale exploziei demogra
fice și ritmul mereu crescînd 
al dezvoltării științei și tehnicii. 
Factorul determinant al actu
alei creșteri rapide este schim
barea condițiilor de viață. După 
ce se ajunge la un nivel de trai

echilibrat pe plan mondial și 
omenirea va atinge limita medie 
de vîrstă biologică, în cadrul 
unor condiții stabile, se va a- 
junge și la o stabilizare rela
tivă a numărului populației. In 
cursul istoriei, condițiile stabile 
au determinat și echilibrul de
mografic. Peste câteva secole, 
probabil că se va ajunge și Ia 
acest nou echilibru demografic, 
corespunzător condițiilor mo
derne.

arhitectură- 
urbanism 

rile de străzi și extinderea spa
țiilor de parcare distrug treptat 
orașul. Oare intensificarea tra
ficului de automobile este o 
plăcere sau o necesitate ? Nu 
cumva greșelile urbanistice in
tensifică necesitatea transpor
tului. răpind timpul orășenilor ? 
Nu ar fi oare posibil să redu
cem la minimum deplasările ne
cesare ale oamenilor în așa 
măsură ca să nu fie nevoie de 
vehicule decît pentru distrac
ție și plăcere ? Acest deziderat 
s-ar putea realiza prin apropi
erea locuințelor de locurile de 
muncă, ceea ce nu va fi impo
sibil în condițiile automatizării 
și folosirii energiei nucleare.

Preocupările de a reda ora
șele pietonilor sînt acceptate, 
ca o necesitate, în multe orașe. 
Omul va rămîne, prin structura 
și esența sa, încă multe secole 
pieton și e antiuman să ne con
siderăm centauri moderni, hi
brizi între automobil și om. 
Viața noastră de pieton este ne
cesară omului, iar orașul, ca 
mediu de trai, se va adapta 
mereu acestei necesități.

Orașele au avut rolul lor is
toric în dezvoltarea omenirii, 
fiind focare ale schimburilor de 
idei, de experiență colectivă 
acumulată, de produse materi
ale. Pentru viitorul orașelor se 
pune acut cerința ca ele să 
sudeze, mai mult ca altădată, 
colectivități umane. In trecut, 
dezvoltarea în timp a dus la 
apropierea orășenilor în uni
tăți cu interese și preocupări 
comune. Azi, se nasc cartiere 
de locuințe cu zeci de mii de 
locuitori care nu se cunosc, iar 
urbanismul ar avea și menirea 
să-i apropie. Anonimatul indi
vidualist, iresponsabil, este una 
din creațiile dezastruoase ale 
marilor metropole, ale vieții 
lecrate de automobil și televizor.

De mare actualitate în pro
blema circulației este multi
plicarea nivelelor pe care se 
desfășoară activitatea umană. 
In centrul nou al Stockholmu- 
lui și în alte orașe a devenit o 
realitate traficul subteran pe 
mai multe nivele. Probabil că în 
acest sens orașele viitorului 
vor putea înlesni comunicarea 
rapidă, cu interferențe minime. 
Este interesant, că ideile utopi
ce cele mai frecvente se refe
ră la viața subterană, cu toate 
că, față de faptul că ne pre
gătim să facem primii pași pe 
lună Ia sute de mii de kilo
metri, de pămînt, cunoaștem 
abia două miimi din adînci- 
mile razei pămîntului pe care 
trăim.

Ârh. Virgil Salvanu
(Va urma)

Un apel pentru recru
tarea de voluntari ai u- 
nor mai vaste expediții 
in continentul umorului, 
iată un eveniment care 
se cere neapărat comen
tat. Faptul s-a petrecut 
intr-un recent dialog cu 
telespectatorii, în care 
George Sbârcea a fost 
oaspetele emisiunii pa

tronată cu tact și auto
ritate de către impecabi
lul Tudor Vornicu (pre
zență, de o miraculoa

să dezinvoltură și comu
nicativitate, pe acest mic 
ecran, prea aglomerat de 
— vai ! — atît de multe 
poze !). Discuția purtată 
a avut menirea să ne 
pună în temă privitor 

la perspectivele tele-e- 
misiunilor de muzică u- 
șoară și varietăți. Potri
vit părerii justificate a 
lui Tudor Vornicu, cu 

varietățile stăm prost. Și 
cu umorul. Și cu altele. 
Și e comic să te gîndești 
la exemplul dat, cu tele- 
parada orchestrelor, în 
care de fiecare dată se 
prezenta aceeași orches
tră, atît doar că o dată 
era un alt trompetist, al
tădată un alt chitarist, 
alt jazz-band-ist etc. In 
funcție de cel înlocuit, 
orchestra căpăta altă de
numire și... parada con
tinua.

O asemenea glumă, îny 
tr-o emisiune în care se. 
face pe degete apelul u- 
moriștilor, e foarte la lo
cul ei, dovedind că dacă 
ne lipsesc umoriștii, ne-a 
rămas totuși... umorul. 
Totul e să-l fructificăm. 
Dar cum ?

Ultimii wikingi ai umo
rului, Tudor Mușatescu și 
(surpriză) Victor Eftimiu, 
au oferit. fiecare în 
parte — la televiziune și 
la radio — cîte o emi- 
siune-medalion de umor, 
un fel de spectacol o- 
magial. în care rîsul se 
împletea cu nu știu ce 
fel de vibrație nostalgică. 
Există oare o Wallhalla și 
pentru războinicii umoru
lui ? Odin, îndură-te I

In afara acestor teme
rari, către care ne încli
năm cu respect și admi
rație, umorul mai este 
cultivat — oarecum Ilicit— 
de Nicolae Tăutu și Va
lentin Silvestru. Nu știu 
spre ce liman publicistic 
s-a îndreptat Nicută Tă- 
nase. părăsind portul u- 
morului. Nu știu dacă 
Marin S or eseu își înscrie 
savuroasele sale cronici 
fanteziste în perimeful 
umorului — acest termen, 
îngrozitor de compromis — 
și nici dacă umorul ne
gru al lui Teodor Mazilu 
își recunoaște apropiatul 
sau îndepărtatul grad de 
rudenie cu modestul si 
neprivilegiatul umor de 
larg consum,. Dar știu că 
una dintre cele mai repu
tate școli teatrale de 
comedie ne aparține, re
centul spectacol cu „O 
scrisoare pierdută" ipos- 
taziind, la modul super
lativ, virtuțile de acest 
gen, atît ale literaturii 
române, cît și ale teatru
lui românesc. E drept, e 
mult dp cînd Birlic a- 
părea la televiziune, iar 
Giugaru își compara cu 
umor teleprezența sa foar
te discontinuă, cu a nu 
știu cărui solist de mu
zică ușoară : BeVgan este 
abordat numai ca direc
tor. Marcel Anghelescu— 
din cînd în cînd, ion Fin- 
teșteanu la fel...

Mult mai frecvente sînt, 
pe micul ecran, cîteva 
nume, de periferică dar 
foarte largă circulație, a- 
tît în ce privește arta 
interpretării cît și cea. . . 
umoristică. Drept urmare, 
o permanent mimată au
toironie despre glumele 
care sînt, dar s-au ter
minat, despre umorul 
care este sublim, dar lip
sește cu desăvîrșire, des
tule emisiuni tele și ra
diofonice naufragiind în 
gropile de pe nu știu 

caro stradă marginală a 
capitalei, sub feUnarul 
care nu mai funcționea
ză de trei zile și la 
O.L.F.-ul care mereu în
curcă borcanele...

Umorul este o condiție 
importantă a unei abso
lut necesare igiene a spi
ritului, pentru a-l feri de 
sclerozare. Dar folosirea 
nerațională a medicamen
telor. provoacă alergie, 
iar abuzul de poante ru
ginite și locuri comune— 
regretabile poncife. Um- 
blați deci atent cu me
dicamentele, cu sarea și 
piperul, precum și cu in
strumentele vii ale umo
rului. Laolaltă, ele pot 
alcătui o simfonie plină 
de vitalitate, dar și o 

jalnică parodie dodecafo
nică.

Nu, nu un apel pentru 
voluntari. Există respec
tabili profesioniști ai u- 
morului care așteaptă 
(cam de mult) la porțile 
televiziunii.

Deschideți deci porțile. 
Si fiți atenți la impostori. 
Dacă-s prea mulți, cum 
să mai fie loc și pentru 
umor ?

S. T.



CffON/CA ARTELOR

Nu cred că mai au vreun rost 
savantele argumentări menite 
să conteste locul comediei lui 
Miklos Gyâriâs in repertoriul 
unui Teatru National. Caragi- 
ale scria, cindva, cu dreptate: 
.Teatrul in care actorii joacă 
bine, — acela este adevărat 
teatru, iar nu acela in care 
se joacă piese bune.» Vai de 
Shckespeare și de Moliere 
câzuți pe mina cui știu eu'. 
Este aici enunțat un princi
piu dedus din specificitatea 
artei spectacolului, optind. 
aeci, pentru calitatea transpu
nerii scenice, in locul unor 
calități literare rămase, pen
tru spectator, in stadiul de vir
tualitate.

Indiscutabil, împăcarea ambe
lor condiții — piese bune, ju
cate bine — rămine dezide
ratul major ,ideea călăuzitoa
re in selecționarea repertoriu
lui pentru fiecare teatru în 
parte. Teatrul National din 
Iași dispune și de asemenea 
realizări. Cînd, însă, datorită 
uror cauze multiple, planul 
repertorial nu corespunde cu 
cel transpus in realitate, ne 
mulțumim cu satisfacția de a 
afla, în spectacole cu piese i- 
nitial neprevăzute și mai pu
țin celebre ca text literar, 
interpretări cit mai cursive, 
coherente, bizuite pe calități
le actoricești.

Prin această prismă privind 
lucrurile, vom spune de la 
început că gluma cu note vo- 
aevilești a lui Miklos Gyâr-

„ATERIZARE
FORTATA

de Miklos Gyârfâs

fâs a încăput, la Teatrul Na
tional din Iași, pe mîini bu
ne. Ca regizor, George Cara- 
bin aduce experiența a cel 
pufin două decenii de lucru 
cu studenta Institutului de 
Teatru, in afară de propria sa 
exoerientă actoricească. Gus
tul și exigența regizorală nu 
a suprasolicitat un text ușor, 
surizător ca invenție, spumos 
in intenție. agrementat cu 
destule infiltrații satirice de 
ecou imediat. Spectacolul de
monstrează că se poate trans
pune agreabil, cu o eficiență 
artistică reală, o anecdotă ve
selă. care descrețește frunți
le .oferind spectatorilor prile
jul unei necesare destinderi 
din articulațiile ioarte grave 
și foarte rigide ale profesii
lor cu pronunțate solicitări 
teoretice. Nu-i vorba numai 
de un divertisment, ci și de 
o recreație a spiritului ame
nințat să se sufoce in enun
țuri, teze, paragrafe, deducții 
etc. Sîntem într-o zonă a fan
teziei și a legendei, unde un 
personaj împrumutat din .Vi
sul unei nopți de vară' de 
Shakespeare, spiridușul Puck, 
realizează in interpretarea lui 
Const. Popa, cu o presupusă 
complicitate a spectatorilor, 
confruntarea contrariilor: un 
rai vodevilesc, cu ingeri de
licios/ care ascultă ia transis
tor .melodia preierată' și se 
deghizează în fete incintătoa- 
re spre a aduce pe pământ 
mesaje papei — și un profe

sor doct, marxist convins, 
logodnic nerăbdător să-și în- 
tîlnească iubita. Este inutil să 
subliniem morala. Destul că 
zîmbetul și surisul, ca și Ti
sul plin, tonifiant, dizolvînd 
pozele solemne și orgoliile 
găunoase, se instalează cu pre
cădere. Piesa constituie un a- 
pel la seninătate și compor
tament sincer, o pledoarie 
pentru omenia desprinsă, în 
adevăr, rîzînd — în sensul cu
noscutei constatări a lui Marx 
— de trecutul său adică de 
mituți, prejudecăți, construc
ții ideale, fanatism și intole
ranță.

Tratarea regizorală se dis
tinge printr-o ținută' lipsită 
de alunecare în vulgar, prin 
spirit autentic impregnat in 
conturarea personajelor, toate 
acordate tonalității de ansam
blu. De mult nu am văzut la 
Iași o realizare teatrală în 
care omogenizarea interpreților 
să constituie o preocupare re
gizorală dusă la capăt. Into
națiile .aspectul personajelor, 
crearea unor mici compoziții 
pregnante, totul acordat cu 
vizualul dominant’ de un de
cor inspirat ,un decor de .tur
tă dulce' cum s-a și spus, 
(semnat de Doris Jurgea) cu 
păsărele spiritual pictate și cu 
un colorit înviorător — totul 
este acordat ținutei (am spu
ne .stilului", dar e prea mult), 
acestei piese, in coordonatele 
arătate. Uneori, un asemenea 
text ușurel poale ii socotit 
mai ingrat pentru regizor de

cît o lucrare cu valențe recu
noscute. Toate datele ne de
termină să așteptăm cu încre
dere alte spectacole gîndite 
cu aceeași finețe și conștiin
ciozitate de George Carabin. 
Grație preocupării acestuia de 
a integra în ansamblu perso
najele, grație, fără îndoială, 
calităților actoricești ale in.er- 
preților, putem vorbi de con
turarea unor personaje izbu
tite. Virgiliu Costin. iucîndu-1 
pe Adam, profesorul .conster
nat*  de întîlnirea cu un .în
ger*  isphitor în mini-jupe. 
punctează gradat savoarea co
mică a textului, cu grija de 

a evita grotescul, cu perma
nentă notă de umor reținut, 
care asigură trecerea rampei. 
El a fost seconda, conștiincios 
de Cornelia Hincu (îngerul) 
care a u/mat sugestiile regi
zorale și a izbutit să marche
ze prin gest și mimică mai 
mult decît i-a îngăduit into
nația cam monotonă, cu niș
te .bemoli' obsesivi la cheie, 
cu fraze scurse omogen, fără 
puncte și modulări ce ar ti 
adus, desigur, un plus de vi
vacitate. Interpretarea acestui 
rol se înscrie însă în limitele 
unei acurateți binevoitor pri
mită de public. Cîteva pre

zențe caracteristice, rotunjite 
cu gust, se datoresc Silviei 
Popa (funcționara de la poștă) 
Costel Constantin (cei trei 
Kovâcs), Vaier iu Bobu. Auro
ra Roman, căreia i s-a rezer
vat o apariție și o ieșire din 
scenă de bun efect, realizează 
cu un aplomb ce devine no
tabil rolul episodic al logod
nicei contrariate. In rest, bu
ne intenții și tratări corespun
zătoare, „în notă' — cum se 
spune —- a unor roluri episo
dice jucate de Sorin Lepa, Ion 
Lazu, Valeriu Buri acu.

N. Barbu

Prețul, ultima piesă a lui 
Arthur Miller, prezentată în 
premieră pe țară la Teatrul 
Mic, este în primul rînd exa
menul de conștiință al unor 
vieți, dar și examinarea cu 
severă luciditate a unei lumi 
.trăind permanent în penum
bra creată de mitul succesu
lui, unde unicul vis pe care 
ți-1 poți face este s-o iei îna
intea altora, unde aproape 
toate mijloacele sînt admise 
pentru atingerea unui scop 
personal și egoist, unde sen
timentul e fals, idealul întune
cat, virtutea corupta.

Ca și în alte piese ale sale, 
tema pe care o propune auto
rul în Prețul, rezumată sec, 
este cea a raportului dintre 
libertatea omului și determi
narea socială. Pentru Miller, 
societatea nu e doar un cadru 
neutru, ea este în individ, ca 
și împrejurul său ; de aceea 
teatrul este în mod firesc so
cial, în măsura în care e uman.

„PREJUL"
de Arthur Miller

Aparent, Prețul este piesa 
unei dispute de familie, a unei 
familii ca atîtea altele, tran
spusă scenic cu mijloace dra
matice clasice. Reîntîlnirea a 
doi frați în fosta lor casă pă
rintească. un ultim vestigiu 

al unei trecute prosperități, 
nu are în sine nimic drama
tic. Dar acești doi frați nu s-au 
văzut de șaisprezece ani. Intre 
ei s-a interpus o lume, ca o 
prăpastie. Peste timpul și lu- 
■mea care-i despart, cei doi 
frați nu-și mai pot întinde 
mîinile, nu se mai pot regăsi 
unul pe celălalt și fiecare pe 
6 ine.

Tot ce-i mai leagă pe Vic
tor Franz., sergent sărac și 
fără perspectivă, și pe Walter 
Franz, doctor bogat și „reali
zat", este acest imobil cu a- 
mintiri, acum în demolare. Șl 
In timp ce misitul Solomon, 
bătrîn ca Matusalem și înțe
lept ca omonimul său biblic, 
orețăluiește cu locvace sîrgu- 

ință mobilele din mansarda 
casei, reîntîlnirea va declanșa 
în cei doi frați torturante pro
cese de conștiință, reevaluări 
ale unor trecute atitudini, vor 
fi siliți și se vor sili unul pe 
altul să afle „prețul" vieții lor, 
prețul propriei lor existențe 
Victor și-a ratat viața, sacri- 
fieîndu-se pe sine pentru a 
cruța demnitatea și viața unui 
tată falit EI a făcut ceea ce 
nu a făcut Walter, fratele ca
re, ignorînd totul, i-a sacrificai 
pe toți pentru a face bani, 
pentru a „reuși” în viață. Ser
gentul constată că sacrificiul 
său a fost inutil, nimeni nu 
a avut nevoie de el, că a fost 
victima avaritiei tatălui și la
șității fratelui. Nici Walter nu 
e mai fericit, „realizarea*  sa e 
numai aparentă și el resimte 
amarnic singurătatea, ratarea 
pe plan uman. Și Victor șl 
Walter se află „după cădere" t 
luciditatea e riscantă, iaconfor- 
tabilă, dureroasă.

Constrîngîndu-i să descope
re adevărul de care se temeau, 
înfruntarea lor t ireconcilia
bilă. Nici banii, nici o slujbă 
mai buna nu pot răscumpăra 
„prețul" plătit deVictor. In ne- 
«cceptarea sa, se ghicește con
vingerea că viața trebuie să 
aibă un sens, că omul poate 
acționa, își poate manifesta 

voința refuzînd să se supună 
vicisitudinilor. El e convins 
de zădărnicia sacrificiului său, 
însă nu pretinde pentru acest 
lucru o răsplată. Preferă să 
rămînă sărac, dar demn, fiind 
la fel da convins de justețea 
atitudinii sale.

Spectacolul lui Crin Teodo- 
rescu cucerește prin profun
zimea caracterelor, regizorul 
demonstrează fără a fi demon
strativ, supunând relațiile și 
pasiunile umane unei analize 
perfect obiective. Intre cele 
două acte există o sensibilă 
diferență de ritm, datorată tex
tului, deficiență aparentă pe 
care regia o transformă în ca
litate : o bună parte din timp 
este utilizată pentru a readuce 
trecutul în prezent, dar spec
tacolul are un anume ritm in
terior, reflectînd viața în dina
mica ei, în înlănțuirea relați
ilor cauzale reale. Prezentul 
apare ca un moment în fluxul 
tempoial, subliniindu-se astfel 
icauzele sociale determinante 
ale comportării și soartei in
divizilor.

Tensiunea se instalează în 
scenă de la primele replici, se 
acumulează treptat și izbuc
nește. explozie percutantă, 
în actul doi. Balanța simpatiei 
spectatorilor se păstrează per
manent într-un „echilibru fra

gil", ea du înclină nici de par
tea lui Victor, nici în a lut 
Walter. Eroii se definesc unul 
în raport cu celălalt, dar șl 
fiecare în raport cu sine în
suși. Jocul argumentelor e 
sclipitor și dureros, spectaco
lul iese din contingent, demon- 
strînd că omul are posibilitatea 
alegerii ■— „înspăimântătorul 

fapt al alegerii", zice Miller, 
-- iar a alege inseamnă a fi o- 
bliqat să-ți asumi o răspundere.

Riguros, auster și, dimpo
trivă, violent și patetic, spec
tacolul își dobîndește nota tra
gică și prin calitatea interpre
tărilor. Jucînd cu remarcabilă 
forță scenică drama ratării lui 
Victor, a vocației neîmplinite, 
fon Marinescu face să trans
pară adevărul acestui perso
naj înstrăinat, despersonalizat 
tntr-o lume în care valoarea 
omului se stabilește exclusiv 
în funcție de „eficiență”. Ges
tul nervos, mișcarea precipi
tată, glasul voalat, șoptit abia, 
sau izbucnirile pătimașe, un 
fel anume de a întreba și as
culta, tulburătoarele tăceri in
terogative, conferă personaju
lui o viață interioară și dimen
siuni psihologice tulburătoare 
De asemenea, Ionescu Gion a- 
duce și i elevă în scenă struc
turile cele mai intime ale a- 
dinc chinuitului de singurătate 

Walter. încercarea sa de a de
păși impasul este subliniată, 
argumentată printr-o «fișiere 
lăuntrică de intens dramatism. 
Esther, soția lui Victor, în in
terpretarea Doinei Tuțescu, se 
integrează treptat în conflict, 
actrița trecînd cu o bună ști
ință a nuanțelor de la soția 
care își dorește mereu „ceva 
mai mult”, la femeia brusc 
maturizată, acceptînd totul cu 
resemnare. In fine, TudoreJ 
Popa alcătuiește o scânteietoare 
biografie fizică și spirituală bă- 
trînului misit Gregory Solomon, 
cu un pitoresc care e al per
sonajului, face parte din arse
nalul] profesiunii sale. Com
poziție minuțios studiată și de 
efect — amalgam de șiretenie, 
ide umor, de înțelepciune — 
personajul lui Tudorel Popa Se 
impune rînd pe rînd ca fac
tor de declanșare, dar și de 
echilibru al dramei.

In consens unanim, regizorul, 
actorii și scenograful Ștefan 
Hablinski (autorul unui decor 
minuțios ca un bazar, străpuns 
de lumini ți umbre) reușesc 
orchestrarea perfectă a unul 
text excelent, oferind specta
torilor una dintre cele mai bune 
reprezentații ale stagiunii bu- 
cureștene.

N. C. Munteanu -

„BALETUL
ELECTRONIC"

de Paul Everac

Se pare că, în actuala sta
giune, scena timișoreană îndră
gește teatrul experimental. 
După un foarte interesant, dis
cutat și discutabil spectacol 
cu Anotimpurile lui Arnold 
Wesker, în montarea tînărului 
regizor Aureliu Manea, — 
Baletul alectronic de Paul Eve- 
rac, spectacol în regia auto
rului, marchează încă un pas 
în direcția căutărilor care, a- 
tunci cînd sînt creatoare, nu 
pot ii decît aplaudate.

Everac e un prolific și iscu
sit autor de piese de teatru. 
De nu puțini ani el e prezent 
în fiecare stagiune, cu piese 
inspirate, în cea mai mare 
măsură, din realitatea zilelor 
noastre. Baletul electronic e o 
mostră a unei astfel de si
tuări în actualitate și, în ace- 
Icși timp, a eforturilor drama- 
turgului spre înnoire, spre au- 
:-depășire. Piesa vrea să-și cu
cerească publicul prin ingenio- 
r.iztea iormulei dramatice a- 

doplate, pe alocuri în polemică 
cu construcția dramatică obișnu
ită. Este această bătălie pentru 
sufragiile publicului cîștigată ? 
Intrucitva — da. Nimeni nu poa
te fi împotriva autorului atunci 
cînd acesta declară, in caietul 
program al spectacolului, că 
opera sa încearcă să lie „un 
punct de vedere asupra valo
rilor lumii în care apare".

întrebarea care se pune în
să, imediat .este : întrucît a- 
cest punct de vedere este dă
ruit cu aură artistică ? Intru- 
cît realizează Baletul electronic 
o perspectivă artistică asupra 
semnificațiilor și direcțiilor lu
mii contemporane ? Piesa în
cepe bine, cursiv și alrăgător. 
In fundal, cățărați pe o com
plicată schelărie de metal, un 
grup de actori imaginează o 
colectivitate umană Ia scara 
redusă a unei întreprinderi 
oarecare. Un animator și un 
spectator reprezentînd pe omul 
obișnuit, găsit ca din întîm- 

plare, in sală, vor comenta și 
însufleți această mașinărie u- 
rrană. Procedeul amintește de 
teatrul futurist, dar, cum vom 
vedea imediat, autorul își îm
prumută procedeele de oriunde, 
ceea ce, în definitiv, nu e o 
culpă, mai cu seamă atunci 
cînd decaleul se face cu inge
niozitate : ideea de conversa
ție scenică amintește de Piran
dello, încrucișarea unor repli
ci și vacuitatea intelectuală 
a unor personaje duc, parcă, 
spre teatrul lui Ionescu; în 
siîrșit, multe situații legate de 
cuplul celor trei îndrăgostiți, 
care, pe încetul, se instalează 
în centrul spectacolului, amin
tesc, pe departe, de eroii Eca- 
terinei Oproiu. Aceasta nu în
seamnă, nicidecum, că piesa 
ar slîrni impresia de „deja 
vu“ ci, mai degrabă, că în 
piesa lui Everac se regăsesc 
multe din procedeele vehicu
late în teatrul contemporan. 
Ceea ce susține spectacolul, 

făcîndu-1 atractiv și interesant 
sînt, cu osebire, replicile care 
se succed vertiginos, adeseori 
pline de miez, de haz, și de 
vioiciune. Șarja lu adresa biro
cratismului, a suficientei mul
țumiri de sine, a imposturii și 
superficialității, creează momen
te de comedie de bună calita
te, deși uneori cochetăria au
torului cu argoul șmecheresc 
vădește un umor îndoielnic în 
care e scăzută ștacheta exi
gentei. Din păcate construcția 
dramatică nu se poate susține 
numai prin verva replicii. In 
partea a doua a piesei, începe 
să scadă ritmul aleit impri
mat, pînă aici, spectacolului •, 
compoziția e risipită; anima
torul și tovarășul său, specta- 
toiul, numit, nu știu de ce, 
ucenicul, mai că dispar în fosa 
orchestrei; tinerii întrăgostiți 
aspiră la rolul de protagoniști 
și, în cele din urmă, totul se 
termină nu destul de deslușit, 
printr-o metaforă scenică, un 
tablou vivant care îndeamnă, 
ne vine să credem, spre soli
daritatea umană. Piesa, fără 
îndoială generoasă în inten
țiile ei, își învederează, mai a- 
les în partea a doua, fisurile 
de construcție — ceea ce este 
destul de ciudat la un drama
turg dibaci de talia lui Paul

Everac. Se pare că ispita unei 
arhitectonici originale și, iără 
îndoială, atrăgătoare, a con
dus la risipire în această luc
rare dramatică. i

Paul Everac își încearcă, în 
Baletul electronic, puterile de 
regizor. încercarea, care nu e 
cea dinții, a fost privită, în 
montări anterioare, cu un 
scepticism care nu cred că în
totdeauna ar putea fi împăr
tășit. Ca experiment, astfe! de 
inițiative ale autorului nu me
rită o dezavuare ritoasă și ra
dicală. Piesa nu ridică prea 
multe greutăți in calea acto
rilor. Aproape că ei sînt redu
și, dacă îl exceptăm pe ani
mator, la rolul unor marionete 
inteligente așa cum le visa 
Gordon Craig. Greutățile pe 
care le ridica montarea pic 
sei, erau, mai mult, de ordin 
tehnic, de mișcare a persona
jelor, de plastică generală a 
spectacolului; regizorul s-a 
descurcat în această direcție 
(dacă excludem unele poziții 
nefirești în care i-a situat pe 
actori) într-un mod mai mult 
decît onorabil. Ceea ce se 
poate reține din strădaniile 
lui Paul Everac e dorința de 
a-și însufleți propriul său text 
dramatic potrivit cu propria 
sa viziune a spectacolului.

Interpreți!- au slujit, în rriare 
măsură cu fidelitate, intențiile 
autorului. Gheorghe Leahu, ar
tist emerit, în rolul animato
rului, a adus o contribuție e- 
videntă Ia buna desfășurare a 
spectacolului; actorul o fost 
vioi, plin de nerv și de spi
rit. Radu Avram, în roiul Uce
nicului, i-a fost un compagnon 
prețios. Dora Cherteș, de Ia 
Teatrul din Pitești, și Ovidiu 
Moldovan, în rolurile a doi 
tineri îndrăgostiți, au realizat 
un cuplu unitar plin de vervă, 
de prospețime. In restul dis
tribuției amintim bunele rolu
ri de compoziție create de 
Anatolie Cobeț (Ghiță Grumă- 
zescu), Daniel Pptrescu (Jorj 
Jurașcu), și Gheorghe Patru 
(Romică Roșianu).

Decorurile semnate de Emilia 
Jivanov creează un cadru plas
tic adecvat desfășurării repre
zentației. O bună mențiune se 
cuvine și caietului program 
redactat de Doina Popa; scur
te informări privind sociolo
gia și automatica, muzica ato- 
nală și arta non figurativă vor 
să creeze un context contem
poran pentru această intere
santă reprezentație a teatrului 

din Timișoara.

Traian Liviu Birâescu



AȘTEPTARE
lui Mircea Ivănescu
cuvinte inchise absență nimic păpuși 

umplute cu frunze 
de ieri sau de miine simbol în marele cort 

de piatră 
și totuși să spun să scriu cu stele de alcool 

cu zodii 
cu lungi spini de gheață in acest veac 

visind 
miezul timp înrădăcinat în sunet alb de 

altceva, 
altădată altcineva în altă lună sau moarte 

cuminte 
cu procesiuni de aur în zdrențe și-n taină 

flăcări de chipuri 
incendii de pene mai volatile decit poemele 

și chiar decit 
lipsa cuvintului mai cu muguri trecători ți 

veșnice ruguri 
să spun cu ploi cu virfuri limpezi cu 

dioptrii plinse.
MATEI CALINESCU

CE AER GREU...
Ce aer greu duc în această-mbrățișare 
de pedeapsă nouă
Ce spaimă a copilului de umbre vagi 

pe ziduri 
mă pîndește încă
Și umblu cu o cheie romană 
vă bat in porți ora de recunoaștere 
cind voi de mult poate ați adormit 
Cum să vă las intr-o simplă 
părere de rău ce se transformâ-n 

acceptare 
și cum pot fi eu altfel 
decit o voce publică
Nu miinele mele obscure să le pedepsiți 
cind aproape de nimeni așteptat 
cu această umbră 
min pietrele orașului spre turnuri 

1OANID ROMANE5CU

DANSUL PĂUNULUI.
In paradisul verde 
trecut pe sub grandoare 
culoarea-mpovărată 
și-o rătăcea-n culoare, 
instinctul din albastru 
solicitind prudență 
și-l contura în coadă 
pînă la inocență. 
Pe treapta virtuală 
sub diadema rară 
se căuta pe sine 
cu ochiul din afară. 
Dansind de unul singur 
bătea-n silaba vie 
dar recădea in țipăt 
stridenta din trufie.

ION SOFIA MANOLESCU

VOL CEI CU 
SPRÎNCENELE ALBE...

Voi, cei cu sprincenele albe,
ați plecat în călătorii de unde v-ați întors 

vorbind in șoaptă.
Spuneti-mi, cum se suie o scară 

întunecată ?
Și cum se leagănă un prunc de piatră ? 
Și cum se prigonesc animalele ce ne-nveselesc 

în sufletele lor ?
Șarpele s-a prăbușit in materie pomenit

de toți. 
Spuneți-mi cum să ies din peștera unui flaut 
și să alerg gol pe marginea piinii

ți a visului ? 
DAM MUTAȘCU

RILKE
Strimtă-i algebra 
prototiparelor. 
O-ntrece febra 
risipitoarelor

coapse și astre. 
O-ntrece plinul 
amiezii noastre.

Arșița, chinul, - 
Umbra cea mare 
zări adinei are 
să le măsoare.

GEORGE POPA

BARAJUL
Ne-am rezemat de barajul stelelor 
ca de-o cimpie magnetică 
așteptînd circuitul luminii 
în cupele ce-mpurpurează crinii 
Aceasta e apa în care 
m-arunc în zori de neplecare 
și ies mereu la suprafața zilei 
prin solilocviul clorofilei 
Lasă-mă să mă desprind 
de inerția rampei de lansare 
la ceasul răsăritului răpus 
de stele moarte și de neplecare 
Și iarăși tremurul genelor 
dimineții virgine 
Auzi, coboară trenuri 
din munții deschiși 
enorme grefe pe cerul 
dintre tine ți mine.
Am să rămîn din nou cu mieii blinzi 
in mîini, cu crinii 
infloriți de zăpadă, 
și voi bea albul lor interzis 
ca apa din piatra fintinii.

NICOLAE TURTUREANU

desen d2 ROMULUS CONSTANTINESCU

Aladin îl asculta atent, în
țelegător.

— Ce trebuie să fac, un
chiule ?

— Să te gîndești bine, să-ți 
schimbi felul de viață și să 
te apuci de ceva serios.

„Pleșcarii care te încon
joară nu tin la tine, ti-am mai 
spus. Nu te iubesc, nu te res
pectă. Se mulțumesc să te ex- 
poateze. Dacă într-o bună zi 
te ruinezi, or să-ți întoarcă 
spatele toți. Ți-am adus un 
tablou : Iov. Prima jumătate 
a tabloului reprezintă pe Iov 
în plină bogăție. Uite-1 la ma
să. înconjurat ca și tine, do 
derbedei, care îi surîd, îi în
tind paharul plin, tachnurile 
de aur.

In a doua parte, uite-1 pe 
Iov ajuns în ticăloșie, zăcînd 
pe gunoi. Aceiași curteni de 
odinioară se uită la el dis
prețuitor, îi rînjesc, îl insultă.

Bate tabloul acesta în pe
retele din fata patului uită-te 
mereu la el și trage învățătu
ra cuvenită 1"

— Iti mulțumesc, unchiule 
dragă. Ai perfectă dreptate. 
Dar oamenii aceștia îmi sint 
prieteni, țin la mine... îi ajut 
cit pot... n-or să mă pără
sească niciodată I

— Asta s-o crezi tu ! îmi 
ceri un sfat ? Fă o experiență. 
Scoate vorba că ai sărăcit. .. 
Eu am să spun tuturor că te-am 
desmoștenit. Mută-te din pala
tul ăsta la un hotel de mina 
tieia. Umblă prost îmbrăcat. 
Pe urmă du-te și bate la ușa 
paraziților tăi, cere-le ajutor.

proză de VICTOR EFTIMIU

Pe bătrînul acesta cocîrjat, 
cu hainele prea lungi, uzate, 
atîrnînd pe el ca pe scheletul 
de lemn al unei sperietori de 
vrăbii, îl credeam mort de 
mult.

Nu-1 văzusem de vreo pa
truzeci de ani. Ca un strigoi 
mi-a apărut deunăzi pe strada 
Armenească. Trecea umilit, 
tîrîndu-se, freeîndu-se, aproa
pe, de ziduri. M-a oprit, ama
bil și surîzător, vorbindu-mi 
de oameni și de fapte petre
cute acum o jumătate de veac 
ca și cum s-ar fi întîmplat 
ieri.

In tinerețea lui fusese foar
te bogat și foarte risipitor. Un 
caz unic : îl plouau moșteni
rile una după alta. Cînd ră- 
mînea fără lăscaie, se pome
nea cu moartea unui unchi 
dinspre mamă, care îi lăsa 
toate moșiile din Oltenia.

Altă dată îl fericea o mă
tușă din Moldova cu o fabri
că de zahăr la Ripiceni. In aș
teptarea unui doliu nou, se 
pomenea că din niște pămân
turi sterpe din județul Dîmbo
vița țîșnea țiței, vagoane în
tregi, zi și noapte. Avea pa
lat la București, Vilă la Sna- 
gov și la Sinaia, trei automo
bile cu care-și ducea invitații 
la numitele vile și la un. 
castel de vînătoare de lîngă 
Oltenița.

Era ocupat cu tocarea ave- 
rei părintești -— bănci, imo
bile cu venituri mari, bălti 
pescoase și acțiuni la diferite 
întreprinderi înfloritoare.

Omul zilei. Cel mai invidiat 
moldo-valah.

Bărbații îl numeau „gentilo
mul", „marele senior", iar fe
meile îl porecliseră „Aladin", 
eroul din o mie și una de 
nopți, cel cu lampa fermecată, 
care poseda comori nenumă
rate și dăruia în dreapta și în 
stînqa, fericind pe toii în ju
rul său.

Nu era însurat, n-avea nici 
copii, nici frați și socotea, ca 
pe lucrul cel mai firesc din 
lume să-și lichideze în chefuri 
și joc de cărți, uriașele sume 
care izvorau pentru el ca din 
niște fîntîni nesecate, pe tot 
cuprinsul țării.

Avea o curte întreagă de 
admiratori, pleșcari plini de 
farmec, femei îneîntătoare pe 
cari le încărca în blănuri și 
giuvaieruri. întreținea un ta
raf propriu de lăutari, cărora, 
la beție, le spărgea diblele 
și le plătea cît nu făceau. Din 
cînd în cînd se ducea să pe
treacă la Paris, apoi pe Coasta 
de Azur, să joace la ruletă, 
unde nu odată spărsese banca. 
Toate îi mergeau din plin. De 
ce să facă altceva ? învățase 
ca țoți băieții de bani gata, la 
Paris, își luase doctoratul în

drept si se întoarse în tară 
în urmărirea obișnuitei carie
re : avocat, deputat, prefect, 
pe urmă ministru. Toate parti
dele politice îl solicitau : era 
inteliqent. seducător, bun vor
bitor, fermecător. Ce fonduri 
pentru alegeri 1 Mulțime de 
domnișoare din „lumea bună" 
l-ar fi dorit de bărbat. Dar 
n-a apucat să se însoare : i-au 
murit părinții, la repezeală, 
unul după altul, lăsînd fiului 
unic venituri de milioane, plus 
tagma paraziților, a „devota- 
tilor", a femeilor tinere și fru
moase din protipendadă, cu 
soți complezenți, consilieri 
devotați ai lui Aladin, profi
tori, discreți ai grațiilor ma
trimoniale

Junele răsfățat de soartă 
le-a căzut pradă vertiginos. 
Păcat de el!

S-ar fi putut realiza în viața 
publică, dacă nu l-ar fi co
pleșit blestemul acestei institu
ții dizolvante care se cheamă 
moștenirea. Atîta avere ne
muncită de el si adunată de 
ai lui din munca, din exploa
tarea altora, îi lua orice ini
țiativă, îl paraliza. Căuta sen
zații din ce în ce mai tari. 
Droaia de „prieteni" născocea 
în permanență amuzamente 
noi. Fumul de tămîie al slu
gărniciei lor îl îmbăta ca pe 
un zeu.

Degeaba încerca ultimul său 
unchi, unchiul încă nemoște
nit, conul Zamfir Pleșoianu-Fi- 
laret să-l zmulgă din ghiarele 
fanților și ale femeilor întreți
nute, cu care își toca imensele 
venituri

— Băiatule dragă, ești sin
gurul meu urmaș. Bietul meu 
frate, Filipacbe, taică-tu, mi 
te-a încredințat cu limbă de 
moarte, m-a ruqat să fac din 
tine un om. Ești plin de cali
tăți și e păcat să le irosești, 
pierzînd vremea cu prostiile, 
cu nebuniile în care te-ai în
glodat, întretinînd toate tlrm- 
le, toate lichelele care te 
costă bani și vreme. Nu-ți 
sînt prieteni, ascultă-mă pe 
mine I Ii poartă numai inte
resul și, ce e mai grav, te 
împiedică să faci o treabă 
serioasă.

„Bieții tăi părinți și cu mi
ne te visam gloria familiei. 
N-ai făcut nimic pînă azi. N-ai 
făcut decît să risipești averi, 
să arunci pe gîrlă tot ce-au 
agonisit o viață neamurile ta
le. Eu n-aș dori ca și averea 
mea s-o toci ca pe ale celor
lalți. A, nu 1

Nu te ameninț, dar te în
științez că dacă vei continua 
viața aceasta de desfrîu, eu 
am să fac un testament prin 
care te desmoștenesc și-mi las 
toată averea operelor de bine
facere I"

Ai să vezi cum o să te pri
mească ... O să vezi dacă am 
avut sau nu dreptate !

Aladin căzu pe gînduri.
— Poate că unchiul Zamfir 

are dreptate, își spunea il. 
Să încercăm !

A doua zi, chiar, puse în 
aplicare danul conului Ple- 
șoianu-Filaret

Peste noapte pierduse o 
sumă importantă la Automobil- 
Club. Era începutul declinu
lui. In oraș se răspîndi zvonul 
lansat de unchiul Zamfir 
că două din băncile lui dădu
seră faliment. Cîteva moșii îi 
fuseseră confiscate pentru pla
ta unor mari datorii. Vestea se 
răspîndi ca fugerul. Bunii prie
teni exagerau importanța de
zastrului. Toată averea Ini 
Aladin nu fusese decît — spu
neau ei — un bluff. Era dator 
zeci de milioane.

Cîțiva din intimi îl căutară 
la telefon să afle dacă e a- 
devărat. Nu le răspunse. II 
căutară acasă la palatul din 
strada Scaunelor. Valetul său, 
ceremonios ca de obicei, îi 
primi cu o mutră consternată 
si-i informă că somptuoasa lo
cuință a patronului fusese con
fiscată și ea de creditori. Co- 
nașul se mutase la un hotel 
din Calea Moșilor. Cîtiva din 
foștii săi admiratori îl zăriră 
prin oraș, îmbrăcat prost, in
tr-un tramvai. Trista realitate 
se confirma. Aladin era pe 
drojdie. Cum era și firesc, nu 
se duse nimeni în Calea Mo
șilor să-1 caute la hotel. In 
schimb, îi căuta el, solicitîn- 
du-le un mic împrumut „pînă 
se vor restabili lucrurile". li
nii îl refuzară net, alții îl mi- 
luiră cu sume derizorii. Alții 
mergeau pînă acolo să-i spu
nă : — Rabdă și tu, băiatule, 
că destul rabdă alții!

Profețiile unchiului Zamfir 
Pleșoianu se dovedeau amar
nic de adevărate. Aladin în
cepu să filozofeze cu melanco
lie asupra ingratitudinei ome
nești.

II ocoleau și amicii devotați 
și femeile care muriseră pînă 
atunci de dragoste pentru el. 
Jocul acesta al ruinei totale 
îl amuza, îl pasiona. Viața 
mai mult decît modestă pe 
care o ducea de ochii lumii, 
tsi1 avea frumusețile, satis
facțiile ei. Mai ales că nu era 
o osîndă definitivă.

In sfîrșit, fiul risipitor își 
găsise o ocupate serioasă: 
făcea teatru. Juca rolul milio
narului ruinat și trăia volup
tățile deziluziei, abandonului 
celui lovit de soartă. Se com
plăcea în această decădere. In 
același timp se gîndea cu în- 
cîntare la ceasul cînd Bucu
reștii vor afla că marele se

nior, gentilomul, boierul genc- 
ios e pe cale să-și refacă în
treaga avere, mulțumită unor 
acțiuni cari crescuseră verti
ginos și a unor sonde cari iz
bucniseră ca prin minune, în
tr-o regiune unde nu se credea 
pîn-atunci că există petrol. 
Așa se și întîmplă. Avuțiile 
începură să plouă, iar, deși nu 
secaseră niciodată.

Atunci, mîndru și disprețui
tor fa{ă de vechii și ingratii 
săi prieteni, Aladin se reinstala 
in palatul părintesc. Juca su
me enorme la Automobil-Club, 
ținea banca, și, în curînd, 
Capitala începu să vuiască de 
noua prosperitate a bogătașu
lui de odinioară. Unchiul Ple
șoianu jubila. El însuși, ne
potul, era fericit că demas- 
case lumea coruptă de care 
fusese înconjurat.

Dar în mijlocul euforiei, a 
succesului obtinut prin a- 
ceastă expetientă, Aladin sim
țea că i se strecoară în suflet 
o neliniște, îl încerca o veche 
nevoie. Se simțea singur. Ii 
era urît. Palatul i se părea 
pustiu. Tot așa vilele din Si
naia și Snagov. Cele trei auto
mobile prindeau fire de păian
jen în garaj.

încet — încet, unul după al
tul, începu să-și caute vechii 
companioni de desfrîu, să-i 
invite, să reînceapă festivalu
rile, să repte gesturile de na
bab, să plutească în fumul de 
tămîie al măgulirilor.

Le simțea nevoia. In mijlocul 
lor, se găsea din nou în ele
mentul său.

Cel dintîi pe care-1 pofti la 
masă fu tînărul cu monoclu, 
cu pantaloni cadrilati care-i 
spusese :

— Mai rabdă și tu, băiatule, 
că destul rabdă alții 1

Pe urmă, veni rîtndul celor
lalți. Cenaclul se refăcu. înce
pură iar mesele bogate, cu 
flori de mimoză aduse de la 
Nisa, cu taraful lăutarilor care 
răbdaseră atît vreme. Fiecare 
invitat găsea sub șervet cile 
un cadou : femeile inele, broșe, 
brățări scumpe, bărbații ace 
de cravată, butoni din metale 
prețioase, ceasornice de aur 
și portofele din piele de cro
codil, doldora de bancnote. 
Gentilomul, boierul generos, 
marele senior nu se desmin- 
tea. La un moment dat, Aladin 
își transportă curtea la Paris. 
Acolo l-am întîlnit și eu în
tr-o noapte, în eleganta și 
celebra Cafe de Paris din 
Avenue de l'Opera, un resta
urant faimos pe vremuri, as
tăzi desființat.

Mi se jucase o piesă la un 
teatru parizian. Invitasem in- 
terpretii după spectacol să 
supăm acolo. In așteptarea 
oaspeților, îmbrăcat în frac, 
fixam împreună cu „maître 
d'hotel" (un fel de șef al os
pătarilor) în frac și el, locu
rile pe cari le vor ocupa cei 
doisprezece actori, plus direc
torul teatrului, plus eu însumi.

O ceată zgomotoasă, vorbind 
tare românește năvăli la un 
moment dat în local. In mijlo
cul lor, în fruntea lor era 
Aladin, care-și adusese clien- 
ții și la Cafe de Paris.

Cînd dădu cu ochii de com
patriotul său, se uită curios 
la mine cu un aer superior, 
disprețuitor aproape :

— Dar dumneata ce cauți 
aici ?

Nu se putea dumiri cum 
și-a permis un pîrlit de ga
zetar bucureștean să se afle 
în cel mai șic restaurant din 
centrul Parisului.

I-am răspuns, umilit:
— Sînt angajat chelner aici 

și dădeam ajutor șefului. .. 
pregătim o masă pentru niște 
americani!

— Aha I
Și Aladin trecu mai departe 

fără să-mi mai întindă mîna.
Atunci l-am văzut penultima 

oară. Cîlțiva ani a continuat 
viața de zaiafeturi. Dar toate 
au un sfîrșit. Cum era firesc, 
s-a ruinat de-a binelea. Un
chiul Zamfir Pleșoianu-Filaret 
l-a desmoștenit, lăsîndu-și a- 
verea unui spital din Craiova. 
A mai venit și războiul cu 
urmările lui și Aladin a rămas 
pe drumuri.

Zilele trecute, cum v-am po
vestit la începutul acestor a- 
mintiri, l-am întîlnit pe strada 
Armenească, îmbrăcat ca vai 
de lume, tîrîndu-se, freeîndu-se 
de ziduri, cocîrjat, umilit, su
rîzător și cerșetor :

— Măcar cîțiva lei, acolo —
Aș fi vrut să nu-i dau, dar 

nu m-a răbdat inima. I-am stre
curat o hîrtie de zece lei, în 
mîna tremurătoare pe care nu 
binevoise să mi-o mai întindă 
acum patruzeci de ani, la Cafe 
de Paris, unde îi apărusem ca 
ajutor de ospătar.



TURIȘTI!
INTRODUCEȚI ÎN ITINERARIILE 

DRUMEȚIILOR DV. SPLENDIDELE 
MELEAGURI ALE JUDEȚULUI NEAMȚ!

PUNCTELE TURISTICE ALE 
COOPERAȚIEI DE CONSUM 

VĂ AȘTEAPTĂ!

ms

„Hanu Agapia"

Complex Tg. Neamț

Cabana Țepeșeni

La „Hanul Ancuței "

TURIȘTI!

Autoturismele dv. 
au nevoie de o revi
zie ? Trebuie alimentate 
cu carburanți ? Adresa- 
ți-vă cu încredere uni
tăților de specialitate 
ale COOPERAȚIEI DE 
CONSUM DIN ORA
ȘUL Tg. NEAMȚ. Ser- 
vici ireproșabil!

TURIȘTI!

Mîncăruri specifice 
locului puteți găsi la 
..Hanul Ancuțel“, „Ha
nu Agapia", comple
xul turistic din Tg. 
Neamț, restaurantul — 
camping din pădurea 
Braniștea. Din aceste u- 
nități nu lipsesc vinu
rile casei: Muscat O- 
ttonel și Riesling.

Interior în complexul Tg. Neamț

ospitalitate
interviu cu

GH. BIGU, 
președinte al 

U.J.C.C. Neamț
Sezonul turistic 1969 in 

județul Neamț va fi mar
cat de o diversitate de 
noutăți pe linia punerii în 
valoare a specificului lo- 
caL Uniunea județeană a 
cooperativelor de consuni 
din județul Neamț urmă
rește ca, prin punctele sa
le turistice, să asigure o 
cît mai bună găzduire tu
riștilor. Ospitalitatea tradi
țională din acest județ iși 
caută modalități proprii de 
afirmare pentru a răspun
de ritmului și exigentelor 
turismului modern.

Pentru a afla care va fi, 
în acest an, noul flux tu
ristic al cooperației de 
consum din județul Neamț, 
ne-am aoresat tovarășului 
GHEORGHE BIGU, . preșe
dintele U. J. C. C. P.alra 
Neamț.

REP.: Unitățile coopera
ției de consum din județul 
Neamț dispun de numeroa
se puncte turistice. Cum iși 
vor intîmpina oaspeții în 
acest an ?

GH. B.: Pregătirile au 
început tncă din toiul ier
nii. Desigur, am făcut noi 
investiții de aproape două 
milioane de lei. Dar se știe 
că ospitalitatea turis tică nu 
se realizează doar cu... in
vestițiile, ci, în mare mă
suță, depinde de spiritul 
gospodăresc, de punerea în 
valoare a specificului local. 
„Hanul Ancuței'' este bine 

cunoscut. El se află pe șo
seaua Roman — Suceava, la 
distanța de 37 kilometri de 
Tg. Neamț și 48 kilometri 
de Roman. Oferim aici ca
zare și masă. Toate camere
le din han au mobilier spe
cific moldovenesc, iar nu
mărul căsuțelor din lemn a 
sporit la 15, avînd în total 
80 de locuri. Specialitatea 
bucătarului este renumita 
tochitură cu mămăligută. 
iar sinul cărei — Muscal- 
Ottonelul. La .Hanu Aga
pia", situat lingă mînăstirea 
Agapia, pe traseul Tg 
Neamț — Piatra Neamț, am 
asigurat un confort excep
țional, introducîndu-se și 
încălzire centrală. La Tg. 
Neamț, cooperativa de con
sum are un complex turis
tic în centrul orașului, 
compus din hotel, restau
rant, bufet, cofetărie, maga
zin universal.

REP.: Ce noutăți oferiți 
în acest an r

GH. B.: La 1 iunie, la 
Borca, în drum spre Va
tra Dornei, deschidem un 
restaurant cu separeuri, 
grădină de vară, în total 
150 de mese. Se amenajea
ză terasa „Cetatea Neam
țului" sub Cetate, unde va 
fi o terasă de vară cu pes 
te 100 de locuri și unde 
grătarul cu specialități va 
constitui un punct de a- 
tractie. Tot la începutul lu
nii iunie, la Viaduct, lingă 
lacul Bicaz, se deschide 
un magazin cu etaj și un 
restaurant cu loc de parcare 
pentru autoturisme. Este 
gata și cabana „Țepeșeni” 
pe șoseaua Bicaz -Lacul Ro
șu care dispune de 30 de 
locuri, un bufet, o bucătărie 
cu specific local. Se înce
pe în acest an, construirea 
punctului turistic „Casa Ar
cașului", la poalele Cetății 
Neamțului, cu un restaurant 
de 100 de locuri, terasă, ho
tel cu 30 de locuri. Ospăta
rii vor servi în costumație 
specifică. Se va începe con
struirea în grădina publică a 
orașului Tg. Neamț a unui 
modern bar-cafd.

REP.: Mulți turiști preferă 
cazarea la camping. De cîte 

campinguri dispune coopera
ția de consum din județul 
Neamț și unde se află aces
tea ?

GH. B.: Există un cam
ping la „Hanul Ancuței", cu 
15 căsuțe. La Braniștea avem 
un camping și un restaurant. 
Braniștea se află pe șoseaua 
națională Tg. Neamț — Va
tra Dornei — Borsec, la 12 
kilometri de Tg. Neamț, în 
pădurea Braniștea, la 6 ki
lometri de mînăstirea Neami 
și la 9 kilometri de mînăs
tirea Secu. Anul trecut e- 
rau aici numai 5 căsuțe. In 
acest an vor fi 10 căsuțe, 
în total 20 de locuri.

REP.: Care va fi specia
litatea bucătarului și vinul 
casei la diferite puncte tu
ristice ?

GH. B.: Am spus că la 
„Hanul Ancuței” atracția 
va fi tochitură cu mămăli
gută și vinul Muscat Otto- 
nel. La „Hanu Agapia" 
specialitatea casei este to
cana de hribi și nu va lipsi 
vinul Riesling. La comple
xul Tg. Neamț specialitatea 
bucătarului: sărmăluțe cu 
afumături. Vinul casei, tot 
Muscat Ottonelul. .

REP.: Mulți turiști vor 
veni cu propriile lor auto
turisme. Unde le vor parca 
și ce alte condiții de în
grijire a autoturismelor 
vor avea ?

— Gh. B. : La „Hanul An
cuței" dispunem de o ram
pă de gresare și spălare, 
unde cetățeanul iși va pu
tea face și revizia mașinii. 
La „Hanu Agapia" locul 
de parcare se mărește pen
tru încă 100 de autoturis
me. La complexul turistic 
din Tg. Neamț există o 
statie modernă de alimen
tare cu carburanți. Locuri 
de parcare sînt și la „Casa 
Arcași: lui”, la Viaduct. Cu 
alte cuvinte ne-am gîndit 
la tot ce poate satisface ce
le mai pretențioase cerințe 
ale turiștilor români și stră
ini. Desigur, vom pune ma
re preț pe buna deservire. 
Ospitalitatea noastră moldo
venească va lăsa turiștilor o 
plăcută amintire.

REP.
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UZINA METALURGICĂ IAȘI

Linia pentru țevi de 4 țoii. Mașina de sudat rulourile

PRODUSflf

UZINEI SE

EXPORTĂ ÎN:

• Austria

• Finlanda

• Suedia

• Belgia

• Anglia

• U.R.S.S.

• R.F.G.

• Iran

• Irak

• Israel

E
xperiența celor 
cinci ani de pro
ducție de la pu
nerea în funcțiu
ne a Uzinei me

talurgice, creșterea maturi
tății colectivului de ingi
neri, tehnicieni, maiștri și 
economiști, a gradului de 
calificare al muncitorilor, 
care azi stăpînesc secrete
le tuturor proceselor teh
nologice, și-au pus tot mai 
mult amprenta pe rezulta
tele bune obținute de acest 
colectiv.

Ca o încununare a suc
ceselor obținute în ultima 
perioadă de timp și în mod 
special în anul 1968, con
ducerea Ministerului Indus
triei Metalurgice împreună 
cu Uniunea sindicatelor din 
ramura ^metalurgiei, au a- 
cordat uzinei titlul de „În

treprindere evidențiată pe 
ramură".

Stimulați de aprecierile 
iăcute și mergînd pe linia 
indicațiilor date de condu
cerea partidului de a ne 
intensiiica eforțul pentru a 
obține o producție maximă 
cu cheltuieli minime de 
producție — și în acest an, 
încă din primele zile, s-au 
obținut producții peste plan 
în toate atelierele și sec
toarele de producție.

Dacă in 1967 am raportat 
atingerea capacității pro
iectate în sectorul de țevi, 
în acest an putem raporta 
o producție suplimentară de 
6.000 tone țevi.

In acest an satisfacem 
integral cererile tuturor 
consumatorilor de țevi zin
cate în gama de la ’/2 I°I 
și pînă la 4 țoii, de tuburi 

izolante lip pantzer, de țevi 
trase la rece și de precizie 
pentru utilizări diverse, de 
țevi pentru biciclete, trans
formatori electrici și în 
general de industria con
structoare de mașini, cît și 
la profilele uzuale ușoare 
de forma cornierelor, U, 
Z, omega etc.

S-au creat, de asemenea, 
și capacități disponibile 
pentru export. Numai în 
acest an producția destina
tă exportului ajunge la 
21.500 tone țevi și profile, 
adică peste 13 la sută din 
întreaga producție.

Aceasta înseamnă că zil
nic ies pe poarta uzinei 60 
tone produse ce vor fi tri
mise în 19 țări de pe întreg 
globul.

Cheia succeselor obținu
te în această etapă trebuie 

căutată atît în măsurile 
tehnico-organizatorice luate 
pentru creșterea indicilor 
intensivi și extensivi ai 
fiecărui agregat, cit și in 
îmbunătățirea calității pro
ducției, creșterea competi
tivității produselor noastre 
pe piața internă și exter
nă, diversificarea produc
ției pentru atragerea a cît 
mai multe comenzi.

Multe din produsele ce 
le executăm astăzi, se a- 
duceau, pînă mai ieri, din 
import. Numai în acest an 
am asimilat 15 noi tipuri 
de țevi și 25 tipuri de pro
file, iar la noul atelier de 
tîmplărie metalică gama fe
restrelor metalice ajunge 

la peste 100 forme și va
riante de ferestre executa
te și livrate pentru marile 

șantiere din București și 
Galați.

Gradul înalt de tehnici
tate și automatizare a pro
ceselor tehnologice au fă
cut ca producția obținută 
de fiecare salariat să re
prezinte anual o cifră re
marcabilă, situînd u'zina 
noastră printre unitățile cu 
cea mai mare productivita
te a muncii, nu numai din 
Iași, ci și din întreaga ra
mură a metalurgiei fieroa- 
se.

Concomitent, și gradul 
de rentabilitate a produc
ției a crescut, depășind pe 
cel prevăzut în proiect, u- 
zina dînd statului numai în 
acest an beneficii de pes
te 150 milioane lei.

Ec. NICOLAE IACEA
Șef Serviciu Plan 

Uzina Metalurgică Iași

• Iordania

• Liban

• R. P. Chineză

• R. P. D. Coreeană

• R. D. Germană

• Bulgaria

• Ungaria

• Polonia etc.
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FABRICA DE 
ANTIBIOTICE
» • IAȘI» »

PRODUSELE 
FABRICII SE 
EXPORTĂ IN:

— Anglia

— Olanda

— Belgia

— Italia

— Franța

— Siria

— Lib'an

— R. P. D. Coreeană

— Iordania

— U.R.S.S.

— R. D. Germană

— R. F. a Germaniei

— Pakistan

— Ceylon

— Iugoslavia

— Bulgaria

• India etc.

A
ntibioticele au fost utilizate inainle 
de a fi cunoscute ca noțiune, fără 
ca să mai vorbim de structură, în
tocmai cum s-au petrecut lucrurile 
și cu alte substanțe și materiale 

folosite de om.
Cu mai bine de 2000 de ani in urmă, 

în vechea Chină, mucegaiul care se dez
volta pe boabele soia se aplica în mod 
curent pentru vindecarea infecțiilor su
perficiale ale pielii.

Mayașii folosesc și ei în același scop 
un mucegai numit Cuxum, care nu-i de
cît o specie de Penicillium — producător 
de penicilină. Băștinașii „indios" din Bra
zilia aplică cu succes felii de lămii mu
cegăite pe rănile purulente și tot așa azi 
se găsesc adunate date care sporesc me
reu în legătură cu aplicațiile unor pro
duse naturale care s-au dovedit in ultima 
analiză conținătoare de substanțe acti
ve.

Penicilina a fost descoperită in 1929 de 
Fleming și a început a se produce in
dustrial abia in anii 1940—1943 pe baza 
unor tehnologii puse la punct in Anglia. 
S.U.A., U.R.S.S. După această dată, anti 
bioticele incep să se producă pe scară 
din ce in ce mai largă și intr-o gamă de 
sortimente din ce in ce mai sariate. Acum 
se cunosc cîteva mii de antibiotice.

Ca aplicație a antibioticelor, inițial a- 
cestea s-au utilizat numai in terapeutică. 
O dată însă cu studiul teoretic și cu ex
perimentarea lor practică, domeniul de 
utilizare al antibioticelor s-a extins ioarte 
mult, azi acoperind următoarele sectoare:

A. — Sectorul terapeutic cu utilizări 
in medicina umană și veterinară.

B. — Sectorul economic cu utilizări in 
agricultură — zootehnie, nutriția animală, 
sericicultură, conservarea alimentelor și 
a unor materiale de altă natură decit cele 
alimentare.

C. — Sectorul de cercetare științifică, 
in separarea culturilor bacteriene de la
borator, cercetarea reacțiilor biochimice 
în celula vie și in corpusculii virotici. 
genetică, filogenie etc.

In prezent problema antibioticelor se 
confundă cu principalele ramuri ale ac
tivității omului: sănătate, hrană, industrie, 
agrotehnică, zootehnie, protecția naturii 
etc.

In țara noastră, producția de antibiotice 
începe o dată cu darea in funcțiune a 
Fabricii de Antibiotice din Iași in anul 
1955 (la 10 decembrie a fost obținută 
prima șarjă de penicilină românească).

In anii următori, fabrica s-a dezvoltat 
pe diverse etape, realizînd astăzi peste 
90 de produse.

Pe lîngă antibiotice și derivați care to
talizează cca. 32 sortimente, fabrica mai 
produce vitamine, hormoni steroizi, supo
zitoare, unguente cu diverse principii ac
tive.

Din acest an au intrat în funcțiune două 
secții noi:

1. Secția Biostimulatori în care se fa
brică o serie de concentrate brute pentru 
sectorul zootehnic ce conțin ca principii 
active Tetraciclină și Vitamina B12 (te- 
traxin și bevitex). Ele sînt utilizate ca a- 
tare sau sub formă de amestecuri fura
jere — vamixuri.

2. — Secția Semisinteză, in care se 
fabrică produse derivate de antibiotice 
ca: Lactobionat de eritromicină, Strepan- 
cil, Moldamin, Eiitard, Propamicin. etc.

In această secție se vor produce, in- 
cepînd cu acest an, o gamă de peniciline 
de semisinteză, derivați ai acidului 6 
Aminopenicilanic ca Meticilina, Ampicilin, 
Oxacilin, Cloxacilin etc. Aceste produse 
se deosebesc de penicilina ai căror de
rivați sint prin rezistența la Pemcilinază 
și spectrul lor antimicrobian care este a- 
semănător cu al penicilinei, cu deose
bire că sint active și față de germenii 
penicilino-rezistenți. Ampicilina are un 
spectru de acțiune antibacterian superior 
celui al penicilinei. Oxacilina este pro
dus care posedă interesante caracteristici 
farmacologice și clinice: absorbție rapidă 
și ușurință in administrare precum și 
lipsă de toxicitate.

In viitor, fabrica va produce Dicloxacilin, 
precum și alte produse noi pe care in 
prezent Ie studiem în colaborare cu co
lective de oameni de știință de la I.M.F. 
Iași, Institutul Politehnic Iași, I. C. C. F. 
București etc.

In pianul de perspectivă avem în ve
dere, pe lingă dezvoltarea gamei de pro
duse și automatizarea unor operații cum 
este cea de condiționare, care în prezent

<956 r3i0 <965 <969

in mod deosebit productivitatea muncii și 
costurile producției. In acest scop s-a 
prevăzut construirea unui pavilion nou 
de producție dotat corespunzător.

Prin eliberarea spațiilor de producție 
ocupate în prezent cu secțiile de condi
ționare șl prin construirea de noi spații 
de producție s-a prevăzut în perspectivă 
iabricarea unor produse ca: Micostatin, 
Griseofulvină, Cicloserina, Kananiicină, . 
foarte solicitate de terapeutică.

O atenție deosebită s-a acordat în pla
nul nostru de perspectivă fabricației de 
produse furajere conținind antibiotice. 
Astfel s-a prevăzut extinderea fabricației 
bioslimulatorilor prin biosinteză (TetraXin, 
Bevitex, Flavofurin) necesare fabricației 
de vamixuri pentru sectorul zootehnic. 
Totodată s-a prevăzut construirea unui 
nou pavilion pentru fabricarea Lizinei 
produs necesar dezvoltării sectorului zoo
tehnic.

In centrul preocupărilor noastre este și 
problema modernizării fabricii. In acest 
sens s-a prevăzut restudierea și îmbună
tățirea tehnologiilor de fabricație și, legat 
de această problemă, înlocuirea instala
țiilor care prezintă un anumit grad de 
uzură morală.

înlocuirea instalațiilor depășite ca teh
nicitate va avea ca efect îmbunătățirea 
randamentelor de lucru, a scăderii costu
rilor de producție și îmbunătățirea cali
tății produselor. -

Deasemeni, fabrica se preocupă și de 
modernizarea fabricației produselor gale- 
nice. prin introducerea de fluxuri de fa
bricație modernizate și asigurarea de noi 
capacități de producție.

Produsele ce se fabrică de către F.A.I. 
asigură atît necesarul intern cit și livra
rea la export.

Livrarea prevăzută la export pe anul 
1970 reprezintă o creștere de 114 la sută 
iată de anul 1965. Produsele fabricii 
noastre s-au livrat pină în prezent în 
peste 20 țări, iar prospectarea pe piața 
internațională se face cu multă atenție, 
urmărindu-se creșterea exportului atît ca 
solum de producție cit și ca număr de 
țări beneficiare.

Organizarea științifică a producției se 
preocupă continuu de efectuarea de stu
dii pentru găsirea de noi metode, teh
nologii. reutilări, care să conducă la creș
terea indicelui intensiv de utilizare a 

capacităților de producție existente, pen
tru a crea capacități disponibile in ve
derea fabricării de noi sortimente și in 
cantități sporite.

In urma studiilor efectuate s-au obținut 
creșteri continui ale indicelui intensiv de 
utilizare a capacității fermentatoarelor de 
regim. Aceste rezultate s-au obținut ca 
urmare a introducerii în fabricație de noi 
rețete care au condus la creșterea concen
trației de antibiotic biosintetizat. Tot ca 
urmare a introducerii acestor rețete s-au 
obținut reduceri substanțiale a consumu
rilor specifice.

O preocupare a studiilor efectuate a 
fost și aceea de înlocuire a unor materii < 
prime mai scumpe, deficitare sau din im
port, cu altele mai ieftine, care să con
ducă la produse cu aceleași caracteristici, 
dar cu un preț de cost mai scăzut.

Urmare a studiilor făcute asupra insta- , 
lațiilor din fabrică, pentru fiecare fază de 
fabricație a apărut necesitatea înlocuirii 
unor utilaje existente cu altele de tehni
citate și eficiență sporită printre care ci
tăm :

— Sursa de aer s-a îmbunătățit prin 
montarea unei turbosuflanle cu caracte
ristici superioare vechilor compresoare cu 
piston existente.

— La filtrarea telraciclinelor s-a mon
tat un filtru rotativ care sporește viteza 
de filtrare și respectiv conduce la creș
terea randamentelor și corespunzător îm
bunătățește calitatea produselor finite.

—■ La uscarea streptomicinei s-a înlo
cuit instalația veche cu alta de înaltă 
productivitate care pe lîngă alte avan
taje, conferă produsului finit o calitate 
superioară.

Laboratorul de control farmacodinamic. 
al produselor finite a fost dotat Cil apa
ratură modernă pentru obținerea unor re
zultate cit mai corecte.

Tot pe linia controlului produselor fa
bricate s-au îmbunătățit metodele de a- 
naliză, s-au introdus metode fizico-chi- 
roice moderne ca: speclrofolometrie, cro- 
malografie, electroforeză etc. care să 
conducă la rezultate rapide de mare pre
cizie.

Ing. I. NISTOR 
Ing. S. CAUFMAN

PENICILINA G TETRACICLINĂ
«

Graficele ilustrează creșterea, indicelui intensiv de utilizare a capacității de 
producție și îeducerea consumurilor specifice, (exprimată in costuri totale de ma
terii-prime pe unitate) Ia două produse : Penicilină G și Tetraciclină.



radio iași
PROGRAMUL

26 MAI-1
LUNI, 2G MAI

Ediția
5,30: BULETIN

populate românești; 6,00: ' CRONICA A- 
GRARA ; 6,10 — Jocuri populare ; 6,20 — 
Uverturi și coruri din opere ; 6,45 — RĂS
FOIM PENTRU DV. PROGRAMUL NOS
TRU SĂPTĂM1NAL; 7,00 — 
muzicii ușoare.

Ediția de prinz
12,00—REVISTA PRESEI; 12,10 — Frag

mente din operete; 12,30 — PAGINI DE 
ANTOLOGIE LITERARĂ: 150 de ani de 
ia nașterea unui mare poet american — 
Walt Whitman; 12,45 — Muzică instru
mentală ; 13,00 — BULETIN DE ȘTIRI; 
13,10 — Muzică populară româneasca; 
13,30 — CINCI MINUTE PENTRU PIE
TONI ȘI AUTOMOBILIȘTI; 13,35 
terpreți de muzică ușoară 
Constantin 
Ionescu.

de dimineață
DE ȘTIRI; 5,40: Cintece

In compania

In- 
românească : 

Drăghici, Elena Neagu și Luigi

Ediția de seară
BULETIN DE ȘTIRI; 16,10 — 
ieri și de azi — muzică u- 

PE TEME CETĂȚENEȘTI; 
Interpreți români de opera; 17,00 

ȘTIINȚA-PRODUCȚ1E ; 
românească ; 

(reluare);

16,00 — 
Melodii de 
șoară ; 16,30 
10,45 
— PE TRASEUL 
17,20 — Muzică populară
17.30 — RADIO ALMANAH
18.30 — RADIOJURNAL și buielin me
teorologic ; 18,45 — Metoda de muzică
ușoară Îndrăgite.
MARȚI, 27 MAI

Ediția de dimineața
5.30 — BULETIN DE ȘTIRI-, 5,40 — Mu
zică populară romanească; 6,00 — CRO
NICA AGRARĂ; 6,10 — Suite, fantezii, 
uverturi; 6,25 — „Ne-am cunoscut in 
luna mai" ■— muzica ușoară -, 6,50 — PE 
TEME MEDICALE; 7,00 — Muzică de o- 
pereta; 7,10 — VĂ INVITĂM 
ȚAȚi IN AGENDA DV.

Ediția de prinz
— REVISTA PRESEI; 
instrumentală; 12,30 — 
NOȘTRI; 12,45 — Melodii popu- 
dragoste-, 13,00 — BULETIN DE 

13,30 
13,43

SA NO-

12,00 
Muzică 
ELEVII 
late de 
ȘTIRI; 13,10 — Varietăți muzicale-, 
— ACTUALITATEA PLASTICĂ ; 
Varietăți muzicale (continuare).

Ediția dc seară
10,00 — BULETIN DE ȘTIRI; 10,10 — 

Cintece patriotice; 16,15 — Melodii de 
esuadă; 16,30 — PE TEME ECONOMI
CE; 16,45 — TEATRU LA MICROFON: 
.Năpasta" de I. L. Caragiale. interpretea
ză un colectiv artistic al Teatrului Na
tional din Iași ; 18,15 — Muzica popu
lară ; 18,30 — RADIOJURNAL și buletin 
meteorologic; 18,45 — Recital <le muzică 
ușoară : Caterina Caseili și Gică Petrescu. 
MIERCURI, 28 MAI

Ediția de dimineață
5,30 — BULETIN DE ȘTIRI; 5,40 —

Gintă iormațiile de muzică ușoară Bebe 
Prisada și Horst Wcnde; 6,00 — CRO
NICA AGRARA; 6,15 — Cintece popu
lare românești. Piese muzicale executate 
de fanfară. Ritm și voie bună — muzi
că ușoară; 7,10 — VĂ INVITAM SĂ 
NOTAȚI IN AGENDA DV.

Ediția de prinz
12,00 REVISTA PRESEI -, 12,10 — Al

lX-lea concurs ai formațiilor artistice de 
amatori; 12,30 — PE TEME ECONOMI
CE (reluare); 12,45 — Maeștri ai arcu
șului; violonistul Ruggiero Ricci; 13,00 — 
BULETIN DE ȘTIRI; 13,10 — Varietăți
muzicale; 13,30 — CARNET CINEMATO
GRAFIC; 13,40 — Varietăți muzicale
(continuare). ,

Ediția de seară
16,00 — BULETIN DE ȘTIRI; 16,10 — 

Muzică populară; 10,30 — SAPTĂMINA 
MUZICALA; 17,00 — FILE DIN ISTORIA 
ROMÂNIEI; 17,20 — Cintece patriotice; 
18,00 — ACTUALITATEA ECONOMICĂ. 
Din cuprins: „Lașei ii și aplicațiile lor In 
economie" — vorbește cercetător științific 
Dan Croitoru -, Un procedeu nou In 
consfiucția de locuințe ; — Cărți 
editura economică: „Valorificarea 
selor naturale"; — Rubrica „Ce 
in întreprinderea dv.“. Popas la Uzina 
mecanică „Nicotină" -, 18,15 — Program
de lieduri; 18,30 — RADIOJURNAL șl
buletin 
pentru 
JOI, 29

12,10 — 
NOI Șt

noi in 
resur- 

e nou

„Nicolina" -, 18,15
18,30 — 

meteorologic -, 
iubitorii de
MAI

Ediția de
5,30 — BULETIN 

Muzică executată 
CRONICA AGRARA; 
populare românești-, — 
live; 7,10 
1N AGENDA DV.

Ediția de prinz
12,00 — REVISTA PRESEI; 12,10 — 

Melodii de pretutindeni; 12,30 — SPORT , 
12,40 — Mari interpreți de opeiă: Irm- 
gard Seefried și Erich Kunz; 13,00 —
BULETIN DE ȘTIRI; 13,10 — Varietăți 
de prinz; 13,30 — NOUTĂȚI EDITO
RIALE; 13,40 — Varietăți de piinz (con
tinuare).

18,45 
romanje.

Program

dimineață
DE ȘTIRI; 

de fardară ; 
" 6,10 — 

Melodii 
VĂ INVITĂM SĂ

5,40 —
6,00 — 
Cintece 

i distrac- 
NOTAȚl

t

Ediția de seară
16.00 — BULETIN DE ȘTIRI, 16,10 — 

PAGiNl DIN MONOGRAFIA MUZICALĂ 
A MOLDOVEI: Incursiune in viața mu
zicală a orașului Bacău — prezintă proi. 
univ. George Pascu-, 16,30 — DESCRIPTIO

EMISIUNILOR
IUNIE 1969
MOIDAA'IAE — oameni și locuri; 16,50 
— Cintece patriotice; 17,00 — O ORA 
CU TINEREȚEA; 18,00 Pagini din opere
te ; 18,30 RADIOJURNAL și buletin me
teorologic.
VINERI, 30 MAI

Ediția de dimineață
5,30 -■ BULETIN DE ȘTIRI; 5,40 

Cintece populare românești; 6,00 — CRO
NICA AGRARĂ; 6,10 — „Ca la noi la 
Fălticeni" — jocuri populare-, 6,30 — Se- 
lecțiuni din operete -, 6,50 — Muzică u 
șoară; 7,10 VĂ INVITĂM SĂ NOTAȚI 
ÎN AGENDA DV.

Ediția de prinz 
REVISTA PRESEI,Cirn'r0 T REVISTA PRESEI, 12,i 

Cinla soliști de muzică populară ■ 
iama Rareș, Lică Vasile, Fărâmiță Lam- 
bru — acordeon; 12,30 __ cuf mziĂponSS ^uillUme
Apollinaire. Citesc actorii Liana Mărai- 
neamț și Virgil Raiciu, de Ia Teatrul Na
țional din Iași-, 12.40 — Melodii de mu- 

13-°° BULETIN DE ȘTIRI; 
e,rr°^~ A,bum muzical; 13,30 — EMI- 
SIUNE PENTRU ELEVI: Bacalaureat - 
coiutunlari m pragul maturității-, — Op- 
țiuiiC; Ce vom iace după absolvire ? Dia
log cu plevi ai claselor a VUl-c • __ Ca-
leiaoscop științific: 13,45 — Progiam de 
canțonete ; 13,55 — Anunțui i și muzică.

Ediția de seară
10,00 — BULETIN DE ȘTIRI; 1610 — 

ITINERAR CULTURAL-ARTISTIC; 10,30 — 
cotale de compozitori români; 

17,00 — EMI- 
Arii și 
LIMB/l 
CARE 

ia ce- 
buletin 

PE PORTATIVUL 
PREFERATA;

16,45 — Muzică de jazz;
SIUNE ECONOMICĂ; 17,15 — 
duete din opere; 17,30 — ODĂ 
ROMANE; 18,00 — CÎNTECUL 
MI-E DRAG — muzică populai i 
rere; 18,30 — RADIOJURNAL și 
meteorologic; 18,45 — -----
UNDELOR — MELODIA I~E~L 
19,15 — COLOCVIU RADIO FONIC': "Mo
delele cibernetice și cercetarea clicienței 
economice-, 19,30 — JURNAL LITERAR. 
Din cuprins: — Contexte: Responsabili
tatea criticului literar — masă rotundă cu 
participarea miticilor 
Barbu și Mihai Drăgan; 
microion : N. V. Turcu -, 
rară: „Iarnă erotică" de 
semnează Liviu Leonte-, — Tineri poeți: 
Elihai Ursache, Angela Traian, Nicolae 
Gi igore Mărășanu, Adrian Copucinsciu ; 
19,35 — Muzică de estradă; 20,00 — 
SEARA PENTRU IUBITORII MUZICII SIM
FONICE. In program: — „Passacaglic"
de Al. Hrisanide -, Concertul nr. 3 pentru 
pian și orchestră de Bella Bartok și Sim
fonia in la major op. 90 (italiana) de 
lix Mendeisohn-Bartholdy ; 
bum de romanțe -, 
dans.
SÎMBÂTÂ, 31 MAI

Ediția de
5,30 — BULETIN__ T........... ,

Cintece populare românești; 0,00 CRO
NICA AGRARĂ ; 6,10 —• Muzică ușoară ; 
Z-T — ITINERAR CULTURAL ARTISTIC 

7,00 —- Melodii execuiate Ia u- 
7,10 — VA INVITĂM SA NO- 
AGENDA DV.

Ediția de prinz
12,00 — REVISTA PRESEI; 12,10 — 

Soliști de irunte ai muzicii populare ■ 
Aurelia Fătu-Răduțu, Emil Gavriș, Nico
lae Băluța — clarinet; 12,30 — PREZEN
ȚE ROMÂNEȘTI PESTE HOTARE; 12,40 
— Raliul melodiilor — muzică ușoară -, 
13,10 — Varietăți muzicale -, 13,30 — 
SCENA — emisiune de actualitate tea
trală ; 13,40 — Varietăți muzicale (con
tinuare).

literari Nicolae
— Prozatori la 

— Cronica lite- 
floria Zilieru —

21,45 —
22,15 — Muzică

dimineață
DE ȘTIRI; 5,40

6,40 — 
(reluare); 
cordeon; 
TAȚI tN

Ediția de scară
16,00 — BULETIN DE ȘTIRI- 

DIALOG CU ASCULTĂTORII-,' 
MAGAZIN MUZICAL; 17,00 - 
DRAMATIZATE; 17,30 - MELODII-CLUB 
ț.e.uaie); 18,15 — „Amintiri, amintiri" — 
romanțe-, 18,30 — RADIOJURNAL și bu
letin meteorologic; 18,45 — Melodii de 
succes din muzica ușoară românească. 
DUMINICA, 1 IUNIE

Ediția de dimineață
6fi0 — BULETIN DE ȘTIRI; 6,10 — Valsuri și 

polci executate de fanfară; 6,30 — UNDE 
MERGEM ASTĂZI ? I 6,40 — Pagini din 
operele ; 7,00 — SATUL ROMANESC 
CONTEMPORAN; 7,20 — Cintă formația 
de muzică ușoară Paul Ghentzer; 7,30 — 
Progiam muzical pentru ascultătorii de Ia 
sate; 8,00 — BULETIN DE ȘTIRI; 8,10 — 
Cintă soliștii de muzică ușoară Maneta 
Bătrinu, Adriano Celentano, A.nda Călu- 
ciăreanu, Elvis Presley-, 8,30 — CUTEZĂ
TORII —- emisiune pentru pionieri și șco
lari.

16,10 —
16,30 —
LECTURI

Ediția de seară
16,00 — BULETIN DE ȘTIRI; îjig _ 

Ani de popularitate din opere; 15,30 — 
CIN TECUL CARE MI-E DRAG - muzică 
Populară la cerere; 17,00 RADIO-ALMA- 
NAII; 18,00 — PE PORTATIVUL UNDE
LOR — MELODIA PREFERATĂ ■ 18 30 — 
TOT MAI CITESC MĂIASTRA-ȚI CARTE
— emtsiune-ciclu Eminescu — „La 
steaua". Prezintă Al. Husar. Citește ac
trița Ioana Ioniță de la Teatrul de Stat 
din Galați; 18,45 — Muzică corală-, 19 00
— RADIOJURNAL și SPORT -, 19,15 — 
MlELODII-CLUB — revistă radiofonică de 
muzică ușoară.
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CALUGA REASCA
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A Restaurant 
M HAN TURISTIC 
ț BUFET-braserie 
J^CANPiNGcu CĂSUȚE

o recreație plăcută într-un cadru natural la
BUFETUL-STÎNĂ

• camping
© loc de parcare
• confort complet în căsuțe
• popicărie

Doriți să asigurați copiilor anumite sume de 
bani care le vor fi de folos mai tîrziu? Iată una 
dintre cele mai potrivite posibilități pentru 
realizarea acestui scop :

ASIGURAREA DE RENTĂ PE TIMP LIMITAT
_ La această asigurare suma se plătește __
incepînd de la data expirării contractului __
persoanei înscrisă în polița de asigurare (ca 
mneSr) ~ SUb f°rmă de rente lunafe a 
100, 200 sau 300 lei, pe o perioadă stabilita 
de asigurat de 4 la 7 ani.

Obligația Administrației Asigurărilor de Stai 
de a plăti sumele respective se menține 

chiar dacă asiguratul nu mai este atunci în 
viața. Așadar, încheind o asigurare de rentă pe 
timp limitat oferim copiilor noștri o sumă im
portantă, care va fi folosită pe perioada studi
ilor la majorat, căsătorie etc.



AVATARURILE CĂLĂTORIEI
Foezia ceasului de față, atît de bogată în antiromane, 

antimemorii ș.a.m.d. este, hotărît lucru, decisă să-și pre
zerve integritatea chiar cu riscul disimilării. Ea acceptă felu
ritele ipostaze sub care se poate exprima farmecul insinu
ant al cintecului, numai spre a nu-și compromite irezistibila 
personalitate. Avatarul ei ia chipul unui act tactic, dar și 
al unuia numit, cit se poate de simplu, sinceritate. O știm : 
tansferul de funcțiuni emoționale este noul timp al artei. 
Atunci de ce n-ar fi un voiaj seducător un act major de 
poezie ?

A E. Baconsky, intitulîndu-și jurnalul de drum Remember, 
o demonstrează cu prisosință. Pe un amplu itinerar geografic 
și livresc, scriitorul ne pune față în față cu procesele și opțiu
nile omului modern. Iar omul modern aspiră la completitu
dine. El reeditează în contemporaneitate idealul Renașterii. 
Căci dacă omul renascentist nu disprețuiește „nici o notă a 
vieții", cum remarca Ralea, nu este mai puțin adevărat că 
preocupările și dispozițiile sale făceau să coexiste înclinații 
artistice cu porniri savante și reflexivitatea speculativă cu a- 
petitul purei senzualități.

In contexul prezentului aceste înclinații contradictorii se 
concretizează într-o nevoie acută de comprehensiune. Iar 
comprehensiunea este forma convertită a dorinței completi
tudinii de odinioară. Pentru a fi cuprinzător, omul resimte 
foamea de spațiu, de contacte tot mai extinse cu experiența 
condensată a popoarelor. Calea realizării s-a profilat a fi 
călătoria.

Romantismul, de pildă, a înlesnit acest vis al vechilor 
pelerini care, la treapta filozofiei, era unul de afirmare prin 
clasificare. Multiplă desigur, cum se arată a fi în Remember, 
c'asificația evocă vraja locurilor, confortul, moravurile, monu
mentele etc.

Dacă Bergson avea dreptate spunînd : „A trăi, înseamnă 
a memora", Baconsky nu are, probabil, mai puțină cînd crede 
că „A înțelege, înseamnă a vedea". Sub acest raport este 
cit se poate de sensibil la valoarea duratei, singura in stare 
să tuteleze cristalizarea impresiilor. Interioare sau exterioare, 
schimbările se petrec nu numai în spațiu, ci și în timp. De 
aceea A .E. Boconsky — călătorul e un poet al mobilității. 
Și fiindcă crede în om și în istorie este atras nu de degra
darea timpului, ci de împlinirile lui. Ecoul epocilor revolute 
nu este ignorat, dovadă contemplarea extaziată dar și a- 
vizată în galerii muzeale, însă e subsumat și corelat impre
siilor mereu vii, proaspete și iscoditoare, despre actualitatea 
imediată. Structural, Baconsky este in felul său un explora
tor. E un cercetător de moralități prin intermediul oameni
lor întîlniți, al discuțiilor purtate cu dînșii, al peisajului fizic, 
al rețetarului gastronomic din restaurante, al fizionomiei stră
zilor etc. Este un entuziast al detaliului complice, capabil să 
infirme previziunile atestate în ghidurile turistice, chiar ama
tor de răsturnări ale locului comun. Cînd aceasta nu e cu 
putință, ambiționează notații de concentrată expresivitate, cum 
este „ilustrata" cu valoare de generic.

Poetul se complace în studiul afinităților spre a exclude 
erorile de apreciere. Un pronostic este emis cînd autorul a

PROPRIU Șl FIGURAI IA METAIURÂI»)
Se cuvine să ne oprim și a- 

supra unei alte chestiuni de 
maximă importantă pentru în
țelegerea esenței metaforei si 
a legăturilor dintre elementele 
care o alcătuiesc. Este vorba 
de context și de însemnătatea lui. 
Oricare ar fi pozifia noastră 
iață de metaforă, nu putem 
nega faptul că numai prin pla
sarea ei Intr-un anume an
samblu sîntem capabili să o 
primim sub întreaga ei valoa
re. Exemplul de mai sus este 
o dovadă. Izolată, orice meta
foră piere fără urmă in noia
nul unor simple asociații în- 
timplătoare. Numai contextul 
este în stare să pună In evi
dență așa-zisa valoare figu
rată, pentru că numai el o ge
nerează. Din această cauză 
unii au și propus pentru con
text denumirea de matrix. 
Atît de strînsă este această 
legătură, incit s-a și afirmat 
că „metafora este alcătuită din 
cuvînt și context' (H. Wein- 
rich, Semantik der Metapher 
in .Folia Lingvistica", 1, 

1/2, 1967, p. 5). Rolul contex
tului este deliberat restrictiv : 
păstrînd latentă o parte a va
lorilor pe care le presupune o 
metaforă, el selectează doar 
una singură, căreia, punînd-o 
în lumină, îi acordă creditul 
maxim. S-a afirmat că. intre 
altele, contextul îl ajută pe 
cititor să dezlege mai reDede 
o metaforă. Afirmația este u- 
devărată, dar numai în sensul 
selecției amintite. Contextul nu 
c.ieră cititorului soluția deti- 
nitivă și nu propune o sin
gură accepțiune. Dimpotrivă, 
datorită labilității sale iuncia- 
re. orice context este capabil 
să întrețină ambiguitatea inter

pretărilor și si relativizeze 
orice încercare de a absolu
tiza unul din elemente. Și 
dacă intr-adevăr sensul „figu
rat" este independent intr-un 
fel de cel „literal", aceasta se 

întîmplă numai în cadrul unui 
context.

Gradul de aderență dintre 
elementele componente ale 
unei metafore trebuie privit 
din perspectiva contextului. 
Numai ambianța poate crea și 
întreține legătura pe planuri 
cît mai multiple. Desprinsă din 
contextul ei, metafora se ofi
lește, între altele, și din cauză 
că apare drept o simplă juxta
punere. Structural, ea șuieră o 
pierdere imensă : i se răpește 
mediul vital. Cel care înlîl- 
nește o metaforă izolată va 
încerca el însuși să-i redea vi
goarea prin încadrarea ei in
tr-un context ad-hoc. Aderența 
dintre cei doi poli va fi di
rect proporțională cu legătu
rile dintre metaforă și con
text. Cînd acestea vor fi de
bile, metafora va apărea o 
simplă alăturare de cuvinte, 
nesemnificativă și iară valoa
re. Este cazul epigonilor lui 
Ion Barbu, care, deși răsucesc 
stăruitor „oul dogmatic", se 
miră că nu prea sînt luați în 
seamă.

Cu aceasta am ajuns la unul 
dintre cele mai importante as
pecte ale metaforei. După a- 
tîtea discuții, întrebarea urmă
toare poate părea ciudată : se 
poate vorbi de existenta unui 
termen „propriu" și a unuia 
„figura!" i Problema nu e u- 
șor de soluționat și nici nu ne 
propunem să o facem. Amintim 
numai că un răspuns negativ 
ar avea de înfruntat secole de 
tradiție, ceea ce constituie de 
la bun început o piedică se
rioasă. Pentru că de valoare 
„proprie- și „figurată' se vor
bește încă de Ia Aristotel, iar 
contestările au început a se 
auzi abia în secolul nostru, dar, 
fapt demn de relevat, înșiși re
prezentanții curentului tradi
țional nu sînt de acord, in 
mare parte, cu denumirile 
clasice

ciștigat convingerea că va fi confirmat. Atitudine posibilă 
dacă este cultivată cu suplețe. Baconsky o aplică Voltairian, 
cu umor indulgent și deschis constant empatiei.

Baconsky nu călătorește din dorința de a-și regăsi spon
taneitatea afectată, cum spunea cîndva Peguy, de mecanis
mul cotidian a| rutinei. Nu caută a se regăsi pe sine. Mai 
degrabă voiajează pentru a se completa. Aventura lui e 
interioară, acolo se petrec confruntările cele mai dramatice. 
Așa se și explică de ce este atît de plural stimulat de popa
surile austriece și italiene, de interludiul parizian.

Poetul Baconsky vede călătoria ca un act stenic de îm
prospătare agreabilă și de schimburi spirituale. Aici, în vir
tuțile dialogurilor, îl văd manifestîndu-se la largul său. Ori
unde se oprește caută interlocutori și dialogul angajat este 
mai mult decît comerț de idei, este iluzia unei captivante 
metamorfoze, cu misterul ei vag previzibil.

O experiență interesantă face Baconsky și în ce pri
vește fuziunea fluidului memorialistic cu literaturizarea. Livres
cul, acesta e termenul final al modalității aplicate, scaldă
pagina, iar în perimetrul cîtorva paragrafe aluzia la ce s-a
spus pe marginea drumeției beneficiază și de referiri la 
Karinthy, ori Xavier de Maistre. Cînd este vorba de impe
rativul climatic sau de cel politic susținerea personală este 
logodită cu citări din Rilke, Elie Faure sau Hugo von Hoff-
manstahl. S-ar zice că la continua demonstrație de erudiție 
este inevitabilă o undă de oboseală. De bună seamă că prea 
multă gravitate strică. Baconsky o știe și în consecință tinc- 
turează ici și colo portretele și crochiurile cu o notă de 
umor.

Culturalitatea autorului merită toată prețuirea. Ralea nu 
era mai puțin informat, însă prefera un comentariu mai 
despuiat de precizări adiacente. Ocolind parantezele și mi- 
zind pe esențioîizore, Ralea cîștigă în vioiciune. Comparația 
giobaia nu e totuși în defavoarea lui Baconsky fiindcă a- 
cesta, chior dizertind despre chestiuni savante, este mereu 
poet, adică strecoară în expozeul cel mai doct o metaforă 
și luminează brusc terenul. Incit chiar considerații aparent a- 
ride despre Velasquez. Tintoretto. Veronesse sau Breughel 
incintă, facilitate de o vocație aforistică pe care cititorul o 
sesizează. Cum sesizează modul personal de a distinge in 
priveliști (cu osebire cele citadine) un semn caracteristic. O- 
rologîiie-tum în orașele germane sint interpretate astfel nu 
numai ca o mărturie a abilității tehnice, ci și ca o predis
poziție spre metafizică, o punte ontologică intre om și timp.

Poet de mare talent, cu accente euforizante pe parcursul 
turneelor saie, din Coreea de nord pină în pacea Alpilor 
helvetici, A. E. Baconsky crede în idealul său transhumant, 
imaginind nu paradise complementare universului real, cît 
urmind cu ochii larg deschiși traiectorii spre semnificațiile 
cele mai tonice.

Henri Zalis

Nu este lipsit de interes să 
se aducă aminte că, încă din 
Antichitate, s-au făcut auzite 
unele opinii ce puteau da de 
gîndit. Astfel Quintilian susține 
că metafora împrăștie lumină 
din ea însăși (Oratorie înstitu- 
tionis, Paris, 1844, p. 306). Nu 
înseamnă oare aceasta afirma
rea explicită a unor caracte
ristici esențiale ce se găsesc 
în interiorul metaforei și nu 
in afara ei ? Și nu e oare a- 
ceasta o dovadă, chiar dacă 
făcută în mod empiric, a uni
tății ei organice ? Tocmai acest 
fapt l-a pus în evidență Hegel 
cînd a susținut că metaiora 
trebuie studiată in sine, pentru 
că ea nu desparte semniiicația 
de imagine (Prelegeri de este
tică, trad. D. D. Roșea, Buc., 
1966. vol, I, p. 410). Nu mai 
puțin îndreptățite sînt și opi
niile exprimate constant de 
I. A. Richards, privind așa 
zisa semnificație a metaforei, 
adică raportul dintre „propriu" 
și „figurat" : o metaforă, sus
ține el, înseamnă exact ceea 
ce ea înseamnă (op. cit., p. 
132). Cu alte cuvinte, interesea
ză mai puțin originea (logică, 
psihologică, lingvistică), dar 
rezultatul final al unor procese 
diverse și multiple. Și acest 
rezultat nu este altul decît o 
unitate independentă și auto
nomă, ce se mișcă într-un do
meniu nou — cel al realității 
estetice. In acest sens, nu este 
lipsită de semnificație admite
rea unicității metaforei, chiar 
de către unii partizani ai te
oriilor clasice: „o metaforă 
este o structură verbală care, 
în virtutea formei ei, afirmă 
realitatea unui obiect. Forma 
este aici ca și aiurea un sis
tem de calități mutuale inter- 
relaționale, care a efectuat o 
unitate a elementelor iui în
tr-un întreg armonios. Acest 
întreg e obiectul pe care îl 
afirmă metafora" ;E. Jordan,

Essays in Criticism, University

interviu cu 
CORNELIU OMESCU

of Chicago Press, 1952, p. 123).
Iată exemplul următor : „Alge 

bolnave, / Fluturi marini ai 
mirosului" (Nichita Stănescu, 
Laus Ptolemaei). Nimeni nu 
poate demonstra că „alge 
bolnave- și „fluturi marini ai 
mirosului" înseamnă cutare lu
cru, precis stabilit ; și aceasta 
pentru bunul motiv că „alge 
bolnave" nu înseamnă altceva 
decît „alge bolnave". Orice ex
plicație oferită de noi nu poa
te fi egală cu termenul înlo
cuit. Metafora e egală cu ea 
însăși și prin aceasta auto
nomă. Ea nu poate fi înlocu
ită cu nimic, deoarece ea în
săși nu înlocuiește nimic. Ea 
este în sine însăși atît 
justă cît și adevărată, ofe- 
nndu-ni-se de îndată exact așa 
cum este.

Fără îndoială, trebuie res
pinsă cu hotărîre ideea, avan
sată de psihocritică, potrivi! 
căreia fuziunea metaforică ar 
avea loc în preconștient (H. 
Hempel, op. cit., p 45; conf. și Ch. 
Mouron, Des rrAtaphores ob- 
sedantes au mythe personnel, 
Paris, 1953). Dacă așa ar sta 
lucrurile, atunci făiă îndoiaiă 
că metafora ar exista indepen
dent de context, ceea ce nu 
se întîmplă. Faptul că e pusă 
în valoare numai prin con
text e o probă în plus în 
a-i dovedi legătura indisolu
bilă cu opera literară. Fără a 
nega totuși în întregime rclul 
preconștientului în geneza me
taforei, este inadmisibil să ex
tindem importanța lui dincolo 
de anumite limite. Nu rămîne 
decît să subliniem că ceea 
ce psihanaliștilor li s-a părul a 
fi o unitate realizată în sfere 
obscure, se arată a fi, în 
planul artei, o necesitate im
perioasă. Membrii unei meta
fore sînt în mod necesar a- 
ceia și nu alții, pentru că alt
minteri metafora însăși se ra
tează.

Dan Mânucâ

— După cum bine știți, 
într-un număr anterior ai 
..Cronicii- au fost formulate 
anumite rezerve față de car
tea Dvs. .^Aventurile unui ti
mid" ..

— Mulțumesc (sincer) revis
tei pentru atenția acordată 
cărții mele.

— Credeți în literatură ?
— Nu. Pentru că nu sînt 

scriitor. Eu, pur fi simplu 
transcriu.

— Ce?
- Nu știu.

— De ce ?
— Dacă n-aș face-o, m-aș 

sinucide.
— Cum ?
— Transferîndu-mă la „Ro

mânia literară".
— Reproșați ceva revistei 

bucurestene ?
— In cinci ani ..România 

literară" și „Gazeta litera
ră" mi-au respins 20 de po
vestiri, toate publicate, ul
terior, in altă parte.

— E un criteriu ?
— Poate doar un sentiment. 

Penibil.
— Există un adjectiv teri

fiant: modern. Ce credeți des
pre. . .

— Fiind ultra-modern, ori
cine poate face vogă : furtnd 
un măr dintr-un pom... Să 
povestesc mai departe ?

— Nu. ajunge.
— Deci. Fine del primo 

tempo.
— Secondo : credeți într-un 

conflict între generații ?
— întotdeauna s-au găsit 

pe lume oameni care, pentru 
a exista pur și simplu, fac 
gălăgie. Poți să snui ceva? 
Lasd-i... cu ..conflictul".

— Care ar fi primul lucru 
pe care l-ați face dacă ați 
fi. pentru o săptămînă, pre
ședintele Uniunii Scriitorilor?

— A, nu sînt bun pentru 
astfel de muncă...

— ...dar nici n-am spus 
asta.

— Probabil că trebuie să 
fii, în această funcție, teri
bil de diplomat.

—Sînteți frate cu cunoscutul 
și talentatul actor, poet și 
dramaturg Ion Omescu ?

— Am făcut doi ani de ac
torie și m-am lăsat fiindcă 
vărul meu, Ion Omescu, o 
făcea mai bine. Am scris 
vrafuri de poezie și teatru: 
le-am rupt. Din nou, ion O- 
mescu mi-o lua înainte. De
țin însă o promisiune fermă 
și încurajatoare : vărul meu 
mi-a promis că voi rămîne, 
cel puțin deocamdată, sin
gurul romancier din familie.

— Omescu e pseudonim sau 
adevăratul nume ?

— E un mare noroc să fii 
copilul propriului tău tată si 
să-i porți numele. Dar mi-e 
rușine : încă n-am făcut totul 
pentru ca tata să nu se ră
sucească în mormînt.

— Considerați că ați scris 
cartea cea mare ?

— ... tata mă ceartă. de 
departe, în fiecare seară. . .

— Cum v-ați documentat 
pentru „Aventurile unui ti
mid"?

— Pur și simplu am lucrat 
la o cărămidărie. Am pro
mis, celor cu care am lucrat, 
că voi scrie despre ei, des
pre cărămidari. Mda. au tre
cut zece ani de cînd am 
plecat de acolo...

— Aveți umor ?
— Doamne ferește !
— Care revistă vă place ? 

Dar sincer.
— Din întîmplare, și „Ro

mânia literară"

REP.

SECOLUL 20
Un prim merit ce se cuvine 

subliniat de la început este 
Alegerea temei : Paul Clau
del. Această inițiativă, pe 
care o dorim mai des relua
tă, de a se dedica numere 
întregi unor mari personali
tăți artistice, mulțumește 
mai mult, desigur, exigen
țele cititorilor revistei decît 
vreo „găselniță44 ca de pildă 
axarea pe tema literatura și 
Automobilul. I. Igiroșianu. 
autorul grupajului de reme
morări. exegeze, pagini din 
opera scriitorului, a rezolvat 
judicios problema selectării 
materialelor — singură ico
nografia rămîne modestă — 
alcătuind un portret cuprin
zător al existenței literare a 
marelui francez. Se deschid 
Astfel largi ferestre spre o- 
pera sa d#> o actualitate cres- 
cîndă care „are asemenea 
dimensiuni, o asemenea bo
găție îneît fiecare generație 
va avea ce alege din e’a și 
recompune o altă perspectivă 
claudeliană. Ea are ceva de 
oferit și tinerilor furioși și 
sufletelor pioase, și nesatis- 

făcuților și satisfăcuților și 
vehemenților și duioșilor44.

Din sumarul acestui număr 
ce se înscrie ca un succes 
în activitatea revistei mai 
remarcăm informațiile pri
vind premiul internațional de 
poezie Etna — Taormina 1968 
și eseul ..Destinele tragicu
lui44 semnat de George Banu.

REPLICI
O carte al cărei principal 

atu e oportunitatea: o carte 
binevenită. Avem nevoie de 
„replici" simple, directe, la 
obiect, prompte, spirituale. 
Mirodan le dă.

Replicile sale sînt eseuri. 
Scurtissime. dar eseuri. Ma
joritatea gravitează in jurul 
problemelor teatrului, artei 
dramatice. Pretext pentru 
divagații, pentru aventurări 
in domenii adiacente sau su
perioare. Autorul se ocupă 
pe scurt — dar in adincime— 
de regie, de criza cuvintelor, 
de umor, de teatrul interbe
lic, dP artă în genere. Emite 
opinii valabile, insolite, pa
radoxale. Să cităm cît ev a din 
cele mai interesante și mai 
fecunde : „cuvîntul se află 
in criză gravă": „actorul este 
esența ultimă a teatrului" 
(concluzie la care se ajunge 
după o sofistică, dar savu
roasă și argumentată demon
strație): ..umorul e o trăsă
tură virilă": „umorul (...) 
notă specifică a poporului 
român": ..umorul e o tristețe 
preschimbată în contrariul 
ei": „există un ritm al tea
trului românesc": „teatrul lui 
Caragiale e înainte de orice 
un teatru al cuvîntului"; 
„dacă a nu ști să scrii e re
gretabil, a nu ști să citești 
este inadmisibil".

Am citat mai mult pentru 
a da o idee despre preocu
pările din cărțulie, cît și 
pentru a funda o bază de 
discuție. Mirodan ar? puncte 
de vedere originale (dacă nu 
cu totul, cel puțin prin op
țiune), și are mai ales darul 
de a le pune pe hîrtie în
tr-un mod caotivant. Eseu
rile sale nu. sînt red tsed\ 
nu sînt pedantp (deși fondul 
multora e îndeajuns de sa
vant); sub raportul formei, 
sint foiletonistice — cu con
diția să investim cuvîntul cu 
o accepție nobilă. Un stil 
alert, zglobiu, scăpărător. O 
frază căutat frumoasă, cău
tat „memorabilă", căutat si
metrică. Căutat și. din feri
cire.... găsit. Opiniile lui Mi
rodan au mai mult decît 
miez : au șarm.

Cu putină morgă. cartea 
poate fi luată drept un 
micro-tratat dP estetică. Cu 
și mai multă morgă, am pu- 
tea-o considera o carte de 
critics, de exegeză (v. pa
ginile de istorie a teatru- 
lui românesc, cu ingenioase 
clasificări și analize pe text'.

Luînd-o însă drept ceea ce 
este, o putem fără risc com
para cu ,Pretexte-le și sub- 
texte-le“ lui Beligan. Mutatis 
mutandis. Cei doi se află de 
o parte și, respectiv, de alta 
a _ rampei; și faptul se răs- 
fringe în paginile cărților. 
Beligan — om de teatru și 
actor; Mirodan — om de 
teatru și autor. Primul ter
men, cel comun, determină 
tangențele și chiar identită- 
țile de vederi dintre cei doi.

Mirodan e un spirit mobil, 
maliție benignă, un 

„ al exe9ezei teatrale.
Metoda sa e, cel mai frec
vent, reducerea la absurd 
sau, mai exact, reducerea la 
ridicol, reducerea la comic, 
și prin aceasta - la evi- 
dența. Paradoxurile (aparen- 
te) abundă. Cităm din nou: 
„comedia e mai gravă decît 
drama"; „umorul e o tris
tețe..."; „cauza insuccesului 
lut Caragiale o constituie 
succesul său"; „după moarte, 
Caragiale a început să tră- 
iască bine“. Și altele. Multe 

Intre paradoxuri, Mirodan 
e. ironic. O ironie construe- 
tiyă, dar nu mai puțin tăioa
să. Constructivă pentru că e 
alertă, aareabilă, tonică, nu 
lipsită de umor; tăioasă, 
pentru că nu ocolește obiec
tul, pentru că-l atinge exact 
în punctul nodal. Nu cităm, 
ne-ar trebui prea multe cc- 
ioane.

Si... paradoxal (dar nu șl 
pentru cine cunoaște teatrul 
lui Mirodan^ între ironii și 
paradoxuri se strecoară, fără 
ostentație, abil plasate, pete 
de lirism, un lirism voa

lat, aducător aminte de Mi
hail Sebastian.

Iar ca să încheiem, să pu
nem — banal dar necesar — 
un punct pe i. Al. Mirodan 
are idei. Mai mult decît a- 
ttt : are idei în lanț ; o idee 
naște pe alta, și aceasta încă 
trei. Un joc al ielelor, care 
te prinde. Idei critice, is
torice. idei organizatorice, i- 
dei sociale. Idei.

G. PRUTEANU



MENIREA SCRIITORULUI opinii
(Urmare din pag. 1) 

trebuie să scrie și ce așteaptă 
poporul de la ei, și mulți 
au reușit să scrie literatură pe 
înțelesul și pentru folosul în
tregului popor. Cu atît mai 
mult, după eliberare, parti

dul ne-a învățat și ne-a îndru
mat atent pe noi, scriitorii, iar 
cei care au ascultat îndemnul 
partidului au izbutit să dea 
opere valoroase. Menționăm 
că la Iași ni se spune, nouă, 
vizitatorilor, că în cutare stra
dă a locuit Eminescu, Creangă, 
sau alte personalități. întreba
rea este: ar fi rămas ei în me
moria poporului dacă ar fi scris 
opere ce n-ar fi lost înțelese? 
Acum cîteva zile, am avut o- 
cazia să stau de vorbă cu stu- 
denți din întreaga țară. Vor- 
bindu-le acestora, am aratat, 
printre altele, că unii scriitori 
sînt foarte grăbiți să publice 
a doua zi chiar după ce au ter
minat o poezie și am socotit 
de datoria mea să le arăt că 
graba aceasta nu duce la ni
mic bun. Am folosit de altfel 
exemplul marelui nostru Emi
nescu, arătînd că în Biblioteca 
Academiei Republicii Socialis
te România sînt 43—44 de ca
iete în care marele poet și-a 
însemnat gîndurile pe circa 
8.000 de pagini. Aceasta e o- 
pera sa - 8.000 de pagini ca
re ne impresionează prin nu
meroasele variante, încercări 
pentru fiecare vers, folosirea 
mereu a altui ritm, a altei for
me, o muncă uriașă de mode
lare a limbii române. Poetul a 
publicat 70 de poezii, dar a 
scris 8.000 de pagini, în care, 
lîngă două versuri geniale, no
tează datorii presante pe care 
n-avea cu ce Ie plăti, iar de
desubt versuri de o frumusețe 
unică. Aceste pagini Ie vom 
fotografia Și tipări pentru ca 
să Ie vadă cei care vor să dej 
vină scriitori și să înțeleagă 
VUCîtă trudă și nopți nedormi
te se pot scrie 2—3 strofe bu
ne. Talentul poate fi oricît de 
mare, dar dacă munca e mi
că, rezultatele vor fi nesatisfă
cătoare. Astăzi, mai mult ca 
oricînd, scriitorii au foarte 
mari răspunderi, sîntem răs
punzători pentru ceea ce scriem, 
cum scriem și ce idei răspîn- 
dim, sîntem răspunzători pen
tru îndeplinirea sugestiilor, 
sfaturilor pe care ni le dă par
tidul. Cîndva era ușor de scris 
literatură și puteai căpăta o 
oarecare notorietate printr-un 
volumaș ce cuprindea o bana
lă poveste de dragoste. Astăzi, 
descoperirile tehnice au făcut 
ca lumea să devină foarte mi
că, iar obligațiile scriitorilor 
foarte mari. Sîntem datori să 

cunoaștem bine viața poporu
lui nostru, să cunoaștem lite
ratura popoarelor, oamenii de 
pe întreaga suprafață a globu
lui, dacă vrem să fim scriitori 
de seamă. Nu putem rămîne 
scriitori ai epocii noastre dacă 
rămînem ia Ion Dragoslav sau 
Nicușor Beldiceanu, pe care în 
tinerețe și eu i-am citit. Scrii
torul nu este numai martor și 
grefier al epocii sale, ci parti
cipant activ la viața poporului.

N-am fost niciodată de acord 
cu scriitorii ce se retrăgeau în 
turnul de fildeș și cu atît mai 
mult țin să spun că nu sint de 
acord cu cei care se izolează 
de viața poporului acum cînd 
muncitorii, profesorii și scrii
torii au atîtea și atîtea de fă
cut. Cărțile noastre merg în li
brării, dar acolo nu sînt sin
gure, ci se întîlnesc cu operele 
unor mari scriitori de peste ho
tare. Editura pentru literatură 
universală traduce tot ce e ma
re și frumos, așadar acești au
tori vin și ne concurează în 
propria noastră țară, nu ne pu
tem permite, deci, să scriem 
prost și să obligăm bibliotecile 
din fabrici și de la sate să 
preia lucrări lipsite de valoare. 
Dacă vrem să fim contemporani 
cu toată lumea, să ne luăm la 
întrecere cu marii scriitori de 
pe glob. Dacă vrem să fim 
scriitori ai poporului nostru, să 
muncim, să ne dăm toată silin
ța și să scriem cărți la nivel 
mondial. Fabricile și uzinele 
din țara noastră produc măr
furi la nivel mondial, căci alt
fel acestea nu ar fi primite la 
export. De ce s-ar cumpăra în 
străinătate lucrările celor ce 

nu se străduiesc să facă din 
fiecare carte a lor o capodope
ră? Aceasta este sarcina scri
itorilor din București și din 
întreaga țară.

Să lăsăm preocupările mă
runte și să ne încadrăm în u- 
riașa mișcare contemporană li
terară din toate țările lumii 

Lupta pe care trebuie s-o du
cem este o datorie de onoare 
pentru noi, așa cum o sarcină 
nobilă este de a participa Ia 
viața obștească, acesta fiind 
și unul din marile obiective 
ale Asociației scriitorilor din 
Iași.

In continuare, vorbitorul a 
arătat că reînnoind firul pre
zentului cu tradițiile glorioa
se ale trecutului, cînd la Iași 
a anărut una din cele mai bu
ne reviste din țară ,,Vața ro
mânească", ce avea abonați 
din tot sud-estul Europei, este 
necesar să milităm pentru ca 
în viitor să ia ființă aici, în 
locul „lașului literar*,  o revis
tă mai mare căreia să-i dăm 
denumirea de „Convorbiri li
terare”. Excelenta revistă 
„Cronica*  ți „lașul literar" 
vor trebui să-si lărgească și 
mal mult cercul de colabora
tori. Eu cred că revista „Cro
nica” ar trebui să rămînă o 
revistă săptămînală, să-și mă
rească numărul colaboratori
lor din Capitală, și din alte 
țări, și să facem la Iași o 
mare revistă literară lunară la 
care să colaboreze, așa cum 
spuneam și scriitori din Bucu
rești și din alte localități. Deci 
să avem și o colaborare mai 
mare cu scriitori din străină
tate. Această revistă trebuie

mult sprijinită de cadrele u- 
niversitare din Iași, așa cum 
se făcea la „Viața româneas
că".... La această revistă vor 
trebui să-și aducă contribuția, 
pe lîngă scriitori și cadrele di
dactice de la Universitate, asa 
cum se proceda și în trecut, 
cînd acestea aveau o partici
pare substanțială în paginile 
revistei „Viața românească". 
In cadrul acestei reviste, a a- 
părut studiul despre originea 
românilor al lui Philippide; tot 
aici și-a publicat descoperirile 
sale istorice Ion Minea și an 
colaborat și alte personalități 
de seamă. Apariția unei astfel 
de publicații ar fi un stimu
lent și considerăm că ea va 
trebui să întreacă tot ce s-a 
realizat în trecut pe această 
linie. La aceste gînduri, aș mai 
adăuga faptul că, așa cum au 
spus și antevorbitorii mei, în 
prezent se depun strădanii pen
tru ca la Iași să ia ființă o editu
ră. Aș vrea să închei cuvîntarea 
mea exprimînd încrederea de
plină pe care conducerea Uni
unii Scriitorilor o are în scri
itorii din Iași și împrejurimi, 
în cadrele universitare de a- 
ici, cu care am dori să colabo
răm foarte strîns la apariția 
noii reviste de care vorbeam. 
Vom da tot sprijinul și adu
cem mulțumiri conducerii de 
partid locale pentru ajutorul 
acordat scriitorilor ieșeni și 
sîntem convinși că vom face 
în viitor din Asociația scriito
rilor de aici un organ viu ca
re să contribuie tot mai mult 
la viața culturală a orașului 
Iași.

Aspect din sală în timpul desfășurării lucrărilor Adunării.

ÎNCLINAȚIA socială 
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După bucuria estetică pe care ne-a dat-o acest an abia în
cheiat, rămîne să analizăm mai amănunțit natura succeselor 
literare ale lui 1968, cele pe care le putem într-adevăr cerceta 
cu un ochi calificat. Nu trebuie să mai adăugăm lauri pe 
fruntea unor scriitori care se mențin meritoriu în atenția 
publică de douăzeci sau de zece ani. Prezența lor e prea 
obiectivă pentru a mai ocaziona descoperiri. Personal, vreau 
să mă refer la niște debutanți, numindu-i așa pentru că au 
publicat de curînd fie prima carte, fie prima carte de inte
res, încercînd să separ nu calitățile estetice (operația o fac 
criticii, cu o instrumentație pe care eu nu o posed), ci altă 
dimensiune, o dimensiune tematică și intențională pe care aș 
numi-o înclinația socială.

Folosesc termenul de înclinație, tocmai ca să afirm de la în
ceput că e vorba de ceva organic. Dacă aș fi folosit cuvîntul 
preocupare, aș fi adus, poate, în memoria lectorului pe acel 
scriitor didactic care practică în pagina lui o sterilă socio
logie de cabinet, cunoscînd atît de bine dinainte rezultatele, 
încît nici nu se mai ostenește să simuleze cercetarea. O 
preocupare soc’ala există firește la scriitorii la care vreau 
să mă refer, și mai mult decît o preocupare, decît o febră 
intelectuală, orientată spre societate, există o conștiință so
cială si o responsabilitate. Insist însă pe latura înclinației. 
deci a atracției, nu a determinării, vrînd să consolidez idcea 
că din ce în ce mai mult scriitorii care apar, se comportă 
ca indivizi sociali și creatori sociali în mod natural, nu 
obligati de vreo dogmatică rețetă literară, ci de însăși con
diția lor în sinul societății în care trăiesc.

Pentru ca însemnările acestea să aibă suport, să numim 
de-a valma, uitînd de vîrstă și de grad de împlinire, pe 
cițiva dintre debutanții la care mă refeream, și care imper- 
sonează tocmai această înclinație. Ar fi vorba de Mircea 
Ciobanu. I. Deneș, D. Tepeneag, Ștefan Stoian, Iulian Neac- 
șu, Aurel Dragoș Munteanu, Toma Pavel în proză, de Mir
cea Ivănescu, Virgil Mazilescu, Leonid Dimov. în poezie, și 
de alții ca ei sau poate chiar mai merituoși. După opinia 
mea. iată niște scriitori sociali în cea mai bună și mai du
rabilă accepție a cuvîntului.

Toți acești scriitori sesizează socialul în euri. Ii apropie 
deci atitudinea față dP individ și față de grup, fără să-i 
lege o formulă comună. Prin adîncimea eurilor, prin exploa
tarea particularului in oameni, obiecte și atmosfere, ei des
chid calea raționamentului și a concluziei, nicidecum a sen
tinței și a ideii preconcepute. De altfel, mai toți acești scrii
tori au inteligența de a nu studia o singură față a proble
mei. de a nu reprezenta un singur punct de vedere, de a 
aduce în primul plan complexitatea și imperfectia umană, nu 
simplitatea și eficiența mecanismelor colectivității. Rezultatul 
e însă cuprinzător. Prin tehnica stilistică mai mult sau mai 
puțin generalizată a precizionismului cinematografic, evoca
rea socială devine permanentă. Cea mai recentă generație 
de scriitori e reconfortantă tocmai prin redescoperirea lumii 
concrete, ori din ce material ar fi constituită ea. Paradoxal 
pentru unii, pe această cale a concretului un termen atît de 
abstract cum P „Societatea" prinde carne, crește, se mișcă, 
trăiește.

In acest sens însă, recepția critică e încă destul de ezi
tantă. Nu au fost de fapt, în ultimii ani, identificați social 
decît acei scriitori a căror identitate socială sare în ochi 
(cum e cazul lui Marin Preda). Despre Nicolae Breban, de 
pildă, care obsedează atîta critica, nu s-a spus că una din ca
lități e intuiția nouă și îndrăzneț psihologică a mediului mun
citoresc. La fel se tace, în cazul celor sus amintiți, performa- 
ția lor de observatori sociali care, să ținem seama, se rea
lizează exclusiv în decorul postbelic și nu cade în ușurința 
pamfletară a reamintirii momentului burghez de cătrP oameni 
care nu l-au trăit (caz destul de frecvent pînă nu de mult). 
Acești scriitori caută să găsească terenuri sociale neprospec
tate, lucrează în interiorul nuanței sociale, fiindcă nu văd 
societatea schematic, ct în mișcare, interferență și interde
pendentă. Să fie acest lucru atît de neevident încît critica 
să nu-l bage de seamă ?

Prin fereastra unei asemenea literaturi cititorul vede socie
tatea românească contemporană mult mai complex și mai 
credibil decît prin literatura situațiilor tip și a personajelor- 
teză. Cîștigul se realizează în nuanța socială, în aluzia, în 
asociația, amintirea, comparația, ecoul, fondul, prevestirea 
socială, procedee firești și literaturii și omului, ducînd mult 
mai sigur la generalizarea justă decît orice maximă cu aspect 
științific. Autorii si eroii apar diverși și contradictorii și 
publicul își poate odihni din nou ochiul pe ei. Ba chiar con
statăm și o valoare... educativă, ca în orice literatură scrisă 
de oameni ca^e gîndesc, și menită să facă pe alții sa gîn- 
dească la rîndul lor.

Dar dacă e așa. și chiar așa e. ar trebui o mai mare re
ceptivitate față de această latură, care ar împinge la cer
cetări atente și serioase ale textelor.

Petru Popescu

Vorbind de un volum antologic, cum este acela al lui 
Anghel Dumbrăveanu, apărut în colecția „Albatros", avem 
prilejul nu numai să urmărim etapele parcurse de un poet 
ajuns la o răscruce creatoare, dar să luăm și cunoștință 
de o atitudine estetică. Prima sa plachetă, Fluviile visează 
oceanul (1961), dezvăluia un talent cursiv, înclinat spre o 
poezie de atmosferă, evocatoare, muzicală și puțin nostal
gică : „Chemam din larguri marea cu mii de flote albe, / 
Să-și verse-argintăria lîngă picioru-ți fin ; / Și visele-mi în 
preajmă-ți zburau cu aripi dalbe, / Dar tu-mi cîntai în 
suflet ca fata de pe Rhin". (Fantezie). Nu era însă evitată 
tentația versului exterior, alături de trăirea afectivă a poe
tului nelipsită totuși de momente inflamabile: „Sîngele 
meu se zbuciumă, aidoma mării" I... I Va trebui să azvîrl 
arșița în care mă chinui ca Nessus". (De dragoste). Selec- 
tînd acum numai patru poezii din culegerea de început, 
Anghel Dumbrăveanu își privește debutul cu un ochi critic 
destul de. sever, dar adevărat, și nouă nu ne rămîne de
cît să-l aplaudăm.

Cam la fel procedează și cu al doilea volum, Pămîntul 
și fructele (1964), deși, la drept vorbind, abia de acum poe
tul își pune în valoare pregnant sensibilitatea sa auten
tică. Care este timbrul specific al lui Anghel Dumbră
veanu ? Poetul e, structural, un optimist, un solar (are 
ceva din temperamentul lui Alecsandri, așa cum l-a văzut 
Călinescu), preocupat de transpunerea vibrației sufletești 
într-un cadru luminos în care viața e trăită horațian.

Accentele de frenezie se succed într-un ritm de mo
liciuni și senzualitate ce-i procură poetului o stare de 
beatitudine continuă: „Dar aruncai paharul într-o parte / 
Să mă cufund în ochii tăi deplin. / Era un ceas de aur 
sau de moarte / Și ți-am băut oftatul ca pe-un vin. / / 
Ca niște lacrimi stelele căzură / Și se făcu-ntuneric îm
prejur, / Ci eu slujeam sălbatica ta gură / Și sînii tăi cu 
dulce alb contur" (Copacii tineri). In fond, Anghel Dum
brăveanu e un trubadur, un „harfist", fără prea mari com
plexe sufletești, dar stăpînit, în momentele de incantație 
lăuntrică, de un neastîmpăr existențial care-1 apropie de 
poezia adevărată. Stările sufletești muzicale, uneori de o 
suavitate și o transparență de vis, trec într-un vers fluid, 
legănător, ușor nostalgic, simplu, comunicativ, pe înțelesul 
tuturor.

Un asemenea vers muzical duce cu gîndul la simbo
lism, la Minulescu mai ales, la poeții grupați în jurul 
revistei Viața nouă, dar și la poezia de „sentiment" a tru
badurilor de la începutul secolului. Ca poet de simțire, 
Anghel Dumbrăveanu se inițiază într-o adevărată beție a 
dragostei, creind un cîntec greu de senzualitate meridio
nală și lascivități orientale. Poetul este neobosit în exal
tarea „trupului curat", de „mînză sălbatecă", a „tainei șol
dului bun" sau a „otrăvii" „șoldului alb de magnolie" căci

ANGHEL DUMBRĂVEANU: „DELTE"
„dulce / e patima serii și trupul bălan" și un „sărut in
genuu pe pulpa ei". Există o violentă obsesie a „genun
chilor", a „sinilor tineri", a buzelor „matur însetate", ne
lipsind „primejdia pulpelor", a fetei „cu pulpe lactee" și 
a florilor care par, firește „cu pulpe înalte". Confesiunea 
capătă intensități de foc atunci cînd poetul se gîndește 
„La femeia aceea sălbatică, / La ochii ei nostalgici și mari / 
în noaptea din urmă" (Delta). Poetul se „pierde" repede, 
tonalitatea lirică devine somptuoasă și ritualică și, cel mai 
adesea, de o calitate emotivă în ordinea sentimentului, nu 
și a expresiei care rămîne mai puțin diferențiată estetic.

cyir-Tn/i/L/tya.

O vibrație nouă, personală, poate cea mai personală 
în tot ce a publicat pînă acum Anghel Dumbrăveanu, se 
desprinde din poezia mării, în care e un simbolist veritabil. 
Poetul se furișează nonșalant pe apele legănătoare ale 
visului și se imaginează zburînd „pe-un colț de stea" sau 
plecînd frenetic „în larg", „spre alte depărtări" cu un 
vapor „fără marinari". El e obsedat, ca și Minulescu. de 
un „țărm însorit" și ascultă, în extaz, povestirile „bărba
ților întorși de pe mări". Emoția lirică e mai comprimată 
și mai dramatică, și, potrivit esteticii simboliste, versul 
mai mult sugerează, decît exprimă. Anghel Dumbrăveanu 
e, în fond, un voluptuos, bîntuit, ca și simboliștii, de nos
talgia a ceva nou, misterios. Obsesia mării („Poate mă 
voi închide în templele mării, într-o zi / De toamnă") este 
dublată de una a nordului, a „runelor tăcerii, nedezlegate 
de nimeni". Versul are o melodicitate de neconfundat: 
„Te caut prin gîndurile desfrunzite, într-una, / Și mă dor 
drumurile pe care-ai trecut, / Și umblu pustiu toată noap
tea cu luna, / Pe țărmul unui timp atît de departe, pier
dut" (Poemul de nord). Deși nu-i scutit de oarecare mono
tonie și de unele influențe (Minulescu, dar și poezia o- 
rientală, Hafiz, de pildă), iar beatitudinea senzuală nu-i 

dublată de o atitudine hotărîtă de concepție, volumul Ilu
minările mării (1967), care formează secțiunea cea mai 
largă a antologiei Delte, este, cum credea și Dumitru Micu 
(cf. România literară, II, nr. 10, 6 martie 1969), tot ce a 
dat mai bun pînă acum Anghel Dumbrăveanu.

Placheta Oase de corăbii (1968), reluată și ea, în mare 
parte, în Delte, denotă o schimbare de ton în creația poe
tului, dar pînă acum ea n-a întrunit adeziunea criticii (D. 
Micu optează pentru volumul amintit, iar poetul Dan Lau- 
rențiu îl respinge fără distincțiuni, în numele concepției 
sale despre lirică — cf. Luceafărul, nr. 15, 12 aprilie, 1969). 
Obosit parcă de atîtea erupții senzuale și uneori de acor
duri lirice la suprafața sufletului, poetul devine puțin 
crispat, repetînd adesea motivele vechi, dar sterilizate de 
emoția puternică și directă. Imaginea mării revine dar, de 
data aceasta, în acorduri triste, prevestitoare de mari neliniști: 
„Dar marea îmi bate în tîmple cu vocile serii / Și cu 
obsesii de mov și tu n-ai să mai vii, / Și din larguri nu
mai oase de corăbii se-ntorc" (Oase de corăbii). Poetul 
încearcă în fond, să pătrundă în zone sufletești mai a- 
dînci, să schimbe lira trubadurului cu masca îndurerată 
a meditativului: „Mereu mai singur, numai anii / S-adună-n 
jurul meu la țărmul mării" (Reflux lunar) : „Imbătrîniră / 
Frumoasele femei de altădată și eu ascult austrul / Din 
timpul primelor poeme" (Portretul ascuns). Pornind de la 
Eminescu, Anghel Dumbrăveanu se adresează iubitei: 
„ ... să ne retragem / Intr-un bordei d° ghiată în Walhalla. 
Cu sănii lungi prin nopțile polare zSă lunecăm crin spații reci de 
ghiață / Și să ne-ntoarcem mult mai tineri / Din apele ne
cunoscutului Elivagar" (Rune de toamnă). O durere de spații 
inaccesibile se strecoară în vers. Citeva acorduri solemne, de 
o melodicitate rotundă cu scînteieri de gheață, notate fin, cu 
un simț excepțional al compoziției, se rețin ca fiind printre 
cele mai personale ale poetului.

Aflat la a cincea carte. Anghel Dumbrăveanu își privește 
cu tristețe, și poate cu subînțelesuri, creația de pînă azi: 
„Acum cioplesc / Corăbii în care încerc amintirile / Și le 
dau drumul pe-o apă fără culoare. / In ultima luntre mă voi 
sui și eu, luînd / Cu mine inima celor ce-mi sînt aproape". 
Nu cumva poetul acest moment decisiv pentru activita
tea sa, e hotărît să debarce într-o zonă favorabilă unei creații 
de altă factură ? Dar el este și rămîne un trubadur pe care 
nu-l dorim falsificat.

Mihai Drâgan
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cronica ideilor literare J. PR EVERT

LIMITELE 
LITERATURII

Uneori (cititori și scriitori) cerem prea mult și prea 
multe literalurii, mult mai mult și mai multe decit ea 
ne poate oieri cu toată bunăvoința. Atunci începem 
sâ fim nemulțumiți, să protestăm, să ne supărăm pe lite
ratură, ba chiar să ne revoltăm împotriva ei. Iar dacă 
sîntem estefi și teoreticieni, inventăm și cultivăm cu in
sistență un adevărat mit, foarte răspîndit azi, în special 
în occident, în speță mitul anti-literaturii.

In înțelesul său propriu, de refuz principial al lite
raturii, acest mit este greșit, deoarece el ignoră între 
altele un fapt esențial și anume: literatura nu poate 
îndeplini orice funcție. Ea are limite fatale. Este absurd 
să-i pretinzi ceea ce condiția ontologică, estetică și so
cială nu-i îngăduie. Faptul echivalează (în aparentă) cu 
o imensă tautologie : literatura este ... literatură, .defi
niție" care ar trebui înțeleasă și astfel: literatura nu 
este ceea ce nu poate să fie, fiindcă specificul său o 
circumscrie intre anume limite. Cîteva argumente în a- 
cest sens găsim și intr-o reeditare recentă : Essai sur Ies 
limites de la litterature de Claude-Edmonde Magny (Paris, 
Payot, 1968), dar miezul problemei rămine încă undeva 
în afară. Nu odată eseurile franțuzești, chiar cele mai 
pertinente, par să desmintă vechea tradiție a ideilor clare 
și distincte. Din exces de finețe, precizia1 și substanța în- 

.cep pe alocuri să sufere.
Care este limita fundamentală a literaturii, operă de 

imaginație, de ficțiune ? Evident, aceea a ficțiunii însăși. 
Literatura, pe orice fată am întoarce-o, ține de domeniu! 
imaginarului, al reprezentărilor semnificative prin inter
mediul limbajului. Ficțiunea acceptată constituie litera
tura, realitate ipotetică, in timp ce ficțiunea neacceptată 
ca atare rămine realitate concretă, simplă .viată". Limita 
dintre cele două sfere este raza de acțiune a ficțiunii, 
dublată de calitatea contemplației și a emoției care o 
însoțește. Crezi efectiv în ficțiunea literaturii, ptnă acolo 
incit actorul care joacă un personaj odios este așteptat 
ia ieșire și. .. bătut (astfel de cazuri s-au intimptat. 
cindva)? Juri în existenta cvasi-concretă a eroilor, plingi, 
suferi alături de ei, participi sentimental la drama lor f 
Viața a invadat integral literatura. Ea este trăită intens, 
practic, dar literatura ca realitate spirituală, sperifir*.  
a dispărut.

Adevărul este că literatura nu se poale constitui si 
menține decit in zona secundă a iicțiunii și a rnmiffMfoi 
sale, in sfera unei lucidități speciale, denumită in ter
meni paradoxali, de luat doar ca imagini, .artifiduUUlăat*  
sau „înșelătoria' artei (expresia apare și ia mtoarea 
noastră). Esența acestei atitudini constă intr-un foarte 
special joc de reflexe : o alternantă de transpunere și se
parare, de participare și detașare. Trăim ficțiunea si ir. 
același timp, din cînd în cind, ii rupem vraja. Reăntai 
rnistificatia, revenim subit la realitate, conlruntind textul 
Iitțvar cu subtextul său real sau presupus. întreaga >c- 
li^nctie literară constă tocmai in acest decalaj in star- 
so“ă. Și cu cit confruntarea are un ccrccter —.e - :*  
prin observații mai numeroase sau mai rudimentare, refe
ritoare la compoziția și stilul lucrării, la ideile si forma 
lor, cu atit emoția literară crește sau se micșorează, fi- 
xind în egală măsură și limitele concrete ale literaturii. 
Ea se dilată sau se restrînge numai in interiorul aces
tui perimetru: al ficțiunii posibile, primită pentru ea în
săși, nesubstituită vieții, dar permanent raportată ei.

In miilocul realității a apărut o insulă de irealitate 
inedită, tolerabilă, plină de satisfacții intense și efemere. 
Doar că, față de imensitatea și varietatea aspectelor vie
ții. această „rezervație" stranie face o destul de palidă 
figură, oricît ar crede scriitorii altiel. Viata este infinit 
mai bogată, mai imaginativă și mai creatoare decit lite
ratura, simplu epifenomen, adesea șters și mediocru. Rea
litatea viefii ne fascinează nu odată mult peste cea mai 
seducătoare literatură. „Ce roman a fost viata mea', con
statată Napoleon la sfîrșitul vieții. Dar el n-a spus: .Ce 
viață a fost romanul vieții mele". Viata limitează lite
ratura ia imaginea acceptabilă imaginației noastre. Ea nu 
poate să concureze, nici să se substituie vieții, oricît de ,Bai- 
zac" am fi. De aceea, cei ce iubesc cu adevărat viata n-o 
caută în cărți, nici în imagini. O trăiesc plenar prin ac
ceptare, sau o refuză prin revoluționare. In loc s-o in
terpreteze, s-o imagineze, ei încearcă s-o modifice în a- 
dîncime.

Unii scriitori cer literaturii și altfel de satisfacții, a- 
desea curat metafizice, sau mistice. Evident, nici de data 
aceasta nu obțin rezultatul dorit și atunci ei neagă și 
mai violent literatura. Cine confundă aspirațiile și tehnica 
vieții spirituale cu literatura, fie că acesta se numește Rim
baud sau altfel, și cere de Ia poezie Imposibilul, realizarea 
absolută a existentei, desăvîrșirea spirituală, beatitudinea, 
cunoașterea realităților ultime etc. nu poate să nu în
cerce, în cele din urmă, decit ratarea și eșecul, neantul 
literaturii. De unde o nouă pornire teribilă împotriva lite
raturii, disprețul radical, negarea sa totală, direct propor
țională cu intensitatea aspirației ideale dezamăgite. In 
bună parte, repulsia antiliterară occidentală contempo
rană reilectă tocmai această „furie" metafizică, posibilă 
uneori în acest plan, dar total neadecvată literaturii ca 
artă. Limitată prin esență, ea nu este „vinovată' de fap
tul că nu poate să ofere oricînd și oricui nici revelații 
supreme, nici experiențe abisale, nici salvarea metafizică 
a existenței, nici schimbarea radicală a condiției umane.

— Pe această temă, Claude-Edmonde Magny scrie pa-
‘î lucide și pătrunzătoare, ostile „confuziei între lite

ratură și viață spirituală". Eroarea datează cel puțin din 
perioada marei contaminări metafizice a romantismului, 
urmată de confuzia analoagă dintre poezie și mistică re
editată, in secolul trecut, de Rimbaud și Mallarmă. Criza 
poeziei moderne n-are o altă proveniență și vor trebui 
scoși cindva de Ia .naftalină", ca să ne exprimăm astfel, 
si eseiști intelectualiști și raționaliști ca Julien Benda sau 
p. Caillois, care n-au renunțat la luciditate în fața aces
tei situații. Literatura nu este exercițiu spiritual, nici 
c :eză, nici extaz. Intr-o perioadă în care în apus ideea 
ce literatură este subminată din diferite direcții, îți face 
plăcere să citești și astfel de eseuri nesofisticate, care 
c -ecză literaturii adevăratul său domeniu.

Adrian Marino
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venta.

Atunci cind pentru Peter exista 
■-eu- '_c-_ -cbc-dcbil, intervenea 
Pac', iar doco acestuia îî lipsea un 
anu-v-ț cuv-nt "'-cte'e său ii venea în 
ajutor. Mc' ccmpticată era însă si
tuația cind cei doi gemeni discutau 
între e: Pentrjcă porțiunea comună 
amîndurora — după voința tatălui — 
se extindea doar de la litera K la 
L, ni—ic în plus. In limitele acestui 
interval fecund, informația lor coinci
dea perfect. Aia rezida posibilitatea 
bunei înțelegeri frățești. Acordul lor 
perfect tronsfc—ase cu timpul acea 
tară a nimănui într-o mică lume, un 
fel de rai al gemenilor. Raiul începe 
cu Sfința Roaba din Mecca și se 
sfirnea cu ținutul Lșcia din Asia Mică.

Ceea ce-i distanța pe cei doi frați 
erau cunoștințele aranjate dincolo de 
cele două puncte de hotar ; în păr
țile respective spiritele lor erau dez
binate. De aici nu trebuie să se în
țeleagă că dacă Peter putea să dis- 
tinaă gutuile si cireșile nu cunoștea 
merele si perele sau dacă Paul știa 
diverse lucruri despre navigație, n-ar 
fi avut habar de calea ferată. Căni 
viata cea de toate zilele a avut qrîîă 
ca fiecare dintre ei să facă cunoștință 
cu lucruri care nu intrau DroDriu zis în 
domeniul luî. Ar fi fost desigur un 
fleac pentru gemeni să-și sporească 
cunoștințele lor separate, acumulînd 
noi date din cărți sau întrebînd pe 
cei din jur. N-au făcut-o însă, deoa
rece un orgoliu înnăscut le interzicea 
să pună întrebări atunci cînd se gă
seau în necunoștință de cauză. De
sigur însă, nu disprețuiau chiar toate 
cărțile în afară de lexicon.

In asemenea situație era firesc să 
urmeze o serie de situații ciudate. Cu 
un mic efort ni Ie putem imagina. 
Dacă Peter stăpinea la perfecție e- 
lectricitatea, un lucru esențial și a- 
nume teoria undelor îi rămăsese total

-eczvxoscută. De asemene n-a izbutit
- c odată să-și lămurească legătura 
dintre bronchii ți respirație, intre 
pește și apă, nemaivorbind de ter- 
chea ți berchea. Paul, la rindul său, 
numărindu-i intre ai săi pe Shakes
peare și Schiller, avea o noțiune foar
te vogă despre Goethe, iar cele an
ei cc-i-e-te, cu care Peter se afla
- 'aporturi foarte prietenești, lui îi 
pooeau —u'tă bătaie de cop. Evident 
că despre Ccmeille si Racine geme
ni aveau păreri divergente, că unui 
■ socotea drept conducători destoi- 
-id si importanți pe Alexandru, Ce
zar, Frederic II, în timp ce celălalt 
p'eda pentru Napoleon, Moftke, 
Schlieffen. Dacă Petru includea în 
patrimoniul său cuvîntul dumnezeu, 
Paul punea cu toată candoarea de
getul pe satana.

...Supărător era însă faptul că nu
mai Peter știa ce înseamnă gemeni. 
Dar cîț de nesemnificative erau ase
menea goluri față de acele trimiteri 
perfide care, din domeniul împărăției 
lui Peter, indicau locuri din terito
riul lui Paul. Și invers. Adevărul îi 
era cunoscut lui Peter, minciuna însă, 
era obligat s-o lase pe seama lui 
Paul. Cam așa s-a întîmplat și cu 
album lamium, cuvînt ce nu era ex
plicat, ci se sugera modest să se 
caute la urzică moartă, ce se afla 
sub tutela luî Paul. Acesta din urmă, 
bine pus la punct cu papetăria, ar 
fi vrut poate cu plăcere să afle a- 
mănunte despre bulendre, dar n-a 
izbutit. La fel cum lui Peter nu i-a 
fost posibil să afle nimic despre 
antraxul pulmonar care se ascundea 
în urma cuvîntului plămin.

Intr-un cuvînt, gemenii noștri erau 
ca două jumătăți, fără perspectiva 
de a deveni vreodată un tot. Deoa
rece însă orice om încearcă în felul 
lui să se dezvolte, s-a ajuns pînă a- 
colo ca fiecare să aprecieze cunoș
tințele. proprii drept atotcuprinzătoare 
și — în ciuda rațiunii — să considere 
cunoștințele celuilalt drept fantasma
gorii. Dacă l-ai fi întrebat pe unul 
din eî despre ceva ce nu aparținea 
domeniului său, puteai obtîne urmă
torul răspuns : „Asta știe frate-meu". 
Răspunsul suna parcă firesc si bine
voitor. Cine avea însă ureche fină 
auzea și nuanța ascunsă care spu
nea : „Acest lucru nu există". Dar 
dacă vreți să vă lăsați indus în e- 
roare, atunci n-aveți decit să-l între
bați pe fratele meu.

Situația s-a perpetuat pînă ce ge
menii au murit, în aceeași zi, la 
aceeași oră, cu aceeași demnitate.

Unul suferise de pneumonie, iar 
celălalt de aprindere la plămini.

Traducere de Horst Fassel 
și Natalia Cantemir

NUNTA
O femeie se-aruncă-ntr-un rîu. 
Iar riul se-aruncă-ntr-un fluviu 
Un bărbat se-aruncă în fluviu 
Și fluviul acesta se-aruncă in mare 
Iar marea aruncă pe țărmuri

O pipă din spumă de mare 
Și alba dantelă de albe talazuri 

Lucește sub lună 
E rochia miresei

Cadoul de nuntă a| mării cea bună.

0 FRUMOASĂ
DIMINEAȚĂ

Nu-i era frică de nimeni 
Și nu se temea de nimic 
Dar intr-o dimineața, o frumoasă dimineață 
I se pare că vede ceva 
Dar îți spuse, Nu-i nimic,
Și avea dreptate 
judecata ii spunea, fărâ-ndoială 
Că nu era nimic
Dar dimineața, in aceeași dimineață 
I se pare că aude pe cineva. 
Și deschise ușa
Dar o închise la loc zicîndu-ți Nimeni 
Și avea dreptate
Judecata ii spunea, fărâ-ndoială 
Că nu era nimeni. 
Dar deodată i se făcu frică 
Si înțelese că era singur 
Dar nu era chiar singur 
Și văzu că era 
Nimeni ți Nimic în fața luî.

UMBRELE
Ești acolo 
in fața mea 
in lumina iubirii 
Iar eu 
sint acolo 
in fața ta 
cu muzica fericirii 
Dar umbra ta 
de pe perete 
pindește toate clipele 
zilelor mele 
Iar umbra mea 
face la fel ca ți-a ta 
și-ți hăituiește libertatea 
Și eu spun te iubesc 
ți tu spui te iubesc 
ața cum iubești ziua, viața, arșițele verii 
Așa cum orele ce-n veci se fugăresc 
nu sint de-a pururi împreună 
umbrele noastre se urmăresc 
ca doi cîini din același lanț 
dezlegați
dar dușmani ai iubirii-amindoi 
ți credincioși doar stăpînului lor 
și stăpinei 
și care așteaptă plini de răbdare 
dar tremurînd de disperare 
despărțirea indrăgostiților 
și care așteaptă răbdători 
să li se-arunce oasele noastre, 
sâ le inșface 
sâ le ascundâ într-o groapâ 
sâ se ascundâ și ei totodatâ 
sub cenușa dorințelor 
printre fârimele vremilor.

PRÎNZUL

Ospâtarul șef, un negru 
a fost spînzurat, în prealabil dat afarâ 
Fiindcâ-a-ndrâznit s-arunce o ocheadă 
spre decolteul 
ce-mpodobea o prea stimatâ doamnă.

Traduceri de 
NINA SOVARĂȘTEANU

NELLY SACHS

GATA SîNT 

TOATE ȚĂRILE

Gata sint toate țârile 
Sâ se ridice de pe hartâ, 
Să-și scuture pielea înstelată 
Si snopii albaștri ai mărilor 
Sâ-i lege in spinare 
Și munții cu vulcani aprinși 
Ca niște șepci-in pletele 

fumeginde s-așeze.

Gata să-și ducă în valize 
ultima povarâ a melancoliei, 
această crisalidă pe ale cârei aripi 

de fluture cindva 
îți vor sfîrși călătoria.

(In românește de Al. HUSAR)

— 



DISOCIAȚII 
ESTETICE

(Urmare din pag. l-a)

Disjuncția dintre artă și fru
mos, urmare a distincției filozo
fice între sensibil și inteligibil, 
îl determină pe Platon să con
sidere frumosul („frumosul divin 
în unitatea lui") 2, care identi
ficat cu Binele și Adevărul își 
extinde sfera de aplicație la 
tot ce e „viu”, ca domeniu pre
dilect de investigație estetică, 
postulînd o „estetică a frumo
sului”. Aplecat asupra studierii 
cu precădere a problemelor 
generale ale artei și creației ar
tistice, Aristotel pledează, în 
„Poetica" sa, pentru instituirea 
unei „estetici a artei”, direcție 
susținută peste veacuri de cele 
mai proeminente spirite realiste.

Ideile estetice medievale, in
ferioare realizărilor artistice din 
epocă, aduc puține contribuții 
la definirea obiectului esteticii. 
Apreciate ca preocupări exclu
siv în legătură cu frumosul, ele 
susțin în spiritul timpului că di
vinitatea este „sursa oricărei 
frumuseți și frumusețea supre
mă". (Augustin) sau că „fru
mos este ceea ce produce plă
cere atunci cînd este perceput” 
(T o m a d'Aquino), încît fru
musețea este apropiată pe o 
bază teologică, de lucrurile sen
sibile care o întruchipează.

Condițiile social-istorice favo
rabile ale unui mod de viață su
perior oferă marilor spirite ale 
Renașterii (Dante, Leon Al
berti, Leonardo da Vinci 
Durer, Michelangelo, 
Shakespeare, Cervantes 
ș.a.) posibilitatea să întărească 
prin creații și teoretizări remar
cabile, fundamentarea științi
fică a concepțiilor estetice, să 
lărgească și să clarifice finali
tatea actului estetic. Gîndirea 
multilaterală a umaniștilor Re
nașterii dă o explicație nouă 
raportului dintre artă și reali
tate, adevărului artistic, proce
sului de creație, încearcă să 
evidențieze trăsăturile generale 
ale frumosului și ale artei. Nă
zuința spre desăvîrșire, spre fru
mos și adevăr contopește în 
obiectul esteticii cele două ele
mente pivot — arta și frumosul 
— într-o „estetică a idealului”. 
In același spirit, generalizînd o 
experiență artistică prodigioasă 
B o i I e a u sintetizează magis
tral, pe fundalul raționalismului 
cartezian, caracteristicile este
ticii clasicismului. El acordă 
prioritate frumosului, însă îl su
bordonează adevărului : „nu e- 
xistă frumos artistic în afara 
realului, a adevărului..." („Arta 
poetică”, 1674). In centrul preo
cupărilor estetice continuă să se 
situeze numeroasele probleme 
ale frumosului. H. Home face 
distincție între frumosul absolut 
și cel relativ, pe cînd Burke 
este preocupat de stabilirea u- 
nor criterii obiective ale con
ceptului de frumos. Voltaire, 
Montesquieu, Rousseau 
și îndeosebi Diderot acordă 
teoretizărilor estetice o mare în
semnătate, prin care scot la lu
mină sursele veridicității în artă, 
eficiența etică a creației artis
tice, natura obiectivă a frumo
sului. „Baza frumosului o cons
tituie perceperea raporturilor", 
scria Diderot în „Tratatul des
pre frumos” (1751).

Trebuie remarcată de aseme
nea contribuția lui V i c o, apre
ciat de Croce ca fiind „pri
mul descoperitor al științei es
tetice", care în a sa „Scienza 
nuova” (1725), relevă sub ra
port estetic o serie de aspecte 
privind natura poeziei și a artei, 
rolul fanteziei etc.

Procesul constituirii efective a 
științei estetice, integrînd sub o 
emblemă unică opiniile asupra 
obiectului și metodelor speci
fice de cercetare estetică în
cepe în secolul al XVIII-lea, o 
dată cu marile realizări artis
tice și contribuții teoretice ale 
creatorilor iluminismului german 
(Baumgarten, Winkel- 
mann, Lessing, Herder, 

Forster, Schiller, Goet- 
h e ș.a.), accentuate ulterior prin 
contribuția adusă de strălucita 
pleiadă a ginditorilor filozofiei 
clasice germane. Pentru Baum
garten, „estetica (teoria artelor 
libere, gnoseologia inferioară, 
arta de a cunoaște frumosul, 
arta analogă rațiunii) este ști
ința despre cunoașterea sensi
bilă” perfectă știința afectelor 
(„Aesthetica", vol. I, 1750). A- 
tenția este reținută acum mai 
cu seamă de problemele artei, 
dezbătîndu-se aspecte esențiale 
ale creației artistice ; legătura 
dintre viață și artă, democra- 
ticitatea artei, principiile realis
mului 3, autenticitatea în artă, 
specificul național, necesitatea 
tratării istorice a fenomenelor 
artistice, originile artei, real și 
ideal în sfera artisticului, fan
tezie și simbol etc. ceea ce 
oferă o largă perspectivă cer
cetărilor de estetică, orientate 
spre tratarea aprofundată, mul
tilaterală, a operelor de artă.

Se știe că, din nevoia „ro
tunjirii” sistemului său filozofic, 
pentru a stabili corespondența 
între intelect și rațiune, cunoaș
tere și dorință, Kant face apel 
la puterea de judecată a sen
timentului, exercitată prin este
tică, pe care o tratează în a- 
celași implacabil spirit critic. 
„Nu există o știință a frumosu
lui — spune el — ci o critică a 
frumosului ; nu există o știință 
a artei, ci doar o critică a ar
tei”. Datorită acestui impera
tiv, analiza iui Kant se îndreaptă 
spre condițiile subiective ale 
creației și perceperii frumosu
lui, pornind de la premisa au
tonomiei esteticului, bazată pe 
sentiment și a caracterului de
zinteresat al frumosului, lipsit 
de orice contingență cu obiec
tele reale. „Frumosul — afirmă 
Kant — este ceea ce place în 
mod universal fără concept”, o 
„finalitate fără scop”, deși a- 
tunci cînd analizează „frumu
sețea liberă" a naturii și „fru
musețea aderentă” a artei el 
înclină să admită raportarea 
celei din urmă la anumite con
cepte. (Critica puterii de jude
cată, 1790). Este interesant de 
observat că preocuparea filo
zofului din Konisberg pentru 
instituirea unei „estetici a sub
limului”, de această dată din 
toate zonele realității, se întîl- 
nește în una din primele lucrări 
de estetică românească, unde, 
alături de definițiile esteticii ca 
„filozofie a frumosului” sau „fi
lozofie a artei" se spune că 
„obiect de judeciu estetic (este) 
nu numai frumosul, ci și sublimul și 
asemenea nu numai în arte, ci 
și în natură" (S i m i o n Băr- 
n u ț i u, Estetica).

Masiva construcție filozofică 
hegeliană pătrunsă de spiritul 
dialecticii, rezervă un capitol 
însemnat esteticii, care, acope
ră un cîmp larg, extins de la 
o „filozofie a artei" la o „filo
zofie a istoriei artei”. O dată 
cu răspunsul original la feluri
tele probleme ridicate de gîn
direa estetică și practică artis
tică, Hegel aduce o prețioasă 
contribuție la definirea dome
niului estetic. Obiectul esteticii, 
spune el „este întinsa împără
ție a frumosului ; mai exact : 
domeniul ei este arta și anume 
artele frumoase" 4. Concepînd 
arta ca una din treptele auto- 
cunoașterii ideii absolute „prin
țul filozofilor” ajunge la conclu
zia că „frumosul artei stă mai 
sus decît natura”, din care 
cauză „noi excludem de îndată 
din știința frumosului artistic, 
frumosul din natură" 5.

Concepțiile estetice dezvoltate 
de Kant și Hegel vor constitui 
puncte de pornire pentru nu
meroase teorii estetice contem
porane, pentru diversele inter
pretări ce se vor succeda în 
legătură cu obiectul acestei dis- 
cipine. Ele pot fi urmărite con
secvent și în operele unor este
ticieni români printre care amin
tim nume ilustre, precum Titu 
Maiorescu sau Tudor Vianu, 
care în tratatul său de estetică 
scria : că „estetica este știința 
frumosului artistic" 6.

Potrivit opiniilor exprimate de 
H e r b a r t, cercetarea estetică 
trebuie îndreptată spre studiul 
judecăților de gust sau de va
loare, pe cînd Ed. Hartmann

încearcă să deslușească miste
rul „aparenței estetice” și ajun
ge la concluzia că frumosul este 
„produsul lucrului în sine și al 
subiectului”. In spiritul teoriei 
valoriste, la a cărei afirmare a- 
duce un aport însemnat, G. 
Santayana susține că .......
estetica se ocupă de percepe
rea valorilor. Semnificația și 
condiția valorii reprezintă de 
altfel, ceea ce noi trebuie să 
avem in vedere înainte de toa
te. ..“7. (The Sense of Beauty, 
New York, 1896). Pentru H. 
Bergson, autorul remarcabi
lei lucrări „Le Rire” (1900), in
tuiția estetică eliberată de orice 
influență a materiei, spiritul des
povărat de nevoile practice sînt 
apreciate ca zone principale de 
cercetare în care trebuie inves
tite energiile esteticienilor. In 
ordinea concepțiilor intuiționis
mului estetic, Benedetto 
Croce definește arta ca in
tuiție, viziune, imaginație, fan
tezie, reducînd-o în ultimă ins
tanță, la aspectele de exterio
rizare ale limbajului, la expre
sie 8. După opinia lui Croce, es
tetica privită ca știință gene
rală a expresiei, a „cunoaște
rii intuitive și expresive"’, stu
diază opera de artă sub ra
portul numai al expresivității ei, 
ființind ca un fel de „lingvistică 
generală".

La Et. S o u r i a u, arta este 
modul specific de cunoaștere a 
aspectului formal al lucrurilor și 
ca atare ea se cere analizată 
pe baza unei estetici a forme
lor („estetica este știința for
melor") 10. O dată cu scrierile 
lui Groos, Lipps, V o I k e 11. 
estetica psihologică cunoaște o 
nouă fază, cuprinsă sub formula 
„simpatiei estetice” sau a plă
cerii estetice. Teoria simpatiei 
(expresia cea mai adecvată, 
cum spune Blaga, pentu cuvin- 
tul „Einfuhlung”), propune aten
ției esteticienilor examinarea 

momentului cînd intimitatea 
noastră subiectivă fuzionează 
total cu obiectul simpatiei este
tice, acesta fiind recreat de că
tre subiect printr-o „imitație 
interioară". Potrivit acestei teo
rii, obiectul estetic trebuie stu
diat și apreciat doar prin pris
ma răsunetului pe care-l tre
zește în subiect „Esteticul, scria 
Volkelt, se împlinește numai în 
subiect. Numai în trăirea psiho
logică devine el real. Obiectul 
real este numai condiția reali
zării esteticului în subiect".

Fără îndoială, numărul defi
nițiilor asupra obiectului esteti
cii s-ar putea considerabil mări, 
deoarece șovăiala între artă și 
frumos, noțiuni care în disputa 
pentru întîietate și-au încălcat 
reciproc domeniile, au fost iden
tificate sau contrapuse, cît și 
introducerea de trăsături și cri
terii noi in raza de interes a 
cercetărilor estetice, au menți
nut vreme îndelungată trata
tele de estetică în faza dispute
lor pentru definiții. Spațiul fa
tal restrîns al unei prelegeri 
abia dacă permite punctarea 
celor mai importante dintre ele. 
Capitolul următor va încerca să 
suplinească acest lucru printr-o 
succintă prezentare a principa
lelor probleme care de-a lungul 
timpurilor au fost subsumate 
esteticului, spre a întregi ima
ginea de ansamblu a preocu
părilor estetice.

(Va urma) 
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1) „...Nu se poate face es
tetică înainte de a defini obiec
tul ei. A-l defini însă înseamnă 
a-l prescrie”. (Tudor Vianu : 
„Arta și frumosul”, 1931, p. 37).

2) Platon : Sympozion, Bucu
rești, 1944, p. 23.

3) „Mișcarea spirituală ger
mană din a doua jumătate a 
secolului al 18-lea a creat 
baza estetică a realismului mo
dern", E. Auerbach (Mimesis, 
1967, p. 487).

4) Hegel, Prelegeri de este
tică, trad, de D. D. Roșea Bu
curești, E.A. 1966, p. 7.

5) Idem, p. 7—8.
6) Tudor Vianu, Estetica, 1968, 

București, E.P.L. 1968, pagina 9.
7) După „Sovremennaja kni- 

ga po estetike" Moscova, 1957, 
pagina 240.

8) „Definind, opera de artă 
ca expresie, el (Croce, n—n.) 
ajunge în chip necesar la în
cheierea că nu există scară de 
valori în artă", — G. Călinescu, 
în Principii de estetică, Bucu
rești, 1968, E.P.L., pag. 76.

9) B. Croce, Estetica come 
scienza dell’espressione a lin- 
guistica generale, Ed. V. Bari- 
Guș, p. 242.

10) Etienne Souriau, L'avenir 
de l'esthetique, Paris 1929, 
pag. 9.

« A LATI

carenna fet

contra dlâ opoznma

num mulapha copta et nanerate- r °»

ronrcliQ*̂*ru rer beția Te» 
ccnMicta et vmucrfaliter ftiper rmpugnaaonc in cdmuni. , 
h. eaF,flJ“n? cenanet confclaaonee fuper cpprefftonc
«ptTfecnftcneerclefiemccTwenj.
- cap,rulam rawxt«nfolaacmeo fiiper perfeenuo

F-’0?7’’3 pel inFerenb»a ab cmnlte fe» a&uerfanie-
% vetauam cap, rulam continez ccnToUsidnes feperaliena «nalt 
na pan bcmitua contraria.

IȘortum capitulam ccmnef confobroicnee fuper irnurtin bomi 
nt ulatte vel mFerenbiv.
Q Wciwmn capitalism remittee confoladonea fuper pepfcriptts 
ne leu t>e patria m enljum eppttlfttsne.
< captmlwm fpectahm fug
toemencceum afifbifiKowe et violenta monta tllatrcj»**
(f ^obedmam capitulum conunet coniolarsc-nea fuper mans > 
«o feumarani paflfcme et frira »

atribuitINCUNABUL din 1466 (1366) intitulat „DE CONSOLATIONE THEOLOGIAE" 
tipografilor CAESARES et STOLL și tipărit la EICHSTAT, aflat la Bibi, din GALAȚI

„ISTORIA

Istoria ped’agogiei — manual 
pentru liceele pedagogice șt 
institutele pedagogice de 2 ani 
— elaborat de prof, dr., do
cent St. Bîrsănescu, membru 
corespondent al Academiei, 
conf. dr. I. Gh. Stanciu, lector 
dr. S. Cernichevici, cercetă
tor științific principal M. Cim- 
poieș și cercetător științific 
principal O. Ionescu. sub 
coordonarea prof. dr. docent 
St. Bîrsănescu, constituie prin 
factura lui o apariție însem
nată în bogata și variata 
noastră literatură pedagogică.

Cartea nu este o simplă în
șiruire de fapte și teorii pe
dagogice, ci exprimă o sur
prinzătoare concepție privind 
istoria pedagogiei ca parte 
componentă, constitutivă, a 
unei vaste istorii a culturii, 
în care complicatul fenomen 
instructiv-educativ, văzut în 
dimensiunea lui diacronică, is
torică, este împletit cu întin
sul registru al fenomenelor 
social-culturale și prezentat în 
lumina concepției materialist 
dialectice și istorice — pe 
trepte de dezvoltare stadial 
ascendente, în contextul de
terminat al istoriei vieții e- 
conomice și sociale.

Acest larg orizont de con
cepție se reflectă multilateral 
și adînc în întregul conținut 
al cărții aducînd anumite și 
corespunzătoare structurări ale 
materialului, precizînd diverse 
forme și tipuri de educație, 
relevînd factori și cauze spe
cifice fenomenului instructiv- 
educativ. punînd în lumină as
pectele progresiste, evidențiind 
valoarea și creativitatea ele
mentului autohton, subliniind 
marele rol al școlii și des- 
chizînd educației largi pers
pective spre viitor.

Astfel, cartea dovedește o 
adîncă înțelegere privind spe
cificul fenomenului educativ, 
geneza și dezvoltarea lui, de
terminarea lui social-economi
că și politică, apariția și ca
racterul istoric al teoriilor și 
sistemelor pedagogice, perma
nenta continuitate ascendentă 
a ceea ce a fost valoros și 
progresist în dezvoltarea ome
nirii și formarea omului, de 
la Democrit, Aristotel, Quin
tilian, Erasmus, Rabelais, 
Montaigne. Morus, Campanella 
la Comenius, Locke, Rousseau. 
Pestalozzi, Saint Simon, Fou
rier, Owen, Ușinski, Tolstoi și 
alții, pînă la înalta concepție 
a lui Marx, Engels și Lenin 
ce au ridicat pe o treaptă 
nouă, superioară, cultura uma
nității și teoria despre edu
cație, teorie pusă în aplicare 
în mod creator de pedagogia 
socialistă.

Datorită unei temeinice con
turări și analize critice — ci
titorul cărții înțelege și evo
luția metodologiei didactice de 
la metoda socratică de pre
dare la cele ale educației noi, 
ale lui Dewey, Demolius, 

Montessori, Ferriere, Decroly 
ș. a. pînă la noile contribuții 
ale învățămîntului programat 
și mijloacelor radio-vizuale. 
Cu deosebită claritate este 
subliniat rolul școlii și al ca
drelor didactice în viata so
cială.

Intr-un mod cu totul remar
cabil, lucrarea a reușit să re
liefeze valoroasa contribuție 
de-a lungul veacurilor a în- 
vățămintului și gîndirii peda
gogice românești. vechimea 
școlilor de pe pămintul pa
triei noastre, asimilarea crea
toare a ideilor pedagogice de 
peste hotare, rolul, în dome
niul educației, a marilor per
sonalități ale poporului nostru 
și însemnatul lor aport la 
dezvoltarea teoriei pedagogice 
și a pedagogiei ca știință, ma
rile realizări în domeniul în
vățămîntului și educației ale 
regimului nostru socialist ce 
împletindu-se organic cu ceea 
ce a fost progresist în tre
cutul zbuciumat al patriei a 
ridicat școala pe trepte mai 
înalte de putere și lumină.

Cartea deschide și largi 
perspective de înțelegere pen
tru pedagogia prospectivă, pe
dagogia zilei de mîine ce tre
buie să pregătească din ziua 
de azi omul necesar viitorului.

Expunînd critic, în cadrul 
unei cuprinzătoare concepții de 
pedagogie a culturii funda
mentată materialist-dialectic și 
istoric, practica instituțională 
și gîndirea pedagogică de-a 
lungul istoriei omenirii și pre- 
zentînd aportul deosebit în a- 
cest domeniu al poporului ro
mân, lucrarea — bazată pe o 
bogată și temeinică documen
tare științifică — constituie un 
prețios ajutor în munca de 
pregătire a cadrelor didactice. 
Ea reprezintă o contribuție de 
valoare și se înscrie în seria 
manualelor originale de isto
ria pedagogiei, de mare me
rit, apărute la noi.

ION ORGHIDAN

„CETĂȚI OACICE 
DIN MOLDOVA-

De mult timp se resimțea, 
în literatura noastră de spe
cialitate, lipsa unei lucrări de 
sinteză care să înmănuncheze 
cele mai importante rezultate 
ale cercetărilor arheologiei pri
vitoare la cetățile Daciei din 
secolele I î.e.n. — I e.n. din 
Moldova, contemporane cu cele 
din Transilvania.

Editura „Meridiane", publi
că sub titlul „Cetăți dacice 
din Moldova" o frumoasă și 
instructivă lucrare semnată 
de conf. N. Gostar, care a 
coordonat ultimele cercetări 
arheologice menite a scoate 
la lumină vestigii atît de 
importante pentru istoria pa
triei noastre.

Lucrarea a urmărit să pre
zinte publicului larg exis

tența și la răsărit de Car- 
pați, mai precis în regiunea 
de munte a Moldovei, a u- 
nor așezări întărite din sec. 
I î.e.n. — I e.n. fortificate 
cu ziduri de piatră și pali
sade, care au durat mai bine 
de două secole devenind 
centre de viață culturală și 
spirituală, mici centre meș

*

teșugărești sau importante 
centre militare.

Prima cetate dacică pre
zentată este cea de la Bîtca- 
Doamnei — Piatra Neamț, ca 
fiind obiectivul celor mai 
multe campanii de săpături 
și fiind cea mai bine cerce
tată.

Poziția înaltă și dominanta, 
cît și arhitectura și tehnica 
de construcție a fortificației, 
îngăduie așezarea ei intre 
monumentele cele mai re
prezentative din epoca de 
maximă înflorire a culturii 
dacice.

Cetatea dacică de pe înălți
mea Cozla, situată chiar de 
pe teritoriul orașului PiALra 
Neamț, deși în cea mai rtire 
parte a fost distrusă dau
nele lucrări edilitare, prin 

resturile de ziduri, locuințe, 
vetre de foc, ceramică și 
obiecte de metal și os, da
tează ca și cetatea de pe 
Bîtca Doamnei la sfîrșitul 
secolului II î.e.n. și pînă în 
secolul I e.n.

Autorul prezintă în conti
nuare cetatea dacică de la 
Tisești, cartier al orașului 

Tg. Ocna, unde s-au dezgro
pat: ceramică, rîșnițe rota
tive de tip dacic din rocă 
vulcanică și cîteva obiecte 
din fier. Spre deosebire însă 
de celelalte, cetățuia de pe 
Titelca nu este atît de veche 
aici lipsind ceramica lucrată 
cu mina care, se datează de 
obicei în sec. II î.e.n.

un

Ultima e cetățuia dacică de 
la Bărboși, în apropiere de 
Galați. Pe înălțimea Tirighi- 
na de la Bărboși s-au con
tinuat săpături mai vechi în
cepute de Gh. Săulescu și 
Gh. Ștefan, cercetîndu-se trei 
nivele din epoca romană sub 
care se află cetățuia dacică, 
care, aflîndu-se la adîncime 
mai mare, prezintă un nivel 
arheologic destul de intact.

Pe lîngă faptul că așeza
rea este o fortificație natu
rală ea a fost bine întâr-.ză 
și printr-o palisadă și 
șanț artificial lung și adine. 
Un element care aprcp.c ce- 
tațuia de la Bărboși de ce
tățile dacice clasice este 
sanctuarul construit dt*  «w- 
buri de lemn. Locuinfeiesint 
construite din bîme. in in
teriorul lor se găsesc retre 
de foc precum și ux mate
rial arheologic foarte bogat 
predominînd cemticB «îit 
cea dacică cît și cea de 
import, precum și c;-e—.:e o- 
biecte din metaL
mare de monede grecești și 
romane demonstrează r^a- 
țiile de schimb intexse. e- 
xistente intre acest nipor- 
tant centru militar și econo
mic din partea de sud a 
Moldovei, cu regiunea din 
sudul Dunării 
romană.

cu lum<

In lucrare este subliniat 
faptul că cetățile dacice din 
Moldova, datorită funcției lor 
de locuri de refugiu, devin 
cu timpul reședințele unor 
conducători și deci pot fi 
considerate centre militare și 
puncte de sprijin și de apă
rare în momentul unui e- 
ventual război.

Cit privește scopul în care 
au fost întemeiate, autorul 
consideră că ele au fost 
obstacole împotriva înaintării 
bastarnilor și a altor nea
muri înspre Transilvania și 
au încetat de a mai exista > 
în urma celui de al doilea 
război dacic cînd toată țara 
lui Decebal a fost transfor- 
mată în provincie romană.

SILVIA TEODOR



n preajma celei de-a 
XXV-a aniversări a eli
berării patriei de sub ju
gul fascist tabloul eco
nomic si social al Româ

niei socialiste reflectă drumul 
parcurs de poporul nostru, sub 
conducerea încercată a Partidu
lui Comunist Român, în vasta 
si complexa operă de edifica
re a orînduirii socialiste. Din 
acest tablou se desprinde, pe 
deplin convingătoare, imaginea 
unei țări cu o economie dina
mică. cu o industrie în conti
nuă diversificare și moderni
zare, cu o agricultură în plin 
avînt si care iși afirmă tot mai 
evident superioritatea, cu orașe 
s: sate structural redimensio- 
uate, în care știința și cultura, 
ia continuă înflorire, se consti
tuie elemente definitorii ale 
progresului economic, social și 
cultural.

In perioada respectivă, econo
mia românească a cunoscut un 
puternic dinamism, ale cărui 

RITMURILE
CREȘTERII 
ECONOMICE
ritmuri de dezvoltare se situ
ează la nivelul celor mai înalte 
realizări pe plan mondial. Sem
nificativ în această direcție este 
faptul că, de pildă, în perioa
da 1951—1968, s-a înregistrat 
in economia noastră următor ' 
ritm mediu anual de creștere: 
numărul salariaiților 4,6 la sută: 
producția globală industrială
13.1 la sută; producția globala 
agricolă 4,4 la sută; produsul 
sociaK9,8 la sută; venitul na- 
tionj®,6 la sută,- vînzecile de 
mărfiW cu amănuntul prin co
merțul socialist 10,5 la sută; 
volumul comerțului exterior
11.1 la sută.

Dinamismul economiei româ
nești se bucură de numeroase 
aprecieri elogioase. Consacrînd 
numărul său din 2 ianuarie 1965 
economiei românești, publica
ția franceză „Notes et Etudes 
Documentaires" sublinia că 
printre factorii care au stat la 
baza ritmului înalt de dezvol
tare a economiei noastre a fost 
și volumul important al inves
tițiilor, preocuparea pentru 
realizarea lor eficientă, orien
tarea lor spre sectoarele pentru 
care dispunem de condiții deo
sebit de favorabile și care pot 
asigura o dezvoltare maximă 
a ansamblului economiei în 
minimum de timp. Un studiu a- 
supra situației economice din 
Europa în 1967, publicat de 
Secretariatul Comisiei Econo- 
nomice a O.N.U. pentru Europa, 
remarca faptul că ritmul cel 
mai înalt de dezvoltare indus
trială sp constată în România 
si Bulgaria.

Ritmurile înalte ale creșterii 
economice înregistrate de țara 
noastră reflectă marele poten
tial de dezvoltare pe care-1 ge
nerează orînduirea socialistă^ 
t-a baza dezvoltării economiei 
României în perioada postbeli
că se află, înainte de toate, Po
litica științifică marxist-leninis- 
tă. a partidului nostru, îndrep
tată spre mobilizareai și valori- 
Scarea superioară a resurselor 
•.W texului economiei noastre 
naționale, înfăptuirea unui vast 
program de investiții.

Intrucît fondul de acumulare 
constituie principala sursă a in
vestițiilor, partidul și statul
- astru acordă o deosebită im
n-a rtanță fundamentării științifi
ce a proporțiilor în care veni»

național se împarte în fond 
acumulare și în fond de

- ns im. In corelația dintre a- 
—rmriare și consum se intersec-

probleme ale îmbinării 
Kmmnioase a intereselor pre- 
•czie si de perspectivă, coor- 
i:c_i‘.ele progresului economiei 

noastre în viitor. .Pentru țara 
noastră, care are de recuperat 
un important decalaj față de 
alte state —• arăta tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la Conferin
ța Națională a P.C.R. din de
cembrie 1967-—înfăptuirea con
secventă a unui amplu program 
de investiții, menținerea unei 
rate înalte a acumulării, cons
tituie un imperativ vital, de prim 
ordin... Diminuarea acumulări
lor nu ar face decît să înguste
ze baza reproducției lărgite, ar 
avea serioase consecințe nega
tive asupra dezvoltării econo
mice a țării, ar determina înce
tinirea dinamicei venitului na
țional".

Ponderea din ce în ce mai 
ridicată a acumulării în venitul 
național a asigurat creșterea 
continuă a volumului investi
țiilor. Dacă, în 1950, volumul 
total al investițiilor din fondu
rile centralizate ale statului 
reprezenta doar 5.561.000.000 
lei, în 1968 volumul acestora 

s-a ridicat la 58.100.000.000 lei. 
inregistrind in această perioa
dă o creștere de peste 10 ori. 
In planul de stat al economiei 
naționale pe anul 1969. volu
mul total al investițiilor centra
lizate este prevăzut la 
63.300.000.000 lei. Pentru perioa
da actualului cincinal este pre
văzut un volum total al inves
tițiilor centralizate din fondu
rile statului de 280.50a000.000 
lei, volum ce depășește cu 
2.500.000.000 lei totalul investi
țiilor din fondurile statului fă
cute în perioada 1950—1964.

Urmărind dinamica investiții
lor după sursa de finanțare, re
zultă că, o dată cu mărirea 
volumului total al investițiilor, 
a sporit nu numai contribuția 
fondului centralizat al statului, 
ci si contribuția voluntară a 
populației — de la 8.000.000 în 
1950, la 500.000.000 in 1967 — 
fapt care reflectă creșterea răs
punderii întregului popor pen
tru prezentul și viitorul patriei 
noastre.

Ritmul investițiilor totale în 
tara noastră este printre cele 
mai mari pe plan mondial. 
Pentru perioada 1965—1970, rit
mul investițiilor totale este 
prevăzut a fi: 3.4 la sută în R.F. a 
Germaniei. 3,8 în Austria, 5,2 
în Suedia. 6,6 în Olanda, 7.3 
în Canada, 7,9 în Japonia și 
cca. 10 la sută în R.S. România.

Asupra transformărilor struc
turii economiei noastre națio
nale a acționat ca factor impor
tant orientarea judicioasă a in
vestițiilor. La finele anului 1967 
repartizarea investiților pe ra
muri se prezenta astfel: 53,7 la 
sută în industrie, 15 în agricul
tură, 10,3 în transDorturi si tele
comunicații, 9 în gospodăria 
comunală si de locuințe, 8,2 în 
învățămînt, cultură, știință, să
nătate, 3,8 la sută în celelalte 
ramuri. Analiza repartiției in
vestițiilor pe ramuri ale eco
nomiei naționale reliefează o- 
rientarea pregnantă spre dez
voltarea rapidă a industriei, 
ramură conducătoare în pro
cesul creșterii economice a 
întregii noastre economii. Pla
nul cincinal actual stimulează 
tendințele pozitive conturate în 
perioadele anterioare, asigurînd 
accentuarea caracterului indus
trial al economiei, odată cu 
înfăptuirea unui echilibru cît 
mai optim între principalele 
ramuri: în perioada 1966—1970. 
volumul investițiilor sporește 
fată de perioada 1961—1965 cu 
64 la sută în industrie, 66 in 
agricultură, 82 la sută în tran
sporturi si telecomunicații.

Ca o caracteristică fundamen
tală a deplasărilor în structura 
pe ramuri a economiei națio
nale — sub influența repartiză
rilor investițiilor — este de 
remarcat sporirea considerabilă 
a rolului industriei. Dacă in 
1950 industria participa cu 44 
la sută la formarea venitului 
național, în 1968, contribuția ei 
s-a ridicat la 53.3 la sută. Fap
tul că industria deține ponderea 
hotărîtoare în crearea venitului 
national, asigură stabilitate în
tregii economii, conferindu-i 
noi valențe competitive. Relie- 
fînd faptul că în perioada 
1950—1968. venitul național pe 
o persoană ocupată in sfera 
producției materiale a crescut 
de 4,6 ori, remarcăm o dinami- 
că mai accentuată a acestui 
indicator în industrie si anume 
de 4,8 ori, ceea ce atestă rolul 
major al industriei în dezvol
tarea potențialului economic a! 
țării și în formarea venitului 
național.

Accentuarea rolului indus
triei nu numai că nu are loc pe 
seama degradării agriculturii, 
ci. dimpotrivă, contribuie In 
mod substanțial la revoluțio- 
narea producției agricole, în 
care mecanizarea și chimizarea 
joacă un rol tot mai important. 
In lumina experienței pozitive 
acumulate pe plan mondial, și 
tintnd seama de condițiile 
concrete existente în tara 
noastră, partidul si statul nos
tru orientează dezvoltarea e- 
conomiei în direcția îmbinării 
optime a acestor ramuri de 
bază ale complexului econo
mic national

Construirea și punerea în 
funcțiune a obiectivului de in
vestiții implică un efort eco
nomic care reflectă suma chel
tuielilor de muncă materiali
zată si de muncă vie necesare 
în acest scop. Fiind de natură 
foarte variată și avînd un ca
racter eterogen, efectele eco
nomice ele investițiilor — e- 
fecte valorice, efecte materia
le. efecte sociale — se expri
mă cu ajutorul unui mare nu
măr de indicatori.

Fără să constituie unicul cri
teriu de aDreciere a eficien
tei economice a investițiilor, 
raportul valoric dintre efortul 
și efectele economice ale In
vestițiilor furnizează elemente 
esențiale pentru aleoerea va
riantei optime de investiții In- 
trucît reportul valoric dintre 
efortul si efectele valorice nu 
oglindește decît parțial efecte
le materiale și sociale. — pen
tru economia națională pre
zintă mare importantă nu nu- 
•mai creșterea productivității 
muncii sociale, ci și obținerea 
unor produse în cantităti șt 
cu o valoare de întrebuințare 
care să corespundă cît mai de
plin nevoii sor-jale de co”S”m 
— apare evident necesitatea 
utilizării unui mare număr de 
Indicatori valorici și natural? 
pentru determinarea eficientei 
economice a investițiilor.

Termenul de recuperare a 
Investițiilor, privit ca raport 
între investiții și volumul a- 
cumulărilor bănești, presupu- 
nînd atît reducerea cheltuieli
lor de investiții cît și reduce
rea prețului de cost — ca ba
ză a economisirii muncii so
ciale —contribuie în mod ho- 
tărîtor la sporirea acumulări
lor bănești necesare dezvoltă
rii economiei naționale. De 
fapt, minimizarea combinată a 
cheltuielilor de investiții și a 
prețului de cost nu reprezintă 
altceva decît maximizarea a- 
cumulărîlor bănești, criteriu 

botărîtor, întrucît de mărimea 
acumulărilor depinde în prin
cipal ritmul reproducției lăr
gite a economiei naționale. De 
aceea, termenul de recuperare 
a investițiilor trebuie să arate 
varianta care asigură perioada 
minimă a reproducției valorice 
a investițiilor. Reflectînd opti
mizarea efectului combinat al 
investițiilor și al reducerii pre
țului de cost, termenul de re
cuperare a investițiilor ne in
dică perioada cuprinsă între 
momentul funcționării la para
metrii proiectați si primii ani 
de exploatare, în care dispo
nibilul de acumulări al econo
miei naționale — obținut prin 
economii la investiții și la pre*  
de cost — să fie maxim.

Until din aspectele eficien
ței economice a investițiilor, 
cu adinei implicații in proce
sul creșterii economice. U con
stituie îmbunătățirea structurii 
fondurilor fixe productive. Ex
periența țărilor dezvoltate din 
punct de vedere economic de
monstrează că structura teh
nologică a fondurilor fixe exer
cită o mare influentă asupra 
progresului economic. Tendin
ța care se afirmă pe plan mon
dial și care reflectă caracterul 
modem al economiei, un po- 
tcntîd! cosDctitiv ridicat 
te creșterea ponderii utilaje
lor, masrnilcr și instalațiilor, 
respectiv a eleate?telor active 
ale mijloacelor de muncă si 
scăderea ponderii construcții
lor în totalul fondurilor fixe.

Apreâată din acest punct de 
vedere — care nu este de loc 
negîiiabil — structura fondu
rilor fixe din tara noastră este 
încă cesat-sf âcătoare. Deși pon
derea hzrrănlor de rmstructii- 
noetai în totah-I mvestlfilor 
a scăzut de la 553 la sută cit 
reprezenta in 1950. la 478 in 
1967 ea rămîne încă ridicată. 
Ponderea utilajului și instru
mentelor în structura investi
țiilor reprezenta 37.2 la sută 
în 1967. în timp ce în țările 
dezvoltate din punct de vede
le economic indicatorul res
pectiv era de cca. 50 la sută 
(în Franța 45. în R. F. a Ger- 
•maniet 50, în Anglia 52 la 
sută). Dacă în perioada 1950— 
1965. în tara noastră ponderea 
utilajului și a instrumentelor 
ar fi fost numai cu 1 la sută 
superioară celei medii reali
zate. totalul investițiilor la a- 
celasi volum de utilaje și in
strumente s-ar fi redus (după 
un calcui estimativ) cu 10 mi
liarde let

.Marea răspundere pentru 
cheltuirea unei părți importan
te a venitului national destina
tă dezvoltării continue a eco
nomiei. progresul și propă
șirea patriei — arăta tovarășul 
Nicolae Ceausescu la Consfătu
irea pe tară a lucrătorilor din 
construcții — impune benefi
ciarilor, proiectanților, con
structorilor, să chibzuiască pro
fund la întocmirea fiecărui pro
iect. la executarea fiecărei 
construcții, astfel ca orice ban 
investit și material consumat, 
orice lucrare executată să-și 
atingă scopul, să răspundă n- 
nor necesități reale, să con
tribuie la creșterea avuției na
ționale a poporului”.

In acest context de preocu
pări. o deosebită importanță 
prezintă perfecționarea studii
lor tehnico-economice și a pro
iectelor care. — încă din faza 
elaborării lor—trebuie să ofe
re soluții constructive cît mai 
economice si eficiente.

Pentru optimizarea raportului 
structurii tehnologice a fonduri
lor fixe, prezintă mare impor
tantă dimensionarea suprafețe
lor în deplină concordantă cu 
cerințele proceselor tehnologi
ce, utilizarea maximă a spatii
lor existente, eliminarea tendin
țelor de gigantism, aspecte care 
contribuie la reducerea cheltu
ielilor pentru constructii-mon- 
taj în totalul investițiilor.

Politica de investiții — parte 
integrantă a politicii partidului 
și statului nostru de edificare a 
orînduirii socialiste în patria 
noastră — constituie o puter
nică pîrghie care imprimă pro
cesului general al reproducției 
socialiste lărgite un caracter 
tot mai intensiv cu multiple im
plicații economice, sociale și 
politice. Aceasta este o contri
buție de seamă la dezvoltarea; 
economiei noastre socialiste, ca 
un complex unitar, armonios 
și echilibrat, pusă în slujba o- 
mului, suprema valoare a socie
tății socialiste.

Conf. univ. C. Niculicioiu

ROTH
Mișcarea revoluționară din 

1843 a dezlănțuit în monar
hia habzburgică, ca reacție, 
o nouă izbucnire a porniri
lor absurde de domin’are a 
naționalităților. Intre altele, 
dieta de la Cluj a hotărît 
înlocuirea limbii latine din 
instituții și școli. Măsura a 
dus la declanșarea așa-numi- 
tului ,,război al limbilor4* în 
decursul căruia s-a alirmat 
prin acțiunea lui viguroasă 
eruditul Ștefan Ludvig Roth 
din Mediaș. El s-a ridicat 
pentru păstrarea limbii na
ționale a popoarelor respec
tive și abolirea tuturor ser
vitutilor feudale. In 1842, în 
broșura „Războiul limbilor în 
Transilvania44 (—Brașov) Roth 
combate măsura luată la 
Cluj, scriind între altele : 
„Zadarnic se silesc domnii 
de la Cluj să dea Transil
vaniei o limbă unică oficia
lă, zadarnic aduc legi și se 
bucură a fi făcut un lucru 
bun. Transilvania nu are 
nevoie de o limbă impusă... 
ea are o limbă, după cum 
a avut și în trecut, pe care 
o înțeleg toti locuitorii a- 
cestei țări. E limba română 
pe care toți o știu fără s-o 
fi învățat, e limba pe care 
o înveți aproape fără să 
vrei, de pe stradă**.

Lupta intransigentă a lui 
Ștefan Roth în favoarea ro
mânilor si sașilor avu un 
ecou puternic, el fiind invi
tat si la marea adunare de 
la Blaj din mai 1848. In
tr-un articol publicat la 16 
iulie 1MB în foaia ..Transil
vania*.  el îsi manifestă ad
mirația pentru solidaritatea 
si hotărîrea de luptă a ro
mânilor pe care-i îndreptă
țește a se numi români și 
nu olahi corn li se spunea.

Ștefan Roth nu s-a abătut 
în nici o împrejurare de la 
linia Iul pohtică. eu toate 
riscurile, p’.edind pentru o 
colaborare a naționalităților 
conlocuitoare din Transilva
nia. El vedea necesitatea u- 
ne*  ..frății între români, 
sasi si unguri, care aveau a- 
celeasi revendicări sociale4*.  
Lupta l-a condus către zi
durile închisorii si judecarea 
de către un tribunal mili
tar. La 11 mal 1849 a fost 
condamnat la moarte șl e- MARIA VIȘINESCU—studentă

IN MEMORIA LUI ALEXANDRU IOAN CUZA
La 15 mhi 1873, Al. I. Cuza a încetat pe neașteptate 

din viață în urma unei boli de inimă în Hotelul 
„Europăischer Hof“ din Heidelberg, unde se afla în 
vizită la fiul său, aflat acolo la studii. In același hotel, 
cu ocazia celei de 110 aniversări a Unirii Principatelor 
Moldova și Muntenia, membrii Ambasadei Române în 
Republica Federală a Germaniei, delegați ai Primăriei 
și Universității din Heidelberg s-au întîlnit, 
mult, pentru a dezveli 
placă comemorativă din 
în relief al domnitorului,

, nu de 
festiv o 
portretul 

București. 
Ambasadorul Constantin Oancea și prof. dr. Dim. Ber- 
ciu au vorbit despre personalitatea lui Al. I. Cuza. 
Orașul Heidelberg, prin reprezentanții săi, C. W. Fennel 
și dr. Karl Korz, ca și Universitatea din Heidelberg, 
reprezentată de rectorul Universității, prof. dr. Kurt 
Baldinger și prof. dr. Paul Philippi au omagiat acti
vitatea lui Cuza.
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Prezentare grafica ’
VALER MITRU

xecutat. A refuzat să-și 
scoată lanțurile care „nu-1 
rușinau** și nu a acceptat să 
fie legat la ochi. A cerut 
numai preotului care-1 asis
ta să moaie batista în șîn- 
gele lui nevinovat și s-o tri
mită copiilor.

Roth a știut să moară 
demn, așa cum a fost în
treaga-! viață.

EMIL DIACONESCU

*
După crearea de curînd a 

unui centru sociologic în 
cadrul Universității ieșene, 

facultatea de istorie si filo
zofie a aceleiași universități 
se îmbogățește cu o secție 
nouă : psihologie-sociologie,
secție ce-și propune în pri
mul rînd formarea specia
liștilor atît de necesari pro
ducției, laboratoarelor din 
unitățile de transporturi, 
școlilor, spitalelor etc.

Ponderea acestei secții, 
care va începe să funcțio
neze din toamnă (nemențio
nată în broșura lămuritoare 
pentru candidați) va fi so
ciologia și psihologia aplica
tă.

*¥*
Un interesant schimb de 

experiență, a fost făcut cu 
prilejul deschiderii sesiunii 
de comunicări susținute de 
către studenții Facultății de 
istorie din Iași. La sesiune 
au fost invitați și studenți 
ai facultății similare din 
București, astfel că referatele 
tele au fost o sinteză a mun
cii studenților ieșeni și bucu- 
reșteni. Au susținut comu
nicări studenții bucureșteni 
Andrei Pipide, Mihnea Be- 
rindei și Vlad Protopopescu, 
iar de la Iași Rodica Popo- 
vid, V. Zlăvog, Gh. Naza- 
rie. Lucian Herșcovici. Sma- 
randa Iordache. M. Rădulea. 
C. Iordan. St. Gorovei și al
ții.

Pe bună dreptate, lector 
Dinu Marin a propus ca a- 
semenea schimburi de ex
periență să aibă loc și între 
cadrele didactice i’ar conf. 
Send nu Ies cu a subliniat ți
nuta deosebită a sesiunii, 
care a corespuns întru to
tul rolului menționat de prof. 
C. Cihodaru. decanul Facul
tății, în cuvîntul de deschi
dere.

în cadrul 
metal cu 

realizată la

HILDE P AU LINI



GOYA: „Lăptăreasa din Bordeaux" (detaliu)

lete mă hotărăsc pentru o a- 
cuarelă pe 
o apreciază 
La ora 11, 
minată.

Alerg cu 
meu, care-mi execută pe loc 
o fotocopie. Acasă o semnez 
apoi pe spate și lucrarea este 
un Marc Chagall ... original.

La ora 7 seara totul este 
pregătit Aștept. Clientul vine 
precis. Alege acuarela și încă 
alte două tablouri pe care le- 
am făcut săptămîna trecută, 
îmi achită 12.000 dolari.

Merq să mă culc.
Septembrie 1966. Astăzi sînt 

convins că n-am să mai fac 
greșeli. Cu cîtva timp în ur
mă am vîndut unui bogătaș 
patru din noii mei Chagall-i. 
S-a interesat la Paris dacă 
sînt originale sau nu și as
tăzi mi-a comunicat că a pri
mit răspuns că în cartoțecile 
lor nu au nici o dovadă pri
vind originalitatea tablourilor. 
Bogătașul vrea să-i înapoiez 
toți banii. Am încercat să-l 
conving de nevinovăția mea în 
timp ce soția îmi dădea 
înțeles că în fața casei, 
trotuar, stă șeriful Stone, 
preună cu 
bor repede 
tă ...-.

Ceea ce 
greu de presupus. Bineînțeles, 
faptele ar putea constitui su
biectul unui suculent scenariu 
de western clasic. Stein sca
pă ca prin minune de detec
tivii și politia din Philadelphia, 
San Francisco și Los Angeles. 
Dar la New York, cercul a- 
cestora se strînge și „Chaga" 
cade în mîinile polițiștilor.

Se gîndea la o pedeapsă cît

care colecționarul 
în mod deosebit, 

acuarela este ter-

ea Ia fotograful

de 
pe 

îm- 
Co-cîțiva oameni, 

pe o scară secre

a urmat nu este

plecați din Paris fără amin
tiri. Folosiți autoservirea, 
luați de prin muzee tot ce vă 
dă inima ghes!".

Nici n-apucă politia să or
ganizeze vreo acțiune pentru 
prinderea răufăcătorului, că 
peste două luni se prezintă 
singur în fața instanței. Era 
încadrat de patru avocați și 
avea „Indiferentul" atîrnat de 
gît. Se numea Bogoslawski și 
era de profesie regizor Ia un 
mare atelier de fotografii. A- 
colo povesti toată întîmplarea 
cu tabloul lui Watteau ...

Și-a petrecut luni de zile la 
Louvru în fața tablourilor 
marilor maeștri încercînd să 
le pătrundă tainele. Capodo
perele îl fascinau. In fața „In
diferentului" rămăsese uimit 
zile în șir. Ceva îl ispitea. 
Timp de două săptămini a 
studiat atent sistemul deprin
dere pe perete a tabloului. Și 
dezlegă și misterul. Tabloul 
fusese deteriorat de o mînă 
neîndemînatică de restaura
tor. (Se întîmplă și la casele 
mari!). Hotărî să îndrepte el 
însusi aceste defecte. Asa 
se face că în ziua de lî iu
nie. profitînd de un moment de 
neatenție, luă tabloul din pe
rete și cu el sub 
pe lîngă portar.

„Am un tablou 
staurat", spuse el

O spuse cu un ton atît de 
firesc i 
întrebă 
plece.

Două 
crat la

urmă, 
fost, 

londo- 
anunt:

braț trecu

pentru re- 
portarului.

că portarul nu-1 
nimic si-1 lăsă

mai 
să

lu-luni încheiate a 
restaurarea tabloului 

lui Watteau. Cînd totul era 
terminat se duse să-l înapo
ieze căci, spunea el, „statui 
are și alte treburi importan-

CUM SĂ FURI UN TABLOU

continuă. O victimă de prim 
rang la Galeria Națională din 
Londra: tabloul lui Goya în- 
fățișînd pe Wellington. Fapta 
se petrecea în septembrie 
1961, încercările Scotland 

Yard-ului de a da de urme
le hoțului au rămas fără nici 
ur, rezultat.

Tabloul dispăruse fără 
de parcă nici n-ar fi 
Intr-una din zile presa 
neză publică următorul
„Tabloul este neatins. El va fi 
înapoiat îndată ce guvernul 
va preda pentru Fondul să
racilor suma de 200.000 lire 
sterline". Numai că guvernul 
nu s-a grăbit și nu s-a gră
bit nici „învingătorul" 
Wellington. A încercat 
stoarcă suma respectivă de la 
cele mai bogate firme, de la 
milionari, dar zadarnic. 
„Fondul săracilor" n-a 
nici o liră.

După un timp destul 
lung de gîndire, hoțul mora
list se gîndi să predea tabloul. 
La sfîrșitul anului 1965, la 
redacția ziarului ..Daily Mi- 
ror" se primi cheia de la o 
boxă din gara Birmingam, 
unde eroul de la Waterloo a 
fost găsit în cea mai perfectă 
stare.

Un fapt asemănător s-a pe
trecut și în capitala 
soarelui răsare". Intr-o 
te, din locuința unui 
industriaș japonez a 
rut unul din celebrele 
uri ale lui Renoir. „Voi îna
poia tabloul cu condiția ca 
proprietarul de pînă acum al 
lui să-I doneze unui muzeu 
pentru a fi accesibil tuturor", 
glăsuia anunțul publicat în 
presă. „Proprietarul" avea de 
ales : fie să răspundă negativ, 
dar asta 
mai vadă 
fie să răspundă afirmativ si 
se va bucura de el ca ori
care muritor de rînd. 
ce-și exprimă public acordul 
său primi în aceeași zi un 
telefon (la celălalt capăt al 
firului era o femeie) care-1 
anunța să privească ]a mașina 
din fața casei lui. unde-1 aș
tepta tabloul lui Renoir, care 
însă nu-î mai aparținea...

lui 
să

In
intrat

<le

Țării 
noap- 
mare 

dispă- 
tablo-

însemna să nu-și 
niciodată tabloul.

Dună

tin jurnal de însemnări zil
nice a văzut fiecare dintre noi 
dar, de bună seamă că unui 
în genul celui pe care vă 
propunem să-1 răsfoim împreu
nă nu v-a trecut prea des prin 
mînă. Autorul lui se numește 
David Stein, are 42 de ani, 
este francez de origine si de 
meserie falsificator de 
Arestat în primăvara 
la New York, fapt 
produs senzație. Să 
așadar,

tablouri, 
lui 1968 
care a 
răsfoim

JURNALUL LUI DAVID STE1N

Ieri seară 
de dolari 

lucrări ale 
Jean Coc-

Noiembrie, 1963. 
am cîștigat 1500 
pentru cele două 
mele în stilul Iui 
teau, pe care le-am semnat cu
numele lui. Cocteau mi-a reu
șit întotdeauna, l-am cunoscut 
încă înainte de a

Am desenat 
o variantă a 
Van Dongen. 
mă frumoasă 
să-1 vînd la 
periferia Saint Honore. Pro
prietarul magazinului m-a în
trebat care-i proveniența ta
bloului. I-am explicat că l-am 
primt de la o mătușă care în
treținuse unele relații cu Van 
Dongen în perioada cît a lo
cuit la Monte Carlo. După 
foarte puțin timp comercian
tul îmi puse în palmă 3.500...

Februarie, 
dut încă un Van Dongen (cu 
o poveste similară) și cîteva 
desene de Picasso. Oamenii 
rle prin părțile locului știu că 
Picasso obișnuiește să dea din 
tablourile sale oamenilor să
raci din Spania 
scăpat fără prea 
bări ...

Londra. Martie, 
mai țin de mult 
cupația. I-am spus loqodnicei 
mele, Ana Maria, adevărul. 
I-am explicat că în copierea 
operelor de artă mă conduc 
după exemplul marilor maeș
tri care, tot prin copierea u- 
nor tablouri și-au însușit me
seria pictatului. Și dacă are 
altă părere în privința părții 
financiare sau a ocupației, cu 
atît mai rău pentru ea ...

Azi am terminat primul meu 
Chagall. M-au ajutat mult fru
moasele reproduceri din mo
nografia lui Franz Mever. A- 
cuarela, odată terminată, i-am 
dat-o lui Jack O'Han, pro
prietarul unui mare magazin

fi murit, 
un tablou, 
pastel de 

găsit o ra- 
dus 

magazin în

apoi 
unui

I-am
și m-am
un

1964 ... am vîn-

așa că am 
multe între

1964. Nu-mi 
în secret o-

londonez. M-a crezut și nu 
mi-a cerut nici un document 
care să ateste originalitatea 
tabloului ...

Milano. Aprilie 1964. O scri
soare de recomandare de la 
Londra mi-a deschis ușile pro
prietarului uneia dintre cele 
mai mari colecții particulare. 
Un servitor în livrea mă con
duse într-un salon ai cărui 
pereți erau plini cu Picasso, 
Morandi etc. I-am adus trei 
desene ale lui Picasso, în tuș, 
ne care le-am executat cu 
seară înainte. Intr-un 
superb, Arturo I. 
blourile, 
va din sufragerie. Spre 
mirea mea. apăru 
croitorul și prietenul lui Pi
casso, cel care de mai multi 
ani a devenit un bun cunos
cător al tablourilor clientului 
său. Examină tablourile cu 
minuțiozitate. Inima îmi ba
tea nebună. In cele din urmă 
zîmbi și exclamă: „Magnifi
ce! Excelente!". Arturo 1. mi-a 
plătit pe loc 
jumătate lire 
nteles, n.a.)

New York, 
nard C„ un

se poate de aspră dar, lovi
tură de teatru: nimeni n-a 
cumpărat tablourile lui! Oa
menii sus-puși, mari „cunos
cători" ai valorilor artistice, 
nu puteau recunoaște că au 
fost înșelați.

In sfîrșit, David Stein res
piră ușurat: a fost eliberat pe 
cauțiune,’ iar procesul amînat 
pentru o dată ... cp se va fi
xa ulterior.

o 
halat 

examină ta- 
apoi strigă pe cine- 

ui- 
Sapone,

trei milioane și 
(italiene, bine-

Mai, 1965. Ber- 
cunoscut de-al 

meu din Londra, mă prezen
tă principalului colecționar din 
Manhattan. Locuiam într-un 
apartament spațios pe Parc 
Avenue. Lîngă bucătărie mi- 
am aranjat camera de lucru 
unde, în afară de inventarul 
propriu-zis, mai am și o bi
bliotecă mare: reproduceri,
biografii, cataloage, aparate 
pentru proiectarea diapozitive
lor etc. Am reușit să-mi fac 
o colecție proprie de tablouri 
originale: Picasso, Chagall, 
Utrillo si în cele din urmă 
mi-am procurat și un Van 
Goqh. Toate la un loc fac ar 
proximativ o jumătate de mi
lion de dolari.

Sînt qroaznic de obosit. Lu
crez 
ziua 
soția 
Dacă 
un Chaga", înseamnă că tre
buie să-mi aducă un tablou 
făcut de mine, iar cînd ros
tesc numele întreg Chagall, 
îmi aduce un original.

Mă trezesc la 6 dimineața 
și-mi fierb un ceai, dar nu 
pentru micul dejun ci pentru 
pregătirea hîrtiei. 
dă o nuanță de 
vechime. In timp 
usucă sub lampa

HOȚI FILANTROPI
O zi obișnuită a anului 

1939: 11 iunie. Unul din ghizii 
Louvrului își conduce ca de 
obicei vizitatorii din saiă în 
sala. De o dată, se oprește, 
se clatină gata să se prăbu
șească. Pe peret"le unde se 
afla expus și tabloul lui Wa
tteau — „Indiferentul" — se 
zărea doar un dreptunghi alb 
de dimensiuni 20x25 cm. 
bloul fusese furat.

Vestea se răspîndește 
iuțeala fulgerului. Emoția, ui
mirea și senzația sînt pe mă
sura evenimentului. La dato
rie, presa nu cunoaște limite 
în a se lansa în ironii dintre 
cele mai fine și usturătoare. 
Așa de exemplu, „Matln" 
scria cu litere groase: „Nu

se oprește,

Tă

cu

te, nu numai să caute tablou
rile dispărute". Exporti din 
cei mai renumiți au fost o 
sultați asupra originalității 
calității tabloului si toți 
recunoscut că Boqoslawski 
redat lucrării lui 
lucirea inițială".

Tribunalul a ___
altă părere, și-l condamna 
doi ani închisoare.

... Și cînd te gîndești 
David Stein a fost eliberat 
cauțiune și procesul său 
a început nici pînă azi!

De atunci au trecut anișori 
buni. Sistemele de pază a lu
crărilor de artă valoroase s-au 
perfecționat. Să ne gîndim nu
mai la sistemele de semnali
zare cu raze infraroșii, cu 
cîmp maqnetic, sisteme elec
trice, camere de luat vederi, 
microfoane din cele mai sen
sibile. Nu-i mai puțin adevă
rat că paralel cu dezvoltarea 
acestora a crescut și pruden
ta și atenția infractorilor și a- 
bilitatea lor. Amintiți-vă nu
mai cum a furat Peter O'Too
le milionul!

In ciuda acestor noi desco
periri, asaltul împotriva celor 
mai valoroase opere ale pa- 
trimonului artistic al omenirii

in
și 

au 
..a

Watteau stră-

fost însă de 
la

că 
pe 
nu

FURTUL DE LA 
PORUMBIȚA DE AUR"

Matisse. Utrillo si alti pic
tori erau oaspeți frecvenți ai 
restaurantului „Porumbița de 
aur" de pe Riviera franceză. 
Pentru achitarea notelor de 
plată, mulți maeștri ai penelu
lui lăsau lucrări de-ale lor. 
Optsprezece dintre aceste ta
blouri au fost asigurate pen
tru suma de 500.000 
francezi, 
mă, în 
tablouri 
tractorul 
rămas 
câți.

Mult 
cîteva 
asemănător 
soane neidentificate 
tablouri 
337.000

particulare din Elveția, R.F. a 
Germaniei, Austria. Nici pro
prietarii de opere de artă de 
peste ocean nu o duc mai 
bine. Unul dintre cei mai 
mari specialiști 
cercetarea cazurilor 
riție a unor opere 
Ioseph Chapman, 
într-o convorbire 
pondentul de specialitate al 
revistei „Look" că în S.U.A. 
dispare zilnic cel puțin o. o- 
peră de artă care valorează 
de la 5.000 de dolari în sus...

In Europa, după declarațiile 
specialiștilor „Interpol'-ului, 
s-au furat numai în ultimii 
nouă ani lucrări în valoare 
de un miliard de mărci Vest- 
qermane. Și tot ei declară că 
lupta împotriva hoților-scama- 
tori, cum îi numesc ei, este 
foarte ineficientă.

In prezent, nici unul din 
oamenii „Interpol"-ului nu se 
mai îndoiește că este vorba 
de o grupă de remarcabili 
specialiști în materie de artă, 
care lucrează mînă-n mînă cu 
cele mai experimentate per
soane din lumea hoților și a 
falsificatorilor de tablouri.

Pentru 
firmație, 
exemplu 
tor. De 
mai mari galerii de artă din 
Europa au înlocuit originalele 
tablourilor cu copii ale aces
tora. Un timp destul de lung, 
nimeni nu s-a atins de aces
tea, nedispărînd nici o copie, 
cu toate că hoții „au vizit^' 
galeriile respective.

Desigur, secțiile speciali
zate ale ,,Interpol“-ului / și 
ale politiilor naționale fac 
tot posibilul pentru a-i depis
ta pe infractori, dar rezultate
le sînt minime. Unul dintre 
specialiștii în materie ai 
Scotland Yardului, Yan Pet
ters, declara că „un tablou 
nu este un pachet de lire, e 
greu să-1 duci dintr-un loc 
intr-altul, și cu toate acestea 
dispar anual — deocamdată 
fără a fi găsite — zeci de 
tablouri în valoare de zeci 
de mii de lire sterline".

In schimbul unor mari su
me de bani, tablourile furate 
sînt înapoiate proprietarilor. 
Infractorii de la „Porumbița 
de aur" au 
necunoscuți, 
optsprezece 
luat locurile

Acum trei 
a primit o 
era indicat 
erau ascunse 

s-au petrecut

O duc 
dintre cei 

americani în 
de dispa- 

de artă, 
declara 

cu cores-

a ilustra această a- 
ne vom folosi de un 
cit se poate de grăi- 
comun acord, cele

rămas pînă astăzi 
cu toate că cele 
tablouri si-au re- 
lor.
ani,

franci 
în ur- 
aceste 

iar in-

Cu nouă ani 
aprilie 1960, 
au dispărut,
(poate infractorii) au 

pînă astăzi neidentifi-

mai recent, 
luni, s-a petrecut 

la Londra.
au 

în valoare 
dolari, aparținînd 

producătorului de filme a- 
merican Sam Jeffer. De men
ționat faptul că și de data a- 
ceasta au fost furate numai 
acele 
rate 
bani.

Au 
din colecțiile naționale

lucrări 
pentru

urmat

care 
sume

apoi

mai ales noaptea căci 
îmi primesc clienții. Cu 
mă-nțeleg de minune, 
o rog: ,,adă-mi dragă,

Ceaiul îi 
galben, de 
ce hîrtia se 

cu ultravio-

acum 
ceva
Per- 

furat 
de

erau asigu- 
mari de

alte furturi
sau

comentariul nostru
„PRIETENIE"

,,Republicile surori sînt în 
permanență alături de noi. De 
dimineață, cînd ne bem ca

feaua braziliană, pînă seara cînd 
soția deschide o cutide de con
serve din cositor bolivian, dar 
cu conținut american. Dormim 
pe un pat din bronz de Chile, 
dispunem de electricitate dato
rită petrolului Venezuelan, acu
mulatorul automobilului este fa
bricat din metal mexican. Pri
mim banane din Costa Rica și 
rom de Haiti. Doamnele noastre 
poartă eșarfe din lînă peruvia- 
nă sau un complet din~ lină 
Uruguay ană, consumăm zahăr din 
Guatemala, iar în casele noastre 
călcăm pe carpete minunat co
lorate din lînă 
Ciocolata pe care 
copiii noștri este fabricată din 
cacao ecuador iană... Intr-un cu- 
vînt, bunăstarea noastră depin
de în mare măsură de relațiile 
cu America Latină" — declara

argentiniană. 
o mănîncă

John Cabot, fost asistent al se- 
cretarului de stat american, dez
văluind în cîteva rînduri ade
văratele interese americane în 
țările de la sud de Rio Grande.

Deși „In America Latină 
timpul nu lucrează pentru noi", 
(declara Covey Oliver, reprezen
tantul S.U.A. la O.S.A.), totuși 
firmele nord-americane au in
vestit în această parte a conti
nentului, direct sau prin inter
mediul filialelor lor, peste 10 
miliarde dolari, „pentru a veni 
în ajutorul" celor cîteva zeci de 
milioane de latino-americani 
Suma depășește investițiile e- 

fectuate în țările membre ale 
Pieței Comune — 8 miliarde do
lari — și, în plus, ea aduce pro
fituri anuale de peste 11,8 la 
sută față de 6,6 la sută obținute 
din investițiile efectuate. în 
C. E. E. Inițial, investițiile fir
melor americane la sud de Rio 
Grande erau destinate exploa

tării resurselor
me. In 
pondere 
sectoare 
ziționat 
economiei țărilor latino-america
ne. In Venezuela, de pildă, 
companiile din S.U.A. au inves
tit aproape 2 miliarde de do
lari în industria petrolieră, 
din care mai mult de jumătate 
aparțin firmei „Creole Petroleum 
Corporation", controlată de 
„Standard Oil" din New Jersey. 
In Chile, firmele 
naconda și Cerro 
care cu peste o 
miliard de dolari, 
industriei de extragere și pre
lucrare a cuprului. Tendința de 
acaparare a industriei prelucra- 
tive din țările latino-americane 
este ilustrată de faptul că trei mari 
firme nord-americane dețin a- 
proape în exclusivitate produ
cerea și desfacerea automobile
lor în Argentina, Brazilia și alte 
cîteva țări latino-americane.

In timp ce exploatarea bogă
țiilor naționale este acaparată 
de cel ce se află în permanen
ță alături de „republicile su
rori". în țările Americii Latine 
asistăm la imnlicatii serioasa ala 
disproporției dintre ritmul înalt 
de creștere a populației și ni-

de materii pri- 
prezent, deși dețin o 

importantă în aceste 
economice, ele au achi- 
și ramurile cheie ale

Kennecot, A- 
participă fie- 

jumătate de 
la capitalurile

poliția fran- 
anonimă în 
locul ^xact 

tabKrile. 
lipirile 

din 
dis- 
un 
lui 
din

ceză 
care 
unde 
Așa 
și cu hoții de la Muzeul 
Saint Tropez, de unde au 
părut un Rembrandt și 
Rubens, care aparțineau 
Dolwich Colleqe Galery 
Londra.

Se vorbește de faptul 
hoții acționează la comandai 
unor propietari înstăriți, care 
doresc să-și îmbogățească co
lecțiile cu lucrări pe care în 
mod 
cura 
tea, 
cum 
tea capodopere au dispărut fă
ră urmă ?

De acord — dar atunci cum 
Se explică ?

Credeți că ar putea exista 
oameni cinstiți ... cumpărînd 
opere de artă furate?!

că

leqal nu le-ar putea pro- 
niciodată. Cu toate aces- 
specialiștii sînt sceptici: 
se explică faptul că atî-

Nicolae Nicoarâ

velul scăzut de dezvoltare eco
nomică. Șomajul atinge, pe an
samblul America Latine, 30 la 
sută din totalul forței de mun
că a continentului. Situația cei 
mai gravă se înregistrează in 
special în zonele agricole din. 
statele latino-americane. A’iveiui 
de viață este foarte scăzut.
mai cinci țări latino-americane 
întrunesc standardul minim de 
hrană, pe cap de locuitor, sta
bilit de F.A.O.. iar 
infantilă reprezintă 66 la 
Pentru soluționarea 
de locuințe — peste 
de unități — ar 
aprecierea Uniunii 
ne, să fie alocate 
nuale de 1,4 miliarde 
trivit evaluării Băncii interame- 
ricane, în 1980 vor exista 27 de 
ora$e, în 12 state latino-ameri
cane, cu peste 1 milion de lo
cuitori.

Soluționarea acestor probleme 
sociale ale America ~ " 
pare că ar putea fi 
numai prin dezvoltarea 
miei statelor din această 
Iată și calea pe care o 
rează adevărații patrioți din ță
rile Americii Latine.

mortalitatea 
mie. 

necesarului 
19 milioane 

trebui, după 
pan-america- 

fonduri ii 
dolari.

Latine se 
obținută, 

econo- 
zonă, 
rupr-
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