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LA PUTNA
La scaunul aspru de veac 
sosii fără steme să-mpac 
sclipirea din pintenii duri, 
ara mo -n venitei armuri.

La Putna se-arcrtă in seară 
un cal înzăuat ce mă cheamă, 
ți oamenii-n văi ziditori 
cu (lamuri ți săbii de-o seamă

Hotar, Voievodul semn taie, 
pădurea se smulge din munți 
ți buciume fac să foșnească 
stejarii din rinduri. Și-s crunțL

Un alb buzdugan peste poartă 
sări din Moldova. Din frunte 
un viscol de stele aproape 
luă caii trecind peste munte.

In țeile pletrii-mpreună 
mulțimile flintele-ți sună 
la Putna pe sme’l cei suri 
topindu-ți arama-n armuri.

Al. Raicu

PROVINCIE, PROVINCIALISM ETC.
Provincialismul l-am in

ventat noi, provincialii, ca 
un fel de justificare în 
alb bună la toate Noi am 
contribuit hotărîtor la ro
tunjirea aureolelor pe care 
le abordează, la fiecare în- 
tîlnfre cu provinc’a, acto
rul X. scriitorul Y, cîntă- 
rețul Z. Și tot noi purtăm 
v.na pentru faptul că 
dumnealui, domnișorul-de- 
bulevard, își permite un 
rictus de dispreț atunci cînd
aude vorbindu-se despre 

Cluj, Iași, Oradea, Brăila. 
Și dacă, intr-o discuție 
despre viitoarea intelec
tualitate a Bucureștilor, îi 
vei spune domnișorului că, 
in ultimii 10—15 ani, în 
Capitală au lost opriți nu 
absolvenții cu medii stră
lucite, ci acei cu buletin
de București, oare nu ți 
s-ar răspunde — fie și pe 
ocolite — că buletinul de 
identitate reprezintă un 
soi de certificat suprem, 
capabil să ateste valoarea, 
posibilitățile, competența ? 

Da, se pare că trebuiesc 
dinamitate anumite concep
ții și deprinderi, iar înce
putul am spune că trebuie 
să-l facem aici, în provin- 

-ci», unde încă ne extaziera 
fără prea mult discernă- 
mînt în fa‘a afișului ce a- 
nunță o solistă din Bucu
rești, un conferențiar din 
București, un scriitor din 
București, unde primim cu 
exagerat și necritic res
pect orice carte tipărită 
la București, orice Idee 
made în București. Stima 
deosebită și profundă po 
care o păstrăm frumoasei 
noastre capitale și locuito
rilor ei n-ar trebui sa ne 
!-ap;ed:ce a constata că. u- 

solista se poticneș

te la acute, conferențiarul 
Întoarce pe-o parte ș! pe 
alta niște texte arhi-cu- 
noscute, scriitorul a publi
cat doar un volumaș în E- 
dttura Militară, ideea s-a 
născut, de fapt, cu 100 de 
ani în urmă la Iași, iar 
cartea e mai firavă decît 
ultima culegere de versuri 
a cenaclului d’n Pătîrlage- 
le ... E adevărat, într-g 
vreme, provincia n-a dis
pus de Instrumentele afir
mării, pe atunci exagerat 
centralizate. N-avea revis
te. Acum are. N-avea edi
turi. Acum va avea. Să nu 
uităm că provincia — la
șul, de pildă —este bene
ficiara unei form'dabile 
tradiții culturale, caracte
rizată nu prin spectacu
losul de suprafață al volu
mului (de titluri, spectaco
le, lucrări ș.a.m.d), cl prin 
temeinicie și. adeseori, e- 
chilibru. Intr-o asemenea 
ambianță, complexele se 
cer abandonate și optica 
modiiicată. Deocamdată, 

Încă, ne mal privim veci
nul cu suspiciune, ameste- 
cfnd, în discuția operei 
sale, sumedenie de criterii 
extra-artistice, parcă ne 
puțind crede că buna 
noastră cunoștință de toa
te zilele, cu defectele șl 
cal'tățile-i bine știute, poa
te fi capabilă să creeze la 
același nivel cu cine știe 
care personalitate bum 
reșteană, hiper-cultivatâ 

de telev'ziune, presă cen 
trală, Uniune de creație 
ș.a.m.d. E adevărat. d:n 

nefericire se mai aplică u- 
neori tratamente inexpli- 
cab:I de diferențiate. Re 
vistele sînt împărțite pe

CRONICA
(Continuare în pag. 10-a)

POEZIA ISTORIEI PREZENTE
O emulație unanimă confirmă categoric trecerea litere

lor românești printr-un moment de mare istorie artistică. Bo
gata recoltă poetică a ultimilor ani, diversitatea stilistică, 
sînt mai degrabă însemnele vitalității demonstrate a culturii 
noastre decît simptomele unui inflationism îngrijorător. In 
anii aceștia, grei de rodiile socialismului, o generație lirică de 
explozie taie în roca timpului profil monumental pămîntului 
românesc. Se scrie astăzi poate la iei de mult ca și in zodii 
anume de darnic avînt. Și dacă în marile metamorfoze se tn- 
tîmplă ca poetul să evadeze, izolîndu-se din cetate, timpul va 
fi acela care va sanc/iona intențiile centrifugale ale fiilor 
risipitori de destine. Dar o dată tendin/a semnalată cu o oa
recare frecventă în parnas, devenită sensibil maladiv mod de 
existentă, se cuvine a discerne salutar fenomenele acute de 
mimetism, tributul plătit benevol ezotericului fad, aventuris
mului estetic sterp — de tot ceea ce înseamnă proprietate 
literară originară ca și de infinitatea fibrilară care leagă 
pe poet de „arborele său genealogic" (Cocleau). Formule is
tovite de mult au fost preluate periodic de unele „condeie" 
(ecolalia mai stăruie încă) cu un penibil sentiment al noutății, 
astfel Incit la un moment dat aveam pe sol românesc descen- 
den/i direcfi din Rimbaud, Apollinaire, Mallarmâ, Prăvert etc. 
ignorîndu-se ascendenta unui Goga, Barbu, Arghezi, Blagaetc. 
Fenomenul devine în final escamotare elegantă a imperative
lor categorice ale epocii, ale cetă/ii-matrice, abandonare fără 
iriu, ipoteticului. Nu vrem să spunem că modelele ilustre tre
buie lăsate în părăsire în celebritatea lor benignă, și să re
luăm noi, făurarii poeziei umanității, totul de la început. Emi- 
nescu, Arghezi, Barbu și-au avut maeștrii lor. Gloria și-au 
aflat-o însă dăltuind în bronzul propriei ființe, ființa spiri
tuală a neamului, pentru că „în toate timpurile și în toate 
prilejurile în care conștiința socială a unui grup trebuie sus
ținută sau creată, arta și-a dat contribuția ei* ; „valoarea 
artei pentru promovarea solidarității sociale poate fi urmă
rită încă din faza ei primitivă" (Tudor Vianu). Se cade 
așadar ca poezia să fie socială nu doar în înțelesul restric
tiv de gen, ci intr-un sens larg, originar, descoperind și re- 
velînd permanent structurile orizontice ale modului de a 
gîndi și sim/i al unei comunități. Numai dacă poetul „își 
apropie lumea și o poate restitui prin cuvinl, devine poet 
cu adevărat", pleda Goethe în convorbirile sale cu Ecker- 
mann.

O creație — meditație solipsită asupra propriei sale con
diții (un fel de poezie a poeziei), postulat la modă în gene
tica artistică contemporană, trimite la o monstruoasă autodevo- 
rare. Subzistînd famelic din propria carne, arta își înstrăinea
ză de la sine condi/ia sa anteică de existentă. Exege/ii ma
rilor scriitori au identificat (un fel de a spune) în iposta
zele creative ale acestora, personajele clare ale realității, 
pasiuni și gînduri deduse din avalariile eu-ului „empiric" in 
epoca sa. Rezultă că mitul creatorului — cuib sîlhui de ivo
riu, a rămas și va rămine o dulceagă metaforă, avînd totuși 
la origine un sîmbure de adevăr: acele sfinte clipe de sin
gurătate, de dăruire-jertiă, cînd vasta fire își face încercarea 
la dimensiunile umile ale unui singur gînd. Ipostazierea soli
tudinii, a mizantropiei creatoare, este însă o tumoare ma

lignă, o falsă eplstemă. Marii solitari nu au lost niște refu
zați ci au refuzat ei înșiși deliberat comunicarea cu cetatea 
asfixiantă ; de aici, prin nega/ie conștientă, au apărut cetățile 
iluzorii, utopiile. Protestul pornea nu din frondă ci dintr-o 
repulsie sedimentată ab ovo în conștiința aedului de către 
o lume ostilă (cum a fost de exemplu criza umanismului 
post-renascentist). Așa fiind poetul violenta cu bună știin
ță comunul, inventîndu-și un tărîm de miracole. Revolta 
Îngenuncheată se exterioriza tumultuoasă, ini{iatic în limba).

„Fiecare epocă descoperă un aspect al condiției umane, 
în fiecare epocă omul se alege pe sine în iața dragostei, a 
mor/ii, a lumii" (...) „Trebuie să facem așa Iei incit omul 
să poată alege în orice împrejurare, via/a" (Sartre). Epoca 
noastră socialistă a descoperit condi/ia comunistă a omului t 
„alegerea" existențială nu se poate produce in afara idealului 
milenar. r:. .

Tentată a găsi caritabile dezlegări unor „grave, tragice* 
imbroglii iilozoiice de import din felurite ideologii exotice ale 
disperării, o anume tinără poezie cu șubrede predispoziții, 
se zbate în pseudodileme spetind la clementa criticii de a-i 
tălmăci Intr-un grai inteligibil, mistiiicaliile. Și toate aces
tea din oroarea simultană (cuvintele poetului Grigore Hagiu 
dintr-un număr al Luceafărului au spus multe celor care 
știu s-asculte) de social, de angajare totală în istoria pre
zentă. Versuri ca: „Poezia mea cu umeri: furtuni, / 
poezia mea cu hainele rupte — / culege to/i laurii în 
lupte l să-mpletesc patriei mele cununi", ale unui poet care 
„poartă în mîini o vioară roșie", In vremea cind „istoria 
aprinde flăcări pe creste" (Victor Tulbure), sînt lave ale ace
luiași sim/ăminț ce-i dicta lui Ungaretti în 1919, imnicele gîn
duri : „O Patrie, fiece virstă a la / s-a deșteptat în singe- 
îe meu", un sim/ămîni atît de simplu, niciodată îndeajuns de 
slăvit. Dar unele for/e proaspete ale poeziei actuale consideră 
sfera lirismului social „rezolvată" suficient de antecesori. 
„Patriotismul (—) sentiment adevărat și adine, și întrucît este 
ostiei, poale li, în certe împrejurări, născători de frumuse/i" 
(T. Maiorescu). Baladele, legendele, odele și imnurile patriei 
se cer intonate, o cere istoria. Unde ne sînt unii cîntălori 1 
Sini timpuri noi, mărețe, generoase / condi/ia supraviețuirii 
artei (nici altădată n-a fost altlel) sălășluiește în leagănul 
pămîntului și cerului matern ; poetului — a'toi /ărînii îi trece 
„plinea țârii" prin mîini și inimă: „Aici dau clipei totul să 
schimbe în durată, / Aici, în chipul țării, e chipul meu fi
resc, / Iluminat de ape, încins de foc și piatră, / Cînd sub 
cetatea frun/ii mari flăcări sltăjuiesc" (Ion Brad). E timpul 
dar cînd poetul trebuie să irămînte în pulerniceie-i mîini 
simbolica „vioară roșie" protejînd cetatea, ca Solon — le
gislatorul, acum două milenii și jumătate. Nu trebuie de 
asemenea uitat și că „eficien/a socială a artei provine nu 
din ornamenta/ia discursului prozaic ci din crearea unui rod 
în univers, după legile frumosului, care hrănește mai adine 
spiritul* (G. Călinescu). Poetul — sol al viitorului, trebuie 
să răsădească în plaiul cetă/ii splendida strălucire a condi/iel 
comuniste a omului. — ~

C. Costin
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jurnal
ASOCIAȚIA DE SCRIITORI, 

DOAR 0 NOUĂ FIRMĂ
Ideea descentralizării treburilor organizatorice ale scri

itorilor a fost primită favorabil. La Iași, la Cluj, la Timi
șoara sau la Brașov s-au deplasat .grupe al*
Uniunii scriitorilor, s-au ținut discursuri, in sfirșit s-au 
făcut promisiuni. S-a crezut, cu toată seriozitatea, ca a- 
cest lucru va însemna ceva. Dar ca și m alte domenii, 
descentralizarea respectivă n-a atins cu nimic centrali
zarea excesivă de mai înainte. Din Filiale s-a ajuns la 
Asociații, s-a schimbat doar firma, lucrurile rămimnd in 
esență aceleași. Asociațiile respective, activind astfel, 
nu vor avea decît sarcini de reprezentare. Pentru că, 
în primul rînd. nu s-au respectat nici pînă acum promi- 
siunile-hotărîri. Adică: Asociația să aibă fonduri proprii, 
să se bucure de o autonomie reală, de la chestiuni e- 
lementare cum ar fi primirea membrilor și pină la nu 
știu ce alte probleme. Să recapitulăm: La Iași, s-a pro
mis că numărul de pagini ale revistei lașul literar se 
va dubla, că această publicație va primi numele de Con
vorbiri literare, că va lua ființă o casă de creație (de 
odihnă, de retragere, sau cum vreți s-o numiți), că scri
itorii de la Iași vor avea același tratament ca Si acei 
din București în trimiterile peste hotare, în repartizarea 
fondurilor bănești etc. In afară de primirea a cîtorva 
membri (și aici propunerile Asociației au întîmplnat 
argumentele — unele foarte aproape de absurd — ale 
unor comisii din Uniune), — nimic, dar absolut nimic 
nu s-a realizat

Dacă situația continuă să rămină aceeași, cea pe 
care o bine cunoaștem de zece — cincisprezece ani. 
ne întrebăm: j>entru ce a mal trebuit schimbarea fir
mei I De asta duceam lipsă ? In toate centrele, unde au 
luat ființă Asociațiile de scriitori, sînt suficiente forțe 
de a concretiza ceea ce s-a discutat în adunările res
pective. ceea ce s-a hotărît. Sigur, Asociațiile nu vor 
inventa scriitori și cărțL Aceștia sînt (cu sau fără car
nete), dar problemele de Organizare hi se pare că nu

LA IAȘI

FESTIVAL

NAȚIONAL

DE TEATRU

nete), dar problemele de Organizare ni se pare că 
sint de neglijat

Nu știu de ce, ctnd vedem starea respectivă 
lucruri, cînd ne gîndim Ia ce va urma, deocamdată, 
putem fi decît sceptici Oare la împlinirea unui an 
la înființarea Asociațiilor nu ne vom aduna din nou 
să ne facem autocritica, să scrutăm viitorul, să între
buințăm cuvinte frumoase șl totul să rămînă neschimbat î 
începutul ne forțează să ajungem la această concluzie. 
Pentru că, deocamdată, aici, centralizarea excesivă de 
care vorbeam a rămas neatinsă. Cel din București poate 
deveni cu două — trei versuri membru titular al U- 
niunli, poate obține într-un an două și trei călătorii peste 
hotare ș.a.m.d. Cel din provincie rămîne cu promisiuni. 
Să mai așteptăm totuși. Scriitorul (mal ales cel cu bule
tin de provincie), are destulă răbdare.

de
nu 
de

Corneliu Stefanache

DIALOG CU CITITORII
Sondajele periodice die revistei, intiliunle cu cititorii, ca 

și alte acțiuni de acest gen, au fost de un real folos Cronicii 
în alcătuirea numerelor sale.

In scopul de a avea un dialog permanent cu dumnea
voastră, stimați cititori, redacția Cronicii vâ invită să cola
borați prin scrisori la realizarea acestei rubrici. Ne permitem 
astfel să vă adresăm cîteva întrebări :

1. Ce v-a plăcut și ce nu v-a plăcut din sumarele re
vistei Cronica ?

2. Ținînd seamă de profilul respectivei publicații, ce-ați 
dori să mai găsiți In paginile ei ?

3. Cum vedeți dv. realizarea unui echilibru Intre accesi
bilitate ,și cerințele la care trebuie să răspundă Cronica I

4. Sînteți mulțumiți cum se difuzează această publicație 
în localitatea dumneavoastră ?

5. La cite zile de la apariție primiți abonamentul T 
Bineînțeles, rămîne la latitudinea dv. de a aborda și alte

probleme în legătură cu publicația noastră.
In funfcție de spațiu. Cronica vă face loc, fie și în rezu

mat, opiniilor dumneavoastră. Sperăm ca aceste rînduri să-și 
găsească pcoul cuvenit.
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După ce cu o săptămînă în ur
mă, la Timișoara. s-a desfășurat 
programul primului centru al fazei 
finale a Festivalului National de 
Teatru 1969, ieri, pe scena Teatru
lui Național „Vasile Alecsandri", a 
Început Întrecerea teatrelor din 
Moldova. Timp de șapte iile, vor 
fi prezentate aici cele mai bune 
Spectacole cu piese originale, rea
lizate de Teatrul Tineretului din 
Piatra Neamț („Al patrulea ano
timp" de Horta Lovinescu și „Cro
nica Iui Laonic" de Paul Cornel 
Chitic), Teatrul „Mihai Eminescu* 
din Botoșani („Luceafărul" de Bar
bu Ștefănescu-Delavrancea și „Ma
nevrele* de Deak Tamas), Teatrul 
,,Victor Ion Popa-4 din Birlad, „Ai pa
trulea anotimp" de Hor ia Lovinescu), 
Teatrul ,,Maria Filotti44 Brăila 
(„Croitorii cei mari din Valahi a*4 
de Al. Popescu), Teatrul de Stat 
Bacău („Un scurt program de bos- 
sanove" de Radu Cosașu și Recitai 
de versuri și proză : Alecsandri, 
Baco via, Creangă), Teatrul de Stat 
Galați („Fiorin și Florica* de Va
sile Alecsandri și „Un asasin ciu
dat* de N. Ștefănescu și C. Șer- 
ban) și Teatrul Național „Vasile 
Alecsandri44 lași, („Săgetătorul" de 
Ion Omescu).

Apreciind forma nouă in care se 
desfășoară Festivalul Național, for
mă stimulatorie pentru toate tea
trele dramatice, stlrnind o adevă
rată emulație în activitatea teatra
lă din întreaga țară, nu putem sd 
nu semnalăm și caracterul oare
cum înlimplător al repertoriului. 
Cel puțin în cele două centre (Ti
mișoara și Iași) pentru care Direc
ția Teatrelor ne-a comunicat pro
gramul, se observă ușor zona limi
tată din care sînt .recrutate" pie
sele, se observă fenomene de mi
metism și lipsă de îndrăzneală în 
atacarea unui repertoriu variat, cu
prinzător, cate sd ofere o imagine 
cit mai completă asupra dramatur
giei românești clasice și contem
porane. Ma/oritatea autorilor aleși 
sînt cei actuali, și e normal sd fie 
așa, dar nu e normal să lipsească 
un Caragiale, Hașdeu, Davilla, tor- 
ga, Camil Petrescu, Victor Efti- 
mlu, Mihail Sorbul, G. M. Zamfi- 
rescu, Mihail Sebastian, Tudor Mu- 
șatescu sau alți autori valoroși din
tre cele două războaie, ca Llviu 
Rebreanu, Victor Ion Popa, Mircea 
Ștefănescu, Andrei Corteanu, Gh. 
Ciprian, Ion Luca, Gib. Mihăescu, 
din operele ctitora se poate face 
o selecție activă, inteligentă, a 

pieselor menite să rămină defini
tiv în tezaurul dramaturgiei națio
nale.

Sigur că desfășurarea Festivalu
lui în celelalte ceriire (al căror pro
gram încă nu ne-a fost comunicat} 
va. satisface o parte din aceste 
„pretenții" ale noastre, dar rămî
ne evident faptul că o selecție Ju
dicioasă, echilibrată nu s-a făcub 
și nici nu se putea tace atîta timp 
cit nu s-a stabilit un criteriu obli
gatoriu de alegere a repertoriului 
pentru Festival. Sugerăm de ace
ea Direcției Teatrelor ca, pentru e- 
d ițilie următoare, să introducă In 
regulament unele obligativități pri
vind alegerea pieselor. In așa fel 
încît Festivalul să fie o oglindă 
fidelă a dramaturgiei naționale din 
toate timpurile.

1. Nicolae Ivăne&cu (Voevodul Basarab) și Marina Cercel 
(Doamna Fleur) în spectacolul brăilean cu piesa t „Croitorii cei 
mari din Valahia" de Al. Popescu (Regia Iannis Veakis, sce
nografia Ștefan Hablinski).

2. Unul din spectacolele Teatrului „M. Eminescu" Boto
șani : „Manevrele* de Deak Tamas. Scend din actul II cu 
Ana Vlădescu-Aron, Stelion Preda și Igor Haucă.

3. „Săgetătorul* de Ion Omescu este spectacolul cu care 
se prezintă în Festival Teatrul Național „Vasile Alecsandri". 
Scenă din partea întîi, cu Sergiu Tudose, Cos tel Constantin, 
Liana Mărgineanu și Virgiliu Costin.

ACTUALITATEA 
LITERARĂ A

Salutăm cu toată sinceritatea a- 
pariția în Revista de istorie și teo
rie literară (nr. 3, 1969) a unor
studii și articole avînd ca temă 
poezia, proza, teatrul și critica ac
tuală. După exegeze mai mult saa 
mai puțin interesante, uneori gre
oaie, revista publică materiale scri
se îngrijit, informate. Binevenită 
e și restructurarea rubricii de re
cenzii, unde sînt comentate ui^ nu
măr apreciabil de lucrări de Hmbă 
și de critică literară, cărți străine. 
Selecția e riguroasă. Din studiile 
apărute în acest număr remarcăm 
cele semnate de Marin Bucur 
(Clasicii — șl unele ipostaze de 
interceptare critică). Adrian Pîrvu- 
lescu (Conștiință și existență în 
opera lui Camil Petrescu), Dinu 
Pillat, Al. Săndulescu, Marcel Do
tă, Eugenia Oprescu, T. Vîrgolici. 
Marin Bucur se ridică pe drept în a- 
părarea clasicilor : „Clasicii n-au
fost șl nu pot fi niciodată uitați, 
dar pot fi negii f ați, iar o operă 
de cercetare literară nu salveozA 
pe nimeni de Ia moarte, ci desco^ 
peră ceea ce există mereu prin 
sine*. O imagine de sinteză în
cearcă să construiască Dinu Pillat, 
avînd ca obiect creația lui Marin 
Sorescu, care ar fi ,un poet exis
tențialist cu elemente de viziune 
abisală și absurdă în încifrarea e* 
nigmatic parabolică a universului 
sâu de reprezentări*. Demonstrația 
criticului nu e convingătoare în 
cazul lona, (1968), care ar fi 
„fără îndoială o capodoperă". De 
proza lui Fănuș Neagu se ocupă 
Al. Săndulescu, care aduce cîteva 
idei noi despre talentatul povestitor: 
,,Cu stilul său, Fănuș Neagu intră 
în familia coloriștilor munteni, pro* 
za lui țîșnind cu o mare sponta
neitate și naturalețe Scriitorul poar
tă în sine un demon verbal nea
dormit, care-i inspiră toată această 
poezie sălbatecă de viscole și sim
țuri turbate44.

Preocuparea criticilor și istoricilor 
literari de la Institutul „G. Căli- 
nescu'4 de a lua în discuție cărțile 
contemporaneității este deosebit de 
semnificativă și ea merită conti
nuată.

INSTANTANEU
Intîlnire cu dramaturgul Ion Lu

ca, undeva, pe un bulevard bucu- 
reș tean.

— Ce mai faceți, maestre?
— Și bine și rău. Mi-ai văzut 

ultima carte ? Dar penultima ?
— Desigur. Ediții solide, respec

tabile, prestigioase.
— Aici e aici. Mă editează ca 

pe un clasic și mă joaca. . . mai 
rău decît pe debutanți. Dă-mi voie, 
tinere, să te întreb : ce-i de făcut 
pentru a ți se juca o piesă î

— Știu eu ? Poate teatrele .. .
----Teatrele promit.
— Poate Direcția teatrelor . . .
— N-are nimic împotrivă.
— Și atunci ?
— Asta întreb și eu : și atunci 1 

Vîrsta nu-mi mai poate permite să 
fac anticameră la directorii de tea
tre pentru a asculta pi omisiuni și 
iar promisiuni. Pînă cînd doar pro
misiuni ?

desen de V. NAȘCU

HARAKIRI CU MUȘ EJEL
Nu s-ar putea spune că Fe

derația română de fotbal se 
ferește de ziariști : la ultima 
ședință, consocrotă analizării 
miercurii negre (0-0, 1—4,
0—8), presa a fost invitată cu 
deplină amabilitate. Singurul 
lucru pe care onor Federația 
nu-l pricepe în ruptul capului 
este acela că publicații care 
se difuzează și se citesc in în
treaga țară aoar (culmea I) și 
în provincie. Existența lor con- 
tinuînd să fie ignorată, ne-am 
amintit mai vechi și celebre 
pilde (.dacă voi nu mă vreți, 
eu vă vreau'), am lăsat jena 
la garderobă și, neinvitați, am 
luat loc în sala care, de-a 
lungul anilor, a auzit destule, 
chiar mult prea destule...Dar, 
să recapitulăm : diriguitorii fot
balului de la .Rapid", «Steaua* 
șl „U.TA." au fost chemați să 
justifice injustificabilul, expli-, 
cînd cum au reușit echipele 
lor să facă de rîs într-un a- 
semenea hal fotbalul româ
nesc exact atunci cînd eram 
siguri că lucrurile merg din 

bine spre mai bine. Analiza a fost 
la înălțime, fiindcă a avut loc 
in sala de la etajul VIII. To
nul general : potolit, ca la o 
șezătoare ori ca la analiza ac
tivității de Cruce Roșie Intr-o 
ședință sindicală. Lalt-mctivul : 
.tovarăși, mai avem și lipsuri*. 
Vreți să știți ce a declarat, în
tre altele, antrenorul echipei 
.Rapid* î lată : .Nu ne aștep
tam la o asemenea evoluție a 
echipei Vittoria Setubal*. Dacă 
nu se așteptă omul, ce să-i 
facem ? Tot antrenorul Bărbu- 
lescu a afirmat, Intr-un deplin 
spirit autocritic : «Noi sintem 
suficient de vinovațf pentru 
cele petrecute*. Ascultind a- 
semenea fraze, îți venea s-o 
iei pe urmele lui Dan*) și să 
muști lemnul pupitrelor I Au
ziți, oameni buni, rapldiștii, 
care au jucat ca niște babe 
îndoliate, catadixesc să-și la o 
parte din vină, considerin- 
du-se....suficient (I I) de vino- 
vați*. Rușine, stimabililor I

Comportarea echipei „Steaua*, 
de bine de rău mai onorabilă. 

a fost explicată de antrenorul 
Covaci. Citez : .Am luat cele 
mai corespunzătoare măsuri de 
pregătire a echipei și a jocu
lui* Deci, putem fi liniștiți, to
tul a fost ini regulă. La anul șl 
la (scor) mai mare I Declara
ția lui Gică Popescu, președin
tele clubului, este și mai sim
patică : „Meciul cu Glasgow 
Rangers a fost un al doilea o- 
biectiv al clubului nostru, pri
mul rămlnînd pregătirea celor 
doi jucători stellștl care fac 
parte din lotul național*. Cul
mea cameleonismului, sau, da
că vreți a hazului : să consi
deri reprezentarea fotbalului 
nostru intr-o mare competiție 
europeană drept...al doilea o- 
biectiv I I Coco Dumitrescu, e- 
mlsarul U.T.A.-ei ne-a dezarmat, 
șl el cu o declarație dulce 
precum o stafidă : .Echipa se 
prezintă mulțumitor spre bine 
la nivelul nostru" Vocea ra
țiunii, zic eu, a răsunat dato
rită antrenorului Vogi : «Așa 
cum jucăm noi fotbal In cam
pionat, nu avem ce căuta in 

competițiile europene de club* 
și .La ora actuală trebuie să 
știi fotbal, numai cu însuflețirea 
nu merge I*

lată, așadar, citeva spicuiri 
din declarable antrenorilor. Nu-i 
vorbă, au fost și altele, un În
treg șuvoi de înduioșătoare la
mentări și justificări și insinuări 
și așa mai departe....

...Dac-ar fi fost să luăm cu- 
vintul, poate am fi spus că 
miercurea neagră trebuie privită 
ca un al doilea „moment al a- 
devărului* după acel 1-7 de la 
Zurich. Că în fotbalul nostru 
s-au revizuit multe, dar nu s-a 
schimbat mal nimic. Că gene
rația spontanee din națională, 
băieții noștri de aur, nu re
prezintă adevăratul nivel al 
fotbalului românesc așa după 
cum Țiriac si Năstase nu re
prezintă adevărata față a te
nisului nostru. Că avem națio
nală bună, dar echipe de club 
pirpirii și nevolnice. Că dacă 
nu vom lua măsuri pentru re
animarea cluburilor românești 
fl pentru așezarea fotbalului 

pe baze realiste, sincere, lim
pezi, vom plăti mai tirziu ne- 
hotărirea de acum. Că docă 
ne vom compara la infinit 
doar cu noi înșine, nu vom 
face mare lucru : ne-am o- 
blșnuit, de o vreme încoace, 
să vorbim despre nivelul mon
dial al cutărui produs indus
trial sau cultural sau artistic; 
numai in fotbal ne mai este 
dat să auzim că «echipa se 
prezintă mulțumitor spre bine..' 
la nivelul nostru". Care este 
acest nivel, s-a văzut miercurea 
trecută. Dă doamne ca rezul
tatul de miine să ne facă să 
uităm și acel 1—12, dar mai 
ales acele penibile explicații 
oferite la etajul Vili al 
CN£.F3.-ului.

M. R. L
*) In momentul de față, la 

Poiana-Brașov, Dan urmează 
un tratament cu injecții cal
mante. Pe cînd niște Injecții 
cu extract de bun simț pentru 
antrenori î



N
u întîmplător, pînă in u- 
ța locuinței poetului 
Țațomir mergi printre 
flori. Poetul te Intimpină 
cu un zîmbet primitor. 
Urci cele trei trepte, pă

trunzi. Ochii ti se lovesc de o 
bibliotecă uimitor de ordona
tă. Un cap de bronz, o carica
tură In basorelief. Un birou 
mic, nu mai puțin ordonat, pe 
care. In scurt timp, își fac a- 
pariția două cafeluțe. Sorbi, 
tragi un fum, și întrebi :

— Acordați interviuri, maes
tre Țațomir?

— Acord.
— De ce?
— Pentru că te poftesc să 

faci un pas, oarecum calculat, 
de la solilog la dialog. îmi 
place cind hîrtia arde, da, arde 
sub pana adevărului ; cînd 
scrisul devine, cum să-ți spun? 
pirogravură. După părerea mea, 
stilul este omul fără mască,

— Dar cînd „masca” există?
— Masca nu poate da naș

tere decît antistilului.
— Așadar .. . ?
— Așadar, în lături cu mas

ca, mai ales acum cînd, tinere 
prieten, mă inviți la o coze
rie, la o promenadă peripate
tică, fără amabile autotrișări.

— Atunci nu-mi veți lua în 
nume de rău, maestre Țațomir, 
o întrebare frontală : de ce 
scrieți ?

— Deși demonetizat, răspun
sul meu e tot interogativ: De 
ce respirați, onorabile interlo
cutor ?

— Deși tot demonetizat, v-aș 
da următorul răspuns: Respir 
ca să pot scrie. Dar eu nu tre
buie să dau răspunsuri, ci să 
pun întrebări.

— Aștept.
— Aveți o artă poetică pro

prie ?
— Arta mea poetică e în

săși poezia mea.
— Dar un crez poetic 

special î
— Nu te supăra, dar a a- 

vea un crez poetic special im
plică o dorință rău camuflată 
de a-ți impune punctul de ve
dere în domeniul atît de spi
nos al creației.

:— Dumneavoastră, maestre 
Țațomir, sînteți — nu numai 
după opinia mea — un poet 
al formei clare, clasice, crista
line, perfecte. Poezia contem
porană e — pe de altă parte 
— plină de experiențe, licențe, 
trouvaiiluri, libertăți. Ei bine, 
cum le priviți?

— Deși sufăr, ca să zic așa, 
de imperfecțiunea de a tinde 
către perfecțiune, privesc și 
primesc experiențele, licențele, 

trouvaillurile, libertățile et cae- 
tera cu toată simpatia și în
țelegerea de care sînt capabil, 
fără doar și poate, dar numai 
atunci cînd există un mesaj a- 
utentic și cînd focurile nu-s de 
paie. Că de paie nu ducem lip
să, doamne iartă-mă !

— Nu are de ce vă ierta; 
așa e. Dar, tot prin această or
dine de idei, țineam să vă în
treb : cum gîndiți dumneavoas
tră „arhaica" problemă fond- 
formă ? Ce raport e între ce 
spuneți și cum spuneți ?

— Dă-mi voie să-ți răspund 
printr-un distih care, deși 
poate fi combătut, nu poate fi 
și învins:

De-i împărat Cuvîntul, apoi 
măria-sa

O inimă drept sfetnic șt scut 
— un vis să-și ia. 

Nu duioșie lirică, ci luptă de- 
miurgică cu Cuvîntul. Proble
ma raportului dintre ..lanqage 
et dcriture* frămîntă mult pe 
poeții autentici.,.

— Vă întrerup : ce este un 
poet autentic ?

— Dar ți-am spus : un foc, 
dar nu de paie l

— înțeleg. Continuați, vă 
rog.

— Da.. . Poeții autentici.. . 
Numai că — vreau să spun — 
aceștia refuză să mizeze poe
zia, mulțumindu-se — modești 
doar să o facă. Laudă formei 
moderne ? Nu. Ci laudă <onți- 
nutului modern, chiar dacă 
domnișoara Prozodie poartă u- 
neori mini-jupa artizanală.

— îmi stăruie în minte, sti
mate maestre, încă de Ia pri
ma lectură, acele versuri ale 
cumnevoastră : „Sub lunae lu
re. floret fulva Venus. I er foe- 
ias urbis vias, omnis homo / 
Astrorum latro, vagans, sine 
iomo. / Onustus vi»ae vivit 
risu tenus*. Spuneți-mi, vă rog, 
■are a fost geneza sonetului 
iub lunae luce... ?

— E o poveste mai lungă. 
U răbdare ?

— Și eu. și pagina avem.
— Am compus odinioară, în- 

r-o Ars poetica adolescentină,

convorbiri
literare

NICOLAE ȚAȚOMIR
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cînd abia îl cunoscusem pe 
Verlaine (deci eram încă la 
frontiera înțelegerii sensului 
adine al versului „de la musi- 
que avant toute chose’), ur
mătoarele versuri deschizătoa
re — fără doar și poate, nu
mai pentru mine însumi — de 
tainice drumuri lăuntrice; (iți 
recit din memorie numai două 
strofe) ; „Fii vrăjitor : din su
net, alambicul / Să picure cu
loare, iar culoarea / Să sune 
felurit ca depărtarea — / Așa 
cum sună-n soarta ta nimicul... 
/ / Și-așa pătruns de-al armo
niei virus, / Poemul tău în oa
meni se va-nchide / Ca-n ma
rile tăceri de piramide / O me
lodie scrisă pe papirus. ..’.

Simțeam nevoia armoniei, a 
unei muzici din care, cum îmi 
spunea G. Călinescu, să fie 
extirpată orice contingență. O 
noapte ieșeană cu iună, cu va
gabonzi rătăciți pe ulițele 
strîmbe și înguste ca... la rue 
du Chat qui peche din Paris, 
clipa purificatoare a dimineții, 
toate își cereau an veșmînt 
melodios și straniu.

— V-ati definit sonetul: un 
veșmînt melodios și straniu.

— Au început atunci să-mi 
sune în ureche primele acor
duri. Dacă prima suolă a so
netului latin am încnegat-o 
chiar sub becurile nocturne, ce 
lelalte trei au necesitat săptă- 
mîni de lucru intens. Asta-i 
tot.

— Nu, nu e tot, dacăi-mi dați 
voie. Vreau să știu : de ce 
latina ?

— Am reușit a înțelege încă 
din tinerețe măcar o parte din 
motivele temeinice care au de
terminat pe unii poeți moderni 
să scrie versuri în mereu so
lemn reîntinerita și sobru sim
fonica limbă latină-. In Jurnalul 
literar, numărul... dă-mi voie 
să-mi amintesc. .. numărul 50 
din decembrie 1939, G. Căli
nescu scria, am să-ți citez tex
tual: „ .. .limba latină rămîne 
un vehicul al lirismului celui 
mai pur. Mai are adaptată la 
versificația cu cadențe și rime. 

ca în cîntecele goliardice me
dievale, efectul e surprinzător*. 
Și : „Limba latină apare ca o 
muzică stranie...”

— Efectul pe care-1 doreați!
—...... și cu atît mai tur

burătoare cu cît inspirația e 
mai modernă*.

— Abia acum e tot.
— Nu, dragul meu prieten, 

nu e ! Dacă tot ai vrut să afli 
totul despre acest sonet, ai să- 
mi ierți lipsa de modestie de 
care voi da dovadă. ..

— Cred că...
— ... spunîndu-ți că G. Că

linescu a scris despre el și în 
Istoria literaturii romane de la 
origini pînă în prezent (ca și 
în cronica la volumul Lebede 
negre). El sublinia acolo că, și 
iar am să-ți citez: „Limba la
tină a autorului e o limbă 
pură... o muzică din care s-a 
extirpat orice contingență. Ae
rul lunatic eminescian, obosea
la de lume, vîrîtă în această 
haină — (și nu-ți ascund că 
mă mîndresc cu aceste cuvin
te) — surprinde ca o noutate".

— Vă mulțumesc. Cu aceas
ta mi-ați răspuns și la între
barea la care tocmai mă gîn- 
deam, dacă limba latină e sau 
nu o limbă „moartă*.

— Nu, fără doar și poate, 
latina nu e o limbă moartă.

— Dar este ea o limbă uti
lizabilă ? Adică, în afară de un 
glorios trecut, are ea și un 
„viitor” ?

— Am să-ți răspund tot prin 
Călinescu, care mai adăuga că : 
„limba latină nepractică. .. poa
te deveni un instrument prin 
care s-ar sparge barierele între 
miresmele inefabile ale limbilor 
naționale". E clar, prietene 
Pruteanu, nu ? Dar e nemaipo
menit, în altă ordine de idei, 
că nu s-au spart încă barierele 
editoriale pentru a apărea în 
s f î r ș i t monumentala Istorie 
a literaturii, capodopera cfili- 
nesciană!

— Cu îngăduința dvs., subs
criu. Acum, după caracteriză
rile călinesciene, și pentru că 
tot am vorbit de crez și artă 

poetică, cum v-ați putea de
fini propria poezie ?

— Simplu : poezie, dacă nu- 
ți este, dragă Pruteanu, cu su
părare. Și chiar dacă te-ai su
păra, tot poezie îi spun.

— Nu mă supăr, dar vă în
treb : cum luați, cu ce atitu
dine luați cunoștință de opi
niile celorlalți („l'enfer" !) des
pre poezia dvs. î Adică citiți 
comentariile care apar, croni
cile, articolele ? Ce părere a- 
veți despre critică ? Dar des
pre critici ?

— Sînt mai multe întrebări, 
așa că am să-ți răspund pe 
rînd. Deci: dacă citesc...? Ci
tesc, fără doar. .., fără îndo
ială, și sînt, din păcate foarte 
sensibil. Critica ? Sînt obișnuit 
încă din tinerețe să apreciez 
și să respect cultura, subtilita
tea, competența și capacitatea 
de sinteză. Criticii ? Loviturile 
de tîrnăcop sau perfidia tăce
rii îmi repugnă. O repulsie a- 
proape fizică. Nomina odiosa, 
dar sînt ziariști parțiali cu pre
tenții de critici totali, slavă 
domnului!

— Curat slavă. Domnule Ța- 
țomir, sînteți profesor univer
sitar. Pentru că pe Ion Barbu 
nu-1 pot întreba, vă rog să-mi 
răspundeți dumnevoastră : cum 
pot coexista munca de la ca
tedră cu munca asupra versu
lui?

— Munca de catedră coexis
tă în mod pașnic cu munca a- 
supra versului, coexistență ac
tivă. și creatoare, transvasare 
continuă de motive de inspi
rație. La urma urmei, în știin
țele juridice ca și în arta ver
sului, dialogul se desfășoară 
între aparențele de suprafață 
și profunzimile sondabile. 
Nici arta, nici știința nu-mi 
este acel prea discutat „violon 
d'lngres". „Violon d'lngres" 
îmi sînt curățitul pomilor și 
stropitul viței de vie din uriașa 
mea livadă și podgorie de cîți- 
va metri pătrați. In poezie 
însă, șefia de catedră o las pe 
seama criticilor.

— In legătură cu ce spu
neați acum o clipă (livada, pod
goria), o întrebare: scriitorul e 
un om al cetății al publicului 
și, totodată, un om singur. 
Cum explicați, cum rezolvați 
această aporie ?

— Da... Cred că „homo ci- 
vitatis” se împacă destul de 
bine cu „homo faber", retras 
undeva în cămăruța lui de lu
cru, aflătoare nu departe de 
forum. Ies dimineața în agora, 
iar după masă și către seară 
îmi vin prietenii, fie cu ure
chile ciulite să afle ei de ce-i 
nou, fie cu destinele lor presa
te intre cărți, să aflu eu ce-i 
vechi—

— Aveți „prieteni literari* ?
— Aș vrea să am cît mai 

multi prieteni literari, cum am 
avut în tinerele pe marii prie
teni M. Sedoveanu, G. Topîr- 
cear.u. M Codreanu. Otilia Ca- 
zimir. Ionel Teodoreanu... Ce 
copleșitor de tristă masă a um
brelor !

_  Iertati-mă că v-am răsco
lit. fără voie, amintirile. Dar 
spuneți-mi. maestre, ce este o 
„prietenie literară* ?

— Prietenie literară ? Masă 
rotundă a viselor, contopire in 
ideal bucurie pentru succesul 
altuia, dăruire totală, mină și 
suflet întinse fierbinte — ca 
să arzi de siguranța că ești tu 
Însuți. (Las lui Cicero si filo
zofilor adîncirea acestui feno- 
men rarissim).

— Cuvintele pe care mi le 
spuneți vor apare in Cronica, 
revistă de cultură a lașului. 
Vă rog. maestre Țațomir, spu- 
neți-mi ce sentiment vă inspiră 
acest oraș?

— Deși sînt născut în oră
șelul Hîriău. c-dinioară — cred 
<ă știi — ..tîrg* în județul Bo
toșani lașul îmi dă sentimentul 
plenitudinar că „nasc și in 
Moldova oameni*.

— E numai un sentiment ?
— Și o convingere, de loc 

sentimentală. Și trebuie să mai 
spun că nu este de loc adevă
rat cum susțin unii, că peste 
plaiurile moldave plutește liniș
tea neoclasicismului, ca funi
geii toamna. Nu este cîtuși de 
puțin adevărat. Există sub- 
tanțiale energii, fierberi, la doi 
pași de răbufnire.

— Nu peste mult timp, după 
cum știți lașul va avea o edi
tură. Definiți, vă rog, importan
ța faptului După opinia dvs., 
care ii sînt sarcinile ?

— Am răspuns la această 
întrebare mai demult, tot în 
revista Cronica. Aș adăuga că 
editura Junimea e necesară ca 
aerul pentru plămîni. Pentru 
oxigenarea singelul ca inima 
să bată regulat, fără extrasis
tole. Unele edituri din altă par
te suferă de tahicardie pentru 
scriitorii din preajma arterei 
carotide. Sarcinile ? Nu mă pot 
substitui colectivului redacțio
nal. Sînt sigur însă că nu-și va 
înscrie pe frontispiciu : „Lăsați 
orice speranță, voi care intra- 
ti*. ..

— A propos ! Ce ne puteți 
spune despre relațiile dumne
voastră cu editurile care v-au 
publicat cărțile ?

— Eh, sînt multe de spus. 
Și bune și rele.

—■ Relele.
— Numai zeul Cronos vă 

poate răspunde mai precis.
— Dar cu literatura tinerilor 

scriitori, care vă sînt relații
le?

— Mulțumesc, destul de 
bune. Cilesc pe nerăsuflate tot 
ce apare. Avem tineri poeți 
de mare talent. Cînd îi citesc 
pe aceștia, răsuflu ușurat.

— Nume ?
— Poeta genus irritabile.
— Mda. O altă chestiune : 

în ce vedeți rolul social al 
scriitorului ?

—-. Cred că ți-am răspuns mai 
sus, pe la întrebarea cu „omul 
cetății".

— Atunci să vă întreb ; ce 
poate face astăzi un scriitor ?

— Să fie el însuși.
— Rețin. Dar timpul trece, 

maestre, și se apropie . ora 
„cînd trebuie să aflați ce-i ve
chi". Am să precipit așadar în
trebările pe care doream — 
le-am „copt" dinainte — să vi 
le spun. După părerea dumne
voastră, avem destule reviste 
literare ?

— Avem multe, dar nu încă 
destule. Intr-o dumbravă înso
rită, mai poți parcă număra 
florile ?

George Pruteanu

opinii

A EDITA
Orice carte este o tenta

tivă de a cuceri cetatea cu- 
vintului, această cetate in
tre zidurile căreia iși află 
lăcaș nemurirea. Este o ten
tativă .deci, de a-ți surmon- 
ta existenta, de a-ți trimite 
un mesaj inainte, peste 
timp. Pentru ca acest me
saj sd răzbată prin zidul 
compact al viitorului, îi 
trebuie mai îrttîj o puter
nică fundamentare în pre
zent, e necesar să-i con
vingă pe contemporani. A 
publica un volum, din 
punctul de vedere al auto
rului .echivalează cu a-ți 
spune cuvîntul in egora, a- 
șadar înseamnă a-ți asuma 
o înaltă responsabilitate: 
cura/ul de a te supune ju
decății. Conștiința acestui 
‘apt este evidentă progama- 
tic la unii dintre debutanții 
(cu deosebit aplomb) din 
ultima vreme. George Chi- 
rilă își intitulează consis
tenta sa plachetă de ver
suri .Agora* ; Adi Cusin 
expune tranșant sensul po
eziei sale prin titlul ,A fi"; 
poemele lui Cezar Ivănes- 
cu se înfățișează cititorului 
sub numele generic .Rod' ; 
să nu uităm că primul vo
lum al lui Ion Alexandru 
transmitea. începi nd de la 
titlu, Îndoiala și in același 
timp speranța intimă de a 
se face înțeles: .Cum să 
vă spun*.

Astfel Incit verbul a edi
ta, dincolo de sensul lui e- 
timologic, își fixează mai 
întil centrul de greutate a- 
supra autorului și in ultimă 
Instanță doar, a editorului. 
Cum Insă foarte rar se în- 
timplă ca acești factori pri
mordiali ai apariției unei 
cărți să formeze un tot (e- 
vident nu e vorba numai 
de o Identitate fizică ci a 
conștiinței profesionale) re
lația se poate răsturna și 
atunci apare în prim-plan 
editorul. Intruclt editorul, în 
afară de sensul fixat In 
dicționare, semnifică, cumu- 
leză, o multitudine de ap
titudini, care-1 transformă 
dintr-un simplu și insignifi
ant administrator de carte. 
Intr-un om cu gust sigur, de 
vastă cultură, intr-un fin psi
holog, alt tel spus, Intr-un 
sociolog al fenomenului 
cultural, căruia nu trebuie 
să-i lipsească vocația pre
viziunii, adică intuirea 
destinului unui autor, al u- 
nei cărți.

Dacă Emine seu a lăsat o 
singură carte antumă, dacă 
Arghezi și-a aminat debu
tul editorial plnă la 47 de 
ani iar Ion Vinea a murit 
înainte de a-și vedea vo
lumul în miinile cititorilor, 
toate acestea sînt mai mult 
decît un scrupul artistic : 
sînt expresia faptului că în
dărătul cuvintelor veghea 
un ochi lucid și intransigent 
— al editorului din ei în
șiși. Nu e mai puțin adevă
rat că pe măsură ce „vea
cul înaintează", astfel de 
cazuri sînt tot mai rare, 
pentru că între timp auto
rii capătă conștiința valo
rii materiale a manuscrise
lor proprii și acest fapt 
transformă sensibil relațiile 
dintre cei doi termeni : 
autor-editor.

Uriașa acumulare de va
lori spirituale —- artistice 
sau științifice — pe care 
o aduc ultimele decenii, 
transformă actul editării in
tr-o industrie cu toate pre
rogativele sale : cantitate, 
calitate, profit (beneficiu). 
In condițiile unui public 
care vrea in egală măsură 
să se formeze — dar și să 
se informeze, să cuprindă o 
arie cit mai vastă a cu
noașterii, ce criterii vor 
trebui așezate la baza unei 
case de editură ? „Criteriul 
fundamental — mărturisea

Nicolae Turfureanu
(Continuare în pag. 10)



M. BAJENARU

Pasiunea amatorului in mate
rie de artă cucerește de Ia În
ceput prin acel inefabil emo
țional sub a cărei stea nesigur 
stă opera care abia rîvnește a 
se realiza. O asemenea lumină 
încrezătoare în tot ce înseam
nă frumos poartă cu et Ingine
rul Mihai Băjenaru, prelungind 
în maturitate un anume extaz 
adolescentin. Acest om dăruit 
de o via[d tehnicii căilor le- 
rate n-a cutezat decît llrzlu să 
Implore ajutorul paletei pentru 
a da glas arderii lăuntrice. 
Chiar și atunci a făcut-o timid, 
stîngaci, parcă mai mult spre 
a impulsiona începutul de că
rare pe care pornea fiul său 
decît spre a ne convinge că 
fine să facă pictură.

Numai că. eziți nd dacă să 
sufle sau nu în scînteia pe 
care o bănuia dormitînd în 

spuză, s-a pomenit cd fine în 
palmă macul roșu ai unei flă
cări mistuitoare, adevărată fla
cără de comoară. Absolvind 
secția respectivă a Școlii popu
lare de artă, s-a detașat cu- 
rînd prin simt cromatic șl sen
sibilitate, ambele conferind pic
turii sale un lirism care îm
pletește fericit naivul cu ipos
taza evoluată: farmecul artei lut 
Mihai Băjenaru rezultă tocmai 
din această automirare în fața 
yirtufiilor nebănuite.

Anul trecut a avut o intere
santă expoziție personală în ho
lul Casei de cultură a sindi
catelor din lași, fiind un e- 
xemplu de ținută și cheltuire 
generoasă. Selecționat pentru 
cea de-a V-a Expoziție republi
cană a cercurilor de artiști 
plastici amatori, care a fost 
deschisă la Ateneul Român din 
Capitală, Mihai Băjenaru a cu
noscut pentru prima dată o 

confruntare de anvergură.
Cele două compoziții pastela

te, semnate de el, („BÎIcl ta 
lași* și „ Pești") au fost distinse 
cu premiul I fa desen si gra
vură, prima fiind reținută de 
către Consiliul Central al U- 
nlunli Sindicatelor. E un succes 
care confirmă valoarea acestui 
artist amator.

FILMELE
Iu penultimul număr al revis

tei «Contemporanul-, sînt puse 
în discuție condițiile de viziona
re a filmelor prezentate la ci
nematograful de artă din Ca
pitală. Ne asociem întru totul 
indignării semnatarului notei 
care, începînd cu problema do
tării unui asemenea cinemato
graf și terminind cu aceea a 
neprevăzutelor și nedoritelor 
pauze ce intervin pe parcursul 
vizionării peliculelor, le discu
tă pe toate la obiect și cu 
îndreptățită mînie justițiară.

Așa nu mai este posibil t
Să se ia exemplul lașului, 

care are un cinematograf de 
artă de curînd renovat și co
respunzător dotat, și care a re
zolvat urgent și iremediabil ab
solut toate problemele mai sus 
amintite (bașca aceea a caren
țelor privind publicitatea filme
lor de artă !). schimbînd tacit 
profilul respectivei săli 1

H drept, mai sînt prezentate, 
din cînd în cînd, și filme de 
artă. Unele (cele în două serii) 
de la orele 19 p.m. în . . jos, 
altele — trei zile, altele trei 
jumătăți de zi ș.a.m.d.

A mai rămas doar să se 
schimbe și numele cinematogra
fului. Care ar putea suna după 
cum urmează: Cinematograful 
Arta, cine-programărilor comple
xe, funcții de variabile aleatorii 
(alogice și meteorologice), și de 
criterii absolut neidentificabile.

Cam lung, dar atotcuprinză
tor. Ca și cinematograful în 
cauză, de altfeL

RĂZBUNAREA
S-a vorbit și se vorbește cu 

îndreptățire despre personalita
tea mai decisă necesară regt- 
zorilor, ba chiar se ajunge» 
pînă acolo Incit se justifică și 

pornirile tiranice ale cufărul, 
sau cutărul exponent al mult 
temutei profesii. Colorate afec
tiv, cele mai adesea, crizele do 
personalitate ale unor regizori 
de altfel necontestați sub ra
portul meritelor, evocă ceva 
din bosumllaiea copilului alin
tat căruia I se refuză — caz 
izolat — o jucărie. Iată-l, bu
năoară pe Dinu Cernescu, regi
zor bine apreciat, plîngîndu-se 
prin „Contemporanul" împotri

va conducerii Teatrului Giuleștl 
(al cărui angajat este) pentru 
că l-a refuzat propunerea de a 
monta Mandragora (Mătrăguna} 
de Machiavelli: „Teatrul nu a 
știut să vadă valorile de spec
tacol ale piesei". Ei bine, se 
mai întîmplă I Pentru că, în 
teatre, așa cum însuși Dinu

Cernescu arată, între „Creato
rul spectacolului care e regi
zorul șl inspiratorul lui — dra
maturgul' (observați relația de 
subordonare I) mai există încă, 
nu numai „o serie întreagă de 
forme birocratice șl temătoare", 
ci și un director și un consiliu 
care au a decide și a alege 
în spiritul unei responsabilități 
angajînd și profilul instituțieL 
Căci dacă ne gîndim bine, 
pentru profilul Teatrului Giu- 
leștl, refuzul e justificat, după 
cum e justificată acceptarea a- 
celeiașl propuneri de către Tea
trul de Comedie. E vorba de 
un alt context, firește. Și da- 
că-1 așa, atunci supărările Și 
măruntele răzbunări, cum este 
și această „dare în ziar", nu 
seamănă a moft de școlar care 
ridică două degete: „am să te 
spun lu'domnu" ? Dar... să ne 
oprim aici, să nu se supere 
doamne ferește. Dinu Cernescu 
șl pe noi. Mai ales acum, cînd 
așteptăm cu încredere să Is
prăvească Nunta lui Figaro 
prin care, așa cum se anunță. 
„1 se Vq face o fîrzle și reală 
dreptate lui Beaumarchais* I f

WEE
Recentul turneu arf Teatrului • 

de Operetă din București cu 
operetele „Prințesa Circului* și 
„Secretul lui Marco Polo* nu 
au reușit, din păcate, să lase 
in urmă decît impresia unor 
mediocre improvizații. Fapt re
gretabil, mai ales pentru o ins
tituție care, după cite știm, a 
înregistrat numeroase succese 
în țară și străinătate. Ar fi 
bine să se știe că „firma", mai 
mult sau mai puțin bucureștea- 
nă, a devenit de mult inefica
ce cînd vrea să ascundă lacune 
de pregătire.

Spectacolul cu „Prințesa Cir
cului" nu a depășit nivelul u- 
nor banale repetiții. Baletul (șl 
ne trebuie destulă bunăvoință 
pentru & păstra cuvîntul) a lă
sat imDresla de oboseală, de 
= oectacai „prăfuit*, impresie pe 
care nici umorul lui Nae Ro
man, nici prezențele aqreabile 
ale lui Ion Stoian si Valy Ni- 
culescu (singurii care au co
respuns cerințelor im Duse de 
roluri), nu au reușit să o îm
prăștie.

Improvizația penibilă care a 
ținut loc de ceea ce In mod 
obișnuit se cheamă cor, n-a 
depășit nivelul unei formații 
rurale de amatori. Ne trebuie 
multă imaginație pentru a ne 
închipui că la operetă există 
și maeștri da cor.

In ceea ce privește al doilea 
spectacol .„Secretul lui Marco 
Polo* ar fi fost mal bine să 
rămînă ... un secret al rea
lizatorilor, pentru că, în mo
dul în care ne-a fost Împăr
tășit, nu a reușit să tie de
cît o decepție. Verva lui Geor
ge Hazgan, oricît am aprecia-o, 
nu poate susține singură un 
spectacol

In ceea ce privește nnrfca 
lui Lopez, care cu exotismul et 
.en vrxne* ar fi trebuit să 
mai ridice puțin nivelul spec
tacolului. ea „s-a bucurat- de 
o interpretare destul de reia- 
tivă.

Protagonistul Valerin Poo e 
fost total depășit de oartitură. 
resursele sale, reduse din ounct 
de vedere tehnic. n^nH^tv 
du-1 să facă fată subtili tltF or 
acestui rol si subliniind si mai 
mult inevnres<vitat«a sc**«1cl a 
interpretării. Pe Itnq» toate a- 
cestea, lipsa omogenității si 
scăderile orchestrei au între
ținut Impresia de improvizație, 
de care aminteam.

Asteotăm de la trunele buru- 
restene să renunțe la mentali
tatea cu totul anacronică, oo- 
trivrit căreia spectacolele desti
nate turneelor ,,m°rg* oricum, 
numai încasările să iasă.

P. S. : O „explicație*- i Tea
trul de Stat de Operetă din 
București Hind plecat în turneu, 
în străinătate, deplasarea la 
Iași s-a realizat cu ce a „mai 
rămas" și cu ce s-a mai putut 
«împrumuta* de la Brașov și 
de aiurea.

Cît de valabilă este această 
explicație, să judece singuri ct- 
titoriL

DAN ANGELESCU
x

După relatările presei iugo
slave, expoziția «Costumul ro
mânesc la curțile domnești*, 
deschisă în prezent la Muzeul 
de arte aplicate din Belgrad, 
cunoaște o afluență de public 
pe deplin justificată, constitu
ind o surpriză dintre cele mai 
plăcute.

*

Marta Callas șl Karl Mfin- 
chinger sînt premiații de onoa
re ai academiei Charles Cros, 
cu prilejul festivalului de su
net. Ei au fost distinși pentru 
albumele de muzică clasică în
registrate In cursul ultimilor 
ani.

Cu acest prilej, editorii de 
discuri au subliniat că discurile! 
de muzică clasică reprezintă, în 
1969, 30 la sută din întreaga
producție, mareînd o sporire de 
5—10 la sută față de ultimii 
doi ani.

ituimi hajim „i. mtswiia-

LUMPÂTIUS VAGABONOUS
Uustrlnd In mod notabil și, 

am spune, specific, Începuturile 
comediei vieneze, fondate pe 
un generos filon popular, 
.Lumpatius V agabondus", ca 
și celelalte lucrări dramatice 
ale lui Nestroy sau, de pildă, 
ale lui Ferdinand Raimund, 
alt clasic al dramaturgiei a- 
ustriece, oferă, fără îndoială, 
date necesare realizării unui 
onorabil act de cultură. Cu 
alte cuvinte, familiarizării 
spectatorilor cu climatul, co
loratura specifică șL în ge
neral, imaginea unei epoci, 
răsfrintă în literatura și arta 
unul popor. Din acest punct 
de vedere, includerea în re
pertoriul Teatrului National 
din Iași a acestei comedii 
muzicale este justificată, Mai 
ales că ea a mai figurat pe 
afișul acestei prestigioase sce
ne, în urmă cu mai bine de 
un secol. Șl nu e lipsit de 
interes să reamintim, cu a- 
cest prilej, o afirmație a lui 
Caragiale care, deși vizează 
începuturile dramaturgiei na
ționale, poate fi totuși ex
tinsă și la cazul de care ne 
ocupăm sau la altele asemă
nătoare'.1 tn .Epoca' din 8 
August 1857, el nota: ...ia
tă ce citesc, într-o dare de 
steamd asupra inaugurării 
noului teatru national din 
Iași : .Piese ca Muza de la 
Burdujenl. Poemul romantic 
Cinel-Cinel, ne amintesc 
timpurile copilăriei teatrului 
nostru. Oricum ar fi jucate 
au ne Interesează*.

Indignat, Caragiale se în
treabă i

.Adică, pentru ce o piesă 
care ne aduce aminte de 
copilăria unul teatru, ce nu 
prea e nici tlrtăr Încă, nu 
ne-ar mal interesa, .fie cît 
de bine jucată I Pentru că 
piesa ar fi prea primitivă ca 
factură, prea simplă ca teh
nică, prea naivă ca pătrun
dere sufletească 1 Dar eu 
știam că piesele nu se Îm
part In primitive șl moder
ne. simple șl complexe, nai
ve și rafinate: știam că 
se-mpart pur șl simplu tn 

de vorbă cu

AUTOPORTRET

piese bune și rele, frumoase 
și urîte, inteligente și ne- 
roade".

In ce privește .Lumpatius 
vagabondus", viabilitatea ei 
în timp este, după cum o do
vedește prezenta pe afișele 
diferitelor teatre, indiscuta
bilă. Problema se pune dacă a- 
ceastă reluare, peste un secol, 
pe scena ieșeană, găsește in 
publicul contemporan recepti
vitatea de care, nu ne îndoim, 
s-a bucurat în epoca ce-i este 
proprie. Fapt este că, între 
timp, gusturile s-au mai schim
bat, repertoriile s-au consoli
dat nu numai cu o temeinică 
dramaturgie națională, dar și 
cu piese de rezistență din în
treaga dramaturgie universa
lă, disponibilitățile publicului 
spectator pentru un asemenea 
spectacol restringindu-se trep
tat ia nivelul unei simple 
curiozități, fie ea și de na
tură culturală. A depăși acest 
nivel înseamnă a reactualiza 
capacitățile satirice și deco
nectante, de contagioasă jo
vialitate, ale spectacolului 
Inițial.

Spectacolul montat pe sce
na Naționalului ieșean de 
artistul emerit Mauriciu Sek- 
ler șl Virgil Raiclu alătură 
unor bune momente de paro
die, scene excesiv lungite, 
și momente melodramatice. 
Din această cauză, după un 
Început nu lipsit de nerv și 
farmec, ' interesul spectatoru
lui descrește, fiind resus
citat în actul doi de simul
tanul dialog muzical al lui 
George Macovei cu Virginia- 
Carabin Raiclu. Liana Mdr- 
gineanu și Valea Marinescu

Reușite slnt cupletele cîn- 
tate, intr-o modalitate spe
cii ic vieneză de Puiu Vasi- 
slliu. Agreabilă este, în ge
neral, muzica (deși e mai 
mult ilustrativă decît func
țională). Ceea ce nu s-a În
țeles suficient e faptul cd 
.Spiritul rău Lumpatius vaga
bondus" nu-l decît o paro
die a unor feerii la modă 
tn secolul trecut. Această 
particularitate ar fi trebuit 

să alimenteze comicul Între
gului spectacol, ceea ce ar 
fi servit unei mai ferme 
racordări a comediei la sen
sibilitatea modernă. Din pă
cate, de la programul de 
sală care analizează piesa 
Intr-o manieră ușor socio
logizantă, găsind, de pildă 

că cele două finaluri oferite 
de autor piesei ar fi fost 
.două ipoteze diferite privi
toare la problemele sociale 
ale timpului*, — șl pînă la 
disponibilitatea regiei pentru 
clișeul romanțios, regăsim o 
aceeași unilaterală conside
rare a textului, în sine, 
contradicție nu atît cu lite
ra cît cu spiritul lui. Paro
die fiind, piesa fși extrac 
după cum am mal spus, u- 
morul din persiflarea cli
șeelor idlilzante. De ^altfel 
lie și o sumară cercetare n 
textului ne relevă un ade
vărat demon al ironiei ca
re-/ determina pe Nestroy 
să-i găsească fiecărei situa
ții pandantul ei comic, de- 
mistificator. Mai atent mar
cate, aceste valențe comice 
ar fi restituit cu siguranță 
mal mult din savoarea ori
ginalului, căruia, inevitabil, 
traducerea nu-l poate con
verti Intrutotul abundenta co
loraturii de limbaj.

Insuficient valorificată con
textual, din cauza inegalității 
celor trei acte, distribuția ră- 
mine, totuși, judicios alcătuită. 
In ton cu spectacolul, sceno
grafia talentatei Mar ga Ene 
aduce în montare ceva din 
parfumul epocii evocate. Pre
zența, plină de antren și În
suflețire, a ansamblului co
ral, mai rămine insă de per
fectat sub raportul sincro
nizării cu orchestra și actorii- 
soliștL

încheind cu a oarecare în- 
tlrziere sezonul estival, că
ruia li fusese, în principiu, 
dedicat, .Lumpatius vagabon
dus* poate fi considerat un 
Interesant experiment-antract, 
plasat In fața unei stagiuni, 
tn care Teatrul National ,Va- 
sile AJecsandri* din Iași are 
a-și împlini notabile promisi
uni programatic formulate la în
tocmirea actualului repertoriu, 
a cărui ținută se anunță din 
capul locului — prin Cehov, 
Molie re, Volculescu, Goldoni 
etc. — de bun augur.

Sergiu Teodoroyici

Radu Negru : — Pictorii și 
sculptorii prezențl la Congre
sul ai X-lea al P.C.R., alături 
de scriitori și critici, au expri
mat prin cuvîntul lor Înalta 
răspundere in înțelegerea ro
lului social al artei contempo
rane. Presa de specialitate a 
consemnat strădania unanimă 
ca mesajul artei să realizeze 
continuitatea și accesibilitatea 
cea mai deplină în exprimarea 
idealului de viață al poporului 
nostru. In spiritul acestei con
tinuități. oglindind stilul ori
ginal de viață al poporului nos
tru, aspirațiile sale proiund 

umane în forme specifice, aș 
dori să vă întreb ce vă leagă 
de școala superioară de arte 
plastice din Iași, de trecutul 
și mai ales de viitorul el ?

Eugen — Ștefan Boușcă : 
Școala superioară de arte din 
lași a fost și este o mare nece
sitate. Și fiindcă Bucureștiul și 
Clujul, prin institutele lor de 
arte, au ridicat în viața cul
turală a țării un mare număr 
de absolvenți, dintre care unii 
fără personalitate, furați dei 
mode, va fi necesară în viitor 
o selecționare de o strictă e- 
xigență, urmărindu-se un înalt 
nivel calitativ: „Non multa, 
sed multum”.

R.N. : — V-am auzit de mai 
multe ori evocînd, împreună 
cu pictorii Mihai Cămăruț și 
Const Radinschi, figura unuia 
dintre profesorii „Academiei de 
arte frumoase" din Iași. Care 
este locul și rolul lui Petre 
Troteanu în istoria plasticii ro
mânești ?

E.Șt.B. : — Profesorul și o- 
mul de artă Petre Troteanu a 
fost un nume pînă într-atît ig
norat, incit un valoros cerce
tător, intr-un articol din Arta 
Plastică, includea pe elevii lui 
Petre Troteanu printre urmașii 
direcți ai lui Pallady. Este ar 
ceasta urmarea unor rivalități, 
al căror istoric ar fi inutil să-l 
fac. Insă selecția valorilor în 
istoria artei trebuie să se baze
ze pe realitățile creației, și 
nu pe resentimente. Din acest

Expoziții :
N. MILORD

Opera lui Nicolae Milord tre
buie cîntărită paradoxal, cu 
anii săi de suferință consecuti
vă unei operații deosebit de di
ficile. El și-a recîștigat miș
cările și sforțările de a rede- 
prinde tehnică s-au scldat cu 
o putere de transfigurare expre
sivă neobișnuită. Este compen
sarea spirituală pe care ani 
îndelungi de lectură și meditații 
au adus-o deprinderilor de meș
teșug mimetic pierdut. Este stră
lucirea cromatică intensă și dan
sul eliberat al unei pensulații e- 
norme, exprimi nd clocotul unui 
temperament prea îndelung în
cătușat. Ca și lui Șirato; sep
tuagenar și suferind, o simplă 
priveliște, un vas cu flori sau o 
fată uitîndu-se în oglindă, îi 
sînt și lui Milord pretexte su
ficiente pentru a isca lumi de 

și armonii 
ca o fan- 
Pri viforului 

. . ci 
de dragos-

ficiente pentru a i 
simțire năvalnică 
cromatice răsunînd 
fără victorioasă, 
nu-i sînt oferite lamentații, 
dimpotrivă cîntece 
te caldă pentru viața concretă, 
pentru aspecte caie devin, sub ■ 
atingerea lor, vetre luminoase, 
de exultantă frumusețe. Este o 
binecuvîntată reversibilitate a

naturii sănătoase, care o : dată cu 
recîștigarea măcar parțială a u- 
nor facultăți ce păreau com
promise, fac să renască voința 
de creație.

Desigur că din chinul- unor 
mișcări scandate și convulsive, 
atît de limitative pentru ugele 
studii de analiză, noi nu pu
tem aștepta să rezulte ceea ce 
marii desenatori de atelier, - 
compozitori de largă . respirație, 
ne pot oferi. Nici proporții ri
guros observate și nici ‘mlădie
rile unor conture fluide, ale u- 
nor poziții dificile de mișcare 
nu pot caracteriza In present, 
opera lui Milord. Dar, ceea ce 
el a putut pierde sub raportul 
unui desen academic de mare 
îndemînare, a cîstigat sub ra
portul sentimentului puternic, 

cuceritor. In felul acesta el de
pășește tehnica impresionistă și, 
asemeni lui Luchian sau ' luf 
Vlaminck, atinge limitele ace
lui expresionism de tio meri
dional, ale fauvismului. Este 
caracteristic acestui iei de ex
presionism o exacerbare croni
că, o exultantă luminoasă, „ți- 
p tul chinuit al expresionismu
lui nordic, devenind aici chiot 
de dragoste și bucurie.

Ne-ar face deosebită plăcere 
să-i revedem expoziția de la 
Piatra Neamț, fie chiar .și in
tr-o formă restrînsă, și în ora
șul Iași.

LEANDRU POPOVICI

punct de vedere, lui Petre Tro
teanu trebuie să i se recunoas
că locul ce îl merită în istoria 
artei românești. Ca artist, po
seda primordial un simț rar al 
compoziției, cum puțini la noi 
l-au avut. Ca profesor, poate 
fi considerat un precursor în 
cultură, căci, cu peste 30 de 
ani înainte, insista în predare 
asupra a tot ce abia acum și-a 
aflat definitiva valorificare. Pe
tre Troteanu transmitea elevi
lor săi tot ce constituie acum 
efervescenta emotivă a artelor 
plastice, adică valorificarea pe 
plan cult a artei populare, a 
folclorului, justa reconsiderare 
a artei noastre medievale, ■ a- 
precierea entuziastă a unor 
creatori mondiali recunoscuți 
astăzi. Avea un simț înnăscut 
al decorativului și utilitarului ; 
de aceea a înțeles Bauhaus-ul, 
pe atunci hulit, dar care avea, 
să se impună lumii contempo
rane prin estetica industrială. 
Acestea, și multe alțe îndrăz
neli intelectuale, i-au adus în 
presa reacționară a vremii de
numirea de ,,profesor revolu
ționar”. El a transmis studen
ților simțul pentru înțelegerea 
desenului industrial și splen
doarea stilizării țesăturilor. In
sista mai ales asupra echilibru
lui în compozițiile monumenta
le, astăzi atît de deficient la 
noi, de cînd pictorii de șe
valet s-au amestecat în această 
ramură a artei, fără să-i cu
noască legile. O expoziție re
trospectivă conștiincios organi
zată ar fi mai concludentă decît 
tot ce încerc eu să însăilez 
acum.

R.N.: — Am văzut sutele de 
schițe pe care le-ați iăcut cu 
ocazia recentului Concurs in
ternațional de artă populară de 
la București. Care este, după 
părerea dv., relația folclor — 
artă cultă în plastica noastră ?

E. Șt. B.:— Este o relație de 
evoluție organică. Din sute de 
schițe voi realiza două-trei lu
crări, sau poate niciuna, dacă 
nu voi găsi un sens nou. Din 
păcate, adesea relația folclor-



IZVOARE ALE TEATRULUI DE BALET
Prea curind ni se par ideile tocite. Nici nu 

te lăsăm să-și isprăvească bine odiseile pe ia 
mesele rotunde, ori pe la tribunele discuțiilor, 
prin chenarele jurnalelor și ale revistelor sau 
printre erupțiile contestatarilor, că le și plasăm, 
de teama desuetudinii, prin podurile uitării. 
Poate nici nu bănuim că urmașii noștri vor da 
de eie, in căutările lor, găsindu-le încă vrednice 
de îmbrățișat și surizînd la gindul neputinței 
noastre de a le fi fecundat cit a trebuit. Mai 
muk chiar, inveșmîntate cu noile lor idei, vor 
apare ca nemaivăzute și nemaiauzite, pină cind 
din nou se vor „toci* a doua, a treia, a cincea 
oară, pentru că ele sint eterne și substanța lor 
inepuizabilă. De aceea mi-e greu să înțeleg ra
țiunile unui redactor de cotidian, care, cu o 
naivă nedumerire, a exclamat : „O, dar e atît 
de discutat despre acest Festival de Folclor, incit 
raporturile lui cu creația cultă sint subînțelese, 
iar maeștrii de balet au la indemînă însăși re
sursele ... De alminteri, atît s-a tot vorbit des
pre ceea ce poate, și are dreptul să ia un 
maestru de balet din tezaurul folcloric, încît, 
încă o discuție pare superfluă ...“.

Chiar dacă s-ar fi vorbit atît de mult, incit, încă 
un punct de vedere ar deveni truistic, faptele do
vedesc necesitatea încă a multor opinii, pînă se 
va ajunge la marea operă coregrafică vrednică 
de a fi reținută, de repertoriul teatrului nostru de 
balet Pentru că, ce-i drept, numai principial și 
imperativ s-a vorbit despre valorificarea coregrafi
că a tradiției folclorice în teatrul de balet, fără a 
se sugera, cit de cît, modul care ar face perenă o 
astfel de valorificare. E legitim atunci să se între
be oricine — după ce a asistat la acest grandios 
Festival folcloric — cum un tezaur atît de prețios 
ca al nostru, să nu poată inspira nici o arhitectură 
coregrafică demnă de a deveni clasică.

Cîteva eșecuri, provenind din facilitatea tentati
velor, sint departe de o fi concludente. Iar re
nunțarea s-ar traduce ca o neputință, fiind bine 
știute capodoperele irupte din magma acestei ne
istovite bogății. Dealtfel s-ar mai traduce și ca o 
îngustime estetică ignorarea unor asemenea izvoo- 
re, vibrînd de sensibilitatea unei stirpe aproape 
inegalabil înzestrate. Cîteodcto se disting pe sce
nele teatrelor noastre coregrafice motivele baladei 
și epopeii, dar de prea puține ori mijloacele s-ou 
arătat a fi inspirate și adecvate, așa incit lipsin- 
du-ne termenul unei selecții mai riguroase, ne 
mărginim să amintim reușita baletului „lancu Jia- 
nu’ al compozitorului Mircea Chiriac, unde core
graful Oleg Danovschi pipăie cu mult curaj ur
mele teatrului total, la fel ca și în „întoarcerea din 
adîncuri", ajunsă pe undeva pe fundul repertoriu
lui, motivat, pare-se, cu lipsă de spectatori.

Ceea ce nu se încearcă îndestulător in toote o- 
ceste meritorii, dar prea puține înscenări, este 
sublimarea mișcării de dans folcloric, purcedîn- 
du-se de fapt, numai la operații de reproducere 

temă cultă este forțată prin so
luționări artificiale.

R.N. : — Care ar fi speci
ficul centrului de artă ieșean ?

E.SLB.; — Folclorul înde
părtat și recent, albastrul de 
Voroneț, măiestria iconarilor 
medievali ne fac să vedem cu 
ochii noștri prezentul. Specifi
cul acesta, creatorii trebuie să-l 
trăiască intens în operele lor, 
cercetătorii să tindă a-1 descifra 
prin cuvinte. Ne-a caracterizat 
întotdeauna seriozitatea și sim
țul continuității : ceea ce în
seamnă război declarat copiei 
servile a trecutului sau im- 
povizațiilor după o modă 
superficială sau alta.

R.N. : — Cum concepeți re
lația dintre desen și culoare ?

E.ȘLB. : — Ca un echilibru 
clasic, despre care s-au scris și 
se mai pot scrie ample tratate 
Și dacă culoarea e sentimentul, 
iar desenul arhitectura raționa
lă. preponderența unuia din 

ele poate evolua pînă la trans
formarea culorii în arhitectură 
și a desenului în sensibilă mu
zicalitate poetică. Depinde de 
temă și de temperamentul fie
căruia. Decide clipa de inspi
rație o susține temeinica cu
noaștere meșteșugărească și 
experiența intensă, proprie. Nu
mai acesta este experiment cu 
adevărat, elaborat prin efor
turi proprii, nu împrumutat 
de la alții.

R_N.: — Pe cît înțeleg, res
pingeți — pe bună dreptate — 
acceptarea aprorică a unul 

procedeu sau a unei modalități 
de lacra. care n-au fost veri
ficate prin experiența proprie, 
prin adecvarea ia realitatea 
noastră spiritual Secretul 
componisticii dv. î

E.St.B.: — Secretul 1 Te naș
ti cu el și oricit ai vrea să-l 
achiziționezi, artificialul e des
cifrat imediat de un ochi atent 
seu expert. E un secret atît de 
greu de definit încît nu am în- 
tîlnit nici o publicație care să-l 
releveze just și complet, să-l 
explice măcar la cei mai de 
frunte pictori al lumii, Vero
nese, Rubens, Boucher. E atît 

de greu de exPhcat încît în
suși Rafael, prin prea marea 
desăvîrșire a meșteșugului pa
re demonstrativ didactic, mai 
mult decît naturaL

R.N, : — Deci nn este vorba 
numai de perfecta stăpinire a 
tehnicii picturii, ci de o ar
monie spirituală între mesaj, și 
mijloace, intenție și obiecti
vare, ideal și forma exprimării 
Iui. V-an Impresionat șantie
rele, mișcarea, dinamismul cu 
semnificații sociale adinei. Ce 
idee nouă ați adus in rezolva

rea problemelor de compoziție 
tematică ?

E.SLB. : — Mișcarea si dina
mismul sînt componente natu
rale ale compoziției plastice, de 
la transpunerea imeaiată a da
telor realului, pină la abstrac
tizarea filozofică și exprimarea 
idealului, național și social, în 
echivalențe primordiale de de
sen și culoare. Șantierele m-au 
pasionat fiindcă ele ilustrează 
patosul, contemporan, capaci
tatea creatoare a omului. Aco
lo 11 vezi atît de uriaș pe con
temporanul tău, înfrîngind na
tura, încît ai vrea să-l revezi 
tot atît de mare în siăpînirea 
propriei lui naturi, a societă
ții, fără stihii, fură barbaria 
războaielor. Tematica șantiere

lor poate oferi o exempU'vare 
pașnică pentru spiritualizarea 
pasiunilor nooile ale omului 
făuritor de lume. Eu opun crea
tivitatea forței oarbe a porni
rilor alimentate de arogantă șl 
de morbul poscs'unii, care în
cearcă să coboare omenirea sub 
nivelul rațiunii, tocmai ‘n era 
amplificării ei cosmice. Picto

rul trebuie să lupte si prin ie
rnatica aleasă a compozițiilor 
sale pentru statornicirea ra
țiunii intre oșme-'i, să-i uma
nizeze prin frumusețe. Numai 
o pasiune profund constructivă 
poate fi considerată umană, nu
mai ea merită un loc in artă.

R.N. : — Despre tineri î
E.SEB. : — Maiti rînt talen- 

tați, chiar foarte talentați. Dar 
rapiditatea planetară a infor
mațiilor concomitente, și pe 
plan plastic, precum șl ela

scupuloasă o pașilor, sub cuvint că numoi astfel 
se păstrează specificul autohton, Și aici intervine 
confuzia intre specificul național al oriei core
grafice și oficiul de conservare etnografică, prin 
care prea ușor ne procurăm iluzia creației. Este, 
cum spunea criticul Dan Grigorescu în observațiile 
sole la trecuta bienală de artă plastică, o trato- 
re exterioară a sugestiilor oriei populare — bine
înțeles, dacă avem de-a foce cu o sugestie — 
nesondînd profund în sensurile spiritualității oriei 
populore. Mărginindu-ne la parametrii baletului 
cult, e greu să ne imaginăm ce soectocole core
grafice ar putea să apară luînd ca fond de ins
pirație tradiția folclorică și căutînd neosteniți o- 
cele linii pe core le-a găsit Sroncuși și Enescu, 
Eminescu și Blaga, Țuculescu și fora, situlndu-r>e 
in lume și totuși în afora timpului, conferind crea
ției noastre, ca trăsătură de căootii, perenitatea.

O falsă concepție asupra folclorului coregrafic 
atrage după sine confuzia tradiției cu diferite de
naturări, cum se intimplă pe pion muzicol, cînd 
substanța sonoră tradițională rămine in urma fol
clorului desuet ol tarafurilor, acoperind datinile 
cu zorzoane și flori artificiale. Toate acele bufo
nerii care se introduc în mod cu totul gratuit In 
fabulația pieselor coregrafice de inspirație folclo
rică nu fac decît să mediocrizeze productul, irv- 
greunindu-i penetrația la public.

Baletul elaborează un univers de forme simbo
lice, iar trupul uman este acel termen intermediar 
folosit In exprimarea ideilor și sentimentelor in 
materie tridimensională. Chiar acel balet pe care 
contemporanii il numesc cu un fel de dispreț „o- 
codemic”, este o organizare sintetică o mișcării, 
care traduce elanul biologic sau afectiv în scheme 
geometrice încărcate de sensuri. In dansul mo
dem, care este, după noi, o formă evoluată o 
oonsuiui clasic, sintetlsmul devine și mai strident 
Suorafețele și intensitatea gestului se reduc, gra
pele de mișcări sint concentrate în medione, mo
mentele de pauză, opa rente de fapt pentru că 
mișcarea continuă, devin mai dese. Este o încer- 
core de conciliere a spațiului pozitiv terestru, cu 
spabul oerion, unde ovem acces numai imaginar; 
săritura nefiind decît o infimă desprindere.

Voind să prindem esențe unui dans folcloric, 
ne vom gîndi Io toate componentele sale, la ca
dența lui, la mișcarea dominantă, la plasarea 
parabolelor aeriene, la sensul și frecvența pirue
telor, etc., pentru că fiecare dintre aceste elemen
te particulare sint părți ale unei întregi evoluții 
sufletești și spirituale. Simbolismul și geometrismul 
sint două trăsături constante ale baletului propriu- 
zis și nu mai puțin ale oriei populore românești. 
Această coincidență fericită or ușura mult trans
figurările tradiției noastre, de pe urma cărora or 
beneficia, sigur, baletul cult Și prin transfigurare 
nu înțelegem contorsionarea spre ermetism, ci a- 
titudifiea firească, senină a dansului popular ; tre
cerea acestei atmosfere vitalizante, sincere In vi
ziunea cultă. Geometrismul artei populare româ

nul inerent al recepțronărilor 
juvenile, ca șl unele exemple 
de succes contemporan ridi
cate în slăvi prin negarea va
lorilor trecutului fac din unii 
tineri niște prolifici imitatori, 
în detrimetrul lor, al umanului 
și al frumosului. Dar cum să 
ceri înțelepciune de la pionie
rii căutători de drumuri, cînd 
cite un bătrîn, de la capătul 
drumului, le dezvăluie că 
este înțelept numai prin decor 
exterior și vorbe, pe care le 
neagă esența lucrărilor lui lî 
Tinerii să învețe de la viață, 
de la realitatea înconjurătoare 
lecția originalității.

R.N. : — Visul romantic, 
prospecțiunea plină de încre
dere in viitor joacă un rol 
important in imaginea artisti
că ?

E.St.B.Visul, dacă este luat 
nu ca o abstracție idealizantă, 
ci ca o fantezie liberă în su
punerea realității față de ideal, 
devine baza unei viziuni ext
rem de realiste pentru creator. 
Romantismul, ca rezultat al 
acestei certitudini, este privit 
adeseori ca o aberație senti
mentală, pornită din orgoliu 
exaltat. Această viziune ro
mantică, este însăși prospec
țiunea în viitor a evoluției 
omenirii.

RN. : — Cum ați dori să 
arate atelierul dv. — însingu
rat, sau irecventat de o grupă 
de studenți ?

E.St.B. : In privința studen
ților, multi sau puțini, in-aș 
mulțumi cu un singur ucenic, 
în sensul șl concepția de edu
cație și transmitere a cunoș
tințelor conform spiritului Re
nașterii ; ucenic care, cîndva, 
să lupte pentru idealul artis
tic al învățătorului său, așa 
cum eu sper să fi izbutit să 
aduc, prin lucrările mele, un 
omagiu viu uitatului meu pro
fesor Petre Troteanu.

Dialog notat de

Radu Negru 

nești, cum ar fi curbele dinamice oltenești, sint 
prezente mereu in mișcarea de dans o ocestor 
zone geografice. Este un element de care s-or 
putea prevala orice coreautor cînd ar concepe o 
iucrore autohtonă. La fel șl caligrafia mai ongu- 
lară, proprie faimoaselor dansuri din Oaș, poate 
oferi o schemă de stilizare. Existența otitor forme 
de dans folcloric, existența otîtor posibilități de 
ilustrare sonoră, bocetele, jocurile de nuntă, cîn- 
tecele de preamărire a vieții, diferitele ritualuri, 
sau chior opusurile modeme ovînd ca sorginte fol
clorul, cum ar fi „Concertul pentru violoncel* al 
iui Anotol Vieru, spre a ominti numai unul, ne-or 
obliga, aproape, spre marele pas in vederea pro
fitului pe care coregrafia noastră cultă il păstrea
ză în latență. Pe plan Interpretativ ovem, firește, 
o personalitate bine conturată și detosotâ de orie 
școli. Ne rămine însă ca o datorie stringentă de
signarea unui specific de c’ecție, core să nu se
mene Intr-otit cu oițele incit să fim suspectați de 
epigonism.

Creațiile iul Băjort rămin, indiscutabH, valoroase 
și pentru faptul originalității bor și, os susține fără 
teama erorii, că există o manieră â la Bejart, de
venită un fel de slăbiciune a coregrafilor noștri. 
Bejart prelucrează idei din Baudelaire, din freu
dism, din sistemele indiene de Hatha-Yoga, din 
tradiția chineză, etc., ccoptîndu-le unei ideații 
proprii, mergînd pină la sinteze demne de invi
diat Aș vreo să evoc, intr-o ușoară onalogie, ul
tima formulă broncușiană a ideii de dragoste, dfn 
cuplul Sărutul, devenit pe Poarta eroilor din Tîr- 
oul-Jiu. un cerc dublu, tăiat median de o verti
cala. Ea poate fi înțelease nu numai prin sche
matizarea o două corpuri umane unificate in ac
tul iubirii, dor si prin procesul ideoplostic ol in
tegrării formei existențelor materiale int'-o unitate 
superioară, simbolizată de cercul sau sfera trans
pusă In basorelief. Simbotui erotic perrtra o poar
tă apologizind socrificiul de sine al eroilor î „De 
ce nu î se întreba criticul de artă ion Franzetti, 
bn occepțba filozofiei folclorului român (Miorița) 
moartea nu e decit nunta Cu principiul superior, 
• mîndra crăiasă, o lumii mireasă».

lată numai o idee care, prefăcută In iert mottv 
coregrafic, a putut "oste două scurte balete in 
viziunea Iul Vasile Marau.

Modul de stilizare. — tinînd mol mult de me
toda de formular^ ortisticâ. de expresie, de for
mă. — semnificațiile, temele simbolisticiî mitice a 
omologiei om-cosmos și existență, sînt constante 
care ar putea sta in vederile corezutorilor, ele fi
ind in conformitate cu spiritul artei populare. Nu 
numai, calitățile lor vizuale, ci și puternicul inte
res pe care ele ar avea darul să-l trezească spec
tatorului de balet, saturat de legende puerile ori 
de intrigi anecdotice, ar trebui să fie avut in 
vedere cind (desigur fără o prea mare întîrziere) 
se va porni Io o noua întreprindere regizorai-co- 
regraflcă.

Ștefan loanid

T. V.
„O personalitate fără perso

nali ta te ", pare, ta prima ve
dere, o banală butadă. Dar a- 
firmatia acoperă, din păcate, 
uneori, o realitate. Aceasta, pe 
de o parte, din cauza prolife
rării sensurilor și accepțiilor 
termenului, iar pe de alta, din 
cauza înțelegerii limitate a mo
dului în care poate fi pusă în 
valoare. pe micul ecran, per
sonalitatea unuia sau altuia 
dintre invitați.

Avi nd nu mimai un statut psi
hologic, ci si unul social, per
sonalitatea poate fi învestită 

cu această calitate de diverși 
factori instituționali, televiziu

nea concurlndu-i, firește, de la 
distantă, prin posibilitățile de 
care dispune de a ,, lansa" un 
imne. Care devine implicit, pi
uă le proba contrară, o perso
nalitate. Bineînțeles în sensul 
exagerai de larg al termenului, 
tinînd de simple, accidentale 
ierarhizări în funcție de exi
gente, uneori, destul de discu
tabile. Așa se face că cea mai 
proaspătă, uneori și firavă, stea 
de muzică ușoară, devine, pe 
micul ecran, cu o primă vite
ză cosmică, o personalitate, alta 
fiind situația cînd ne referim 
la un poet sau la un tînăr cer
cetător. Anomalia ține, evident, 
sl de o anume vogă a epocii, 
aureolind, să spunem, twist-ul 
sau fotbalul ; precum și de in
discutabila apetență a tele-spec- 
tatorilor și, in general, a spec
tatorilor, pentru produsul deco
nectant. Faptul nu este lipsit de 
răsfringeri negative, oferindu-se, 
din păcate, prea multe modele 
din domeniul gloriilor efemere 
și facile, si prea puține din a- 
cela al autorilor unor perfor
mante literare, artistice, științi
fice, cu un profund ecou în 
viata societății sau chiar în 
destinul civilizației umane.

Pozitiv este faptul că, pentru 
înlăturarea acestei anomalii, au 
fost luate, în ultimul timp, o 
seamă de măsuri. Drept urma
re. a sporit simțitor numărul 
autenticelor personalități invi

tate să amplifice, prin prezen
ta lor, substanța șl ecoul uno
ra sau altora dintre emisiuni. 
Râmi ne doar ca această soluție 
să fie tn mod med hotărît în
soțită si de una calitativă, vi- 
ztnd, tn ultimă instanță, pune
rea în valoare, în planul idei
lor, a respectivelor personali
tăți. Pentru că, dacă mai e- 
xistă totuși și excepțiile cons
tituite din personalități (litera
re, artistice, științifice) fără su
ficientă personalitate, există și 
tele-emlsiuni supărător de im
personale, în ciuda faptului că 
nu duc de loc lipsă de veri
tabile personalități. Cauza este 
abordarea defectuoasă a acesto
ra, uneori, la modul la care 
cel vechi se adîesau oracolului 
de le Delfi, diferența constînd 
doar în numărul sporit al în
trebărilor. Și mi-1 amintesc pe 
maestrul Bellgan plasat în clar
obscurul misterios al unei sce
ne, în timp ce, de undeva din 
neantul sălii, se succedau în
fiorate sonoritățile enigmatice 

ale »n«ri chestionar multilateral, 
cuteninind cu întrebarea r

— Ce-ați Vrut să spuneți în 
cartea pe care ați publicat-o?

Spiritual, acesta l-a trimis pe 
redactor să se informeze direct 
de la sursă. Răspunsul era e- 
vident cuprins In cartea cu 
pricina, în care Beiigan spusese 
tot ee avusese de spus 1

A doua modalitate deficitară 
constă în subordonarea perso
nalităților invitate (de pildă, la 
o masă rotundă) aptitudinilor de 
isteț monitor ale redactorului- 
gaodă. Care știe dinainte tot 
ceea ce vor putea spune oas
peții, șl încA ceva pe deasupra. 
Trebuie să fii acad. Grigore 
Moisil pentru ca să depășești 
cu dezinvoltură această sîcîi- 
toare dădăceală, șl să explo
rezi spontan, implicații diverse, 
«nele neașteptate, ale domeniu
lui investigat. Iar ha urmă să 
adaugi, așa cum a și făcut a- 
cest distins savant, cu superbă 
nonșalanță;

— Știu că nu pentru a«ta 
m-fd invitat aici, dar uite că 
am 8ă-ți dau șl răspunsul pe 
care-1 aștepți . . .

— Ceea ce a avut darul să-l 
Mnâșteaecă pe redactorul-gaadă, 
care era ferm convins că 

•ptima realizare a emisiunii cu 
pricina ar fi rezultat numai și 
numai din milimetrica împlinire 
• «nul ^model" preconceput, 
realizat categoric doar în func
ție de propria-i personalitate, nu 
și de a acelora cărora, de fapt, 
le era dedicată.

Nu mal e cazul să adăugăm 
eă asemenea procedee teie-de- 
personalizează, lăsînd în amin
tire doar schița unei întîlniri 
posibile cu universurile de idei 
și cunoștințe ale unor perso
nalități, nu arareori, fascinante.

I. Friduș

DE LA 
ADAS

încheierea de asigurări de bunuri și persoane 
constituie o măsură de prevedere determinată de 
grija deosebită pentru familie, pentru cei dragi. 

Adresați-vă cu încredere organelor ADAS, 
care vă pot oferi asigurarea ce o doriți.



fragment din romanul „CETATEA44 de VICENJIIJ DONOSE

Calul galopează întins că>- 
tre Cetate. Deși crengile îl 
lovesc peste față, oșteanul 
nu strunește frîuL Înfige 
pintenii de alamă în burta 
animalului și scîșnește din 
dinți. Calul se smucește 
înainte înfricoșat de dure
rea care parcă îl ajunge 
din urmă. .Mînă, Murgule, 
du-mă ca vîntul și ca gîn- 
dul... Mînă, Murgule, 
mină I Domnul ne așteap
tă încă de cînd am plecat 
și e mult de atunci, iar el 
trebuie să se gîndească la 
fiecare lucru în parte... 
Trebuie să ajungem vii la 
Scaun. Chiar dacă lotrii ne- 
or ieși înainte.. .*

Și Murgul galopează ca și 
cum prin țepii pintenilor 
s-ar scurge în sîngele lui 
gîndurile călărețului, niște 
gînduri bune și proaspete 
ca otava...

Dar, deodată, se opri în- 
figîndu-și copitele în colb. 
Călărețul se arcui în șea 
gata să cadă. In mijlocul 
drumului stătea o fată cu 
un ulcior în mînă. Stătea 
acolo nemișcată, pwcX ar 'I 
așteptat de o veșnicie si 
din cauza așteptării s-a 
făcut statuie.

Cînd își reveni, oșteanul 
i se uită cu ciudă în ochi. 
Ea avea ochii ca frunza pă- 
duriL umbriți de genele 
nopții.

— Ești 
Parcă te 
pentru prima dată 
meie, așa ostenești

Vorbele ei îi 
pentru o clipă sîngele. Tre
buia să-i răspundă la fel, 
dar el nu cunoștea mește
șugul cuvintelor frumoase, 
așa că sări din șea și îi 
vorbi cu vîrfurile degetelor 
pipăindu-i obrajii.

grăbit, voinice, 
duci să iubeștl 

o le- 
calul, 
amețiră

să

din

— Bea, voinice! 11 Întin
se ea ulciorul. Am pus în 
el toate otrăivurilei zeamă 
de cucută și de mătrăgună, 
frunză de soc șl limbă de 
șarpe... Bea, voinice, și o 
să rîzi după aceea, și o să 
plîngi, și o să simți că ești 
și mare șl mic, și o 
mori frumos, așa cum ești.

El 21 luă ulciorul 
mină, îl ridică pînă la înăl
țimea frunții, apoi i-1 în
tinse poruncindu-i:

— Bea I
In cealaltă mînă lucea 

jungherul. Luciu mat, ame
nințător.

— Eu n-am să beau nicio
dată, zise ea. Băutura a- 
ceasta este numai pentru 
bărbați, iar dacă ei nu vor 
s-o bea sînt lașL

El se vedea intrînd în 
Cetate pe poarta cea mare 
fără să fie întrebat ce cau
tă. Străjerii știau cum îl 
cheamă și cum arată. Cu
noșteau chiar șl calul, căci 
așa poruncise Domnul și 
așa trebuia să fie. Trecuse 
prin atîtea dureri, dormise 
sub streșini de pădure în 
timp ce Murgul păștea ală
turi cu urechea neadormită, 
se numise mereu bărbat, 
iar acum îi ieșea în cale 
o fată care voia să-1 încer
ce dacă este laș sau nu.

— Dă-mi ulciorul, spuse 
eL Dă-mi ulciorul cu otra
vă. Vreau să beau toată 
otrava, dar numai din mîna 
ta, frumoaso.

— Ești curajos, voinice. 
Mai curajos chiar decît 
moartea, care îi ucide și pe 
prinți și pe tîlharL

— Vreau să beau, zise 
eL Sînt atîtea zile de cînd 
n-am mai băut otravă, din 
ulciorul întins de o fată 
frumoasă ca tine..,

f.

Fata 21 întinse cu mină 
tremurătoare ulciorul, iar 
cînd ei voi să-l apuce, ti 
dădu drumul ferindu-și pi
cioarele.

— Semn rău, voinice, îl 
zise ea tncerctnd să rîdă. 
încalecă și fugi la Cetate. 
Fugi, voinice. Te rog, fugi, 
fugi...

C® un cîntec de graur 
o săgeată despică liniștea 
șl pătrunse în spinarea fe
tei.

...— Fugi, voinice, fugi.. 
Teme-te de lotrii care vor 
să țe piardă...

Călărețul o smule pe fată 
din Iarbă șl se aruncă pe 
calul care aștepta. Sudoa 
rea îl cursese într-o clipă 
prin toti porii udîndu-i că
mașa de cînepă.

„Du-mă, Murgule, ca vîn- 
tul șl ca ghidul*...

Săgețile zburau pe lîngă 
el fără număr, dar nici una 
nu-1 nimerea.

.Du-mă, Murgule, du
mă !.. .*

In urmă auzea galopul 
altor cai cutremurînd pă
mîntul. Pădurea tresărea 
îngrozită de urmărirea care 
se începuse. Fagii înalti 
își clătinau frunzele cu du
rere. Nu mai văzuseră cai 
alergînd ca niște fantome, 
zdrobind iarba care creștea 
numai pentru ei. Schilodită, 
fruntea pămîntului tremura 
și plîngea. Se despica pă- 
mîntul de atîtea copite care 
îl băteau fără milă...

„Indură-te, doamne, dă-le 
voie furnicilor să roadă 
potcoavele și copitele lor.. 
Femeie cu ochii ca pădu
rea primăvara, femeie...
Al în spate o săgeată cara
te roade încet și vrea să 
te ucidă. Unde ți-s ochii 
verzi ca pielea gușterului 
sau ca viata ierbii ..

Murgul își scapără către 
lurcă potcoavele... Unde 
vor fi Cetatea și Domnul 7 
Femeia răpită pădurii se 
clatină-n șea și deschide 
ochi de nesomn și durere. 
Luncile-s departe și caii se 
aud tropotind în urmă. 
Crengile se lasă lovite și 
nu plîng... Nimeni nu va 
veni în întîmpinarea lui ca 
să-i sperie pe lotri.

Copitele cailor se aud din 
ce în ce mai tare crimpo- 
țînd și ultimul dram da 
speranță. In fiecare clină 
unul dintre lotri scoate o 
săgeată din cucură și își 
strunește arcul.

.Doamne-dumnezeule, ai 
murit sau s-a întîmplat ceva 
cu tine acolo sus, în cer 7 
Despică în urma mea pă
mîntul, căci altfel nu știu 
dacă va crede că am fost 
cinstit.. Vor spune că m- 
am lăsat anume prins și mă 
vor pomeni ca pe un laș... 
Du-mă, Murgule, nu aștepta 
să mă auzi strigînd stră
puns de vreo săgeată. 
Poate sînt lotri, poate numai 
niște necăjiți, eu nu știu 
ce vor de la mine. Mînă, 
Murgul.-, mină. . Du-mă ca 
vîntul și ca gîndul!... Se 
vede în zare Mînăstirea, 
nu mai este mult pînă la 
Cetate. Numai să nu mă 
lovească vreo săgeată și să 
mor înainte de a-i vedea 
zidurile.. .*

In zare, Mînăstirea parcă 
dormea sub acoperișul de 
șindrilă înnegrită de ploi și 
timp. Calul alerga spre tur
lele ei, cu picioarele încor
date ca niște arcuri. Din 
urmă se auzeau venind ca 
niște bondari grăbiți săge
țile. Și, deodată, un glas 
aspru, ca o poruncă în
gheță sudoarea de pe cru
pa calului și de pe spatele 
călărețului:

— Stai, voinice! Nu te 
duce la Mînăstire I Vrei 
să te omoare chiar cel pe 
care îl slujești 7

Parcă cel care striga se 
afla chiar lîngă ei. Calul 
tresări înspăimîntat de pin
tenii care îi intraseră la 
sînge în coaste. Se repezi 
înainte cu trupul fumegînd 
de sudoare, ca o fantomă. 
Mînăstirea venea spre el, 
creștea mereu, se făcea din 
ce* în ce mai neagră și mai 
urîtă. Copitele cailor din 
urmă cutremurau pămîntul. 
Mînăstirea se clătina ca un 
copac mort bătut de vînt, 
despre a cărui viață oamenii 
nu mai vorbesc de mult. 
Murise toată suflarea... Dar 
deodată porțile se deschi
seră și o ceată de călu
gări ieșiră ca suflați de 
vînt și se așezară în mijlo
cul drumului așteptînd.

Cînd ajunse 
Iul se ridică 
cioare și se 
mai auzi nici 
lor din urmă,
toarse capul și îi văzu o- 
priti la cîteva zeci de metri, 
așteptînd cu capetele ple
cate, struniți de brațele 
vînjoase ale urmăritorilor.

— Ce cauți aici 7 îl în
treabă cel mal bătrîn din
tre călugări ridieîndu-si se
meț fuiorul bărbii. Cine ți-a 
dat voie să calci legea și 
să așezi pe cal o fe
cioară 7 De unde vii atît 
de grăbit îneît ai asudat 
animalul care este înrudit 
cu acela pe care a intrat 
Isus în Ierusalim 7 Cum te 
cheamă 7 De ce 
ca să ne săruți 
care în fiecare 
preunăm pentru
tare prea bunului Dumne
zeu pentru toți păcătoșii 7 

„Cicălitor ca o muiere 
care a mîncat frunză de 
limbariță, lasă-mă să trec, 
dacă vrei să nu-i dau foc 
șindrilei de pe mînăstire. 
Spune-le călugărilor să-și 
ia topoarele și arcurile și 
să plece; nu vreau să fiu 
rău — niciodată n-am fost

lingă ei, ca- 
în două pi- 
opri. Nu se 
tropotul cai- 
Călăretul în-

nu cobori 
mîinile pe 
zi le îm- 

a cere ier-

așa...
In spate, caii lotrilor sfo- 

răiau nervoși bătînd cu co
pitele pămîntul. Pe deasu
pra mînăstirii trecea un stol

cu solie. Iar 
să te închi- 
oamenii sfin- 
gonească pe

de grauri lopătînd cu zgo
mot din aripL Graurii erau 
negri ca tăciunele și se du
ceau grăbiți spre Cetate, 
parcă și ei ar fi fost ur
măriți de cineva.

... Cei mai multi din
tre călugări erau tineri, — 
aveau bărbile neîmplinite. 
Dar mîinile lor semănau 
cu niște rădăcini noduroa
se, abia scoase din pămînt—

După ce văzu și simți 
toate acestea, călărețul își 
pironi privirile în ochii mo
nahului — niște priviri tă
ioase ca ascuțișul coasei — 
și îi spuse :

— Este ceasul rugăciunii 
sfințite. Inchină-te pentru 
mine și pentru Domn. Eu 
la el mă duc 
dacă nu VTei 
ni, pune-i pe 
tiei tale să-i 
acești tîlhari de codru care 
au străpuns-o 
pe fecioara pe 
pe calul meu. 
ți-e vrerea și 
lasă-mă să trec, pentru 
Domnul mă așteaptă și 
trebuie să ajung la el 
să-i spun adevărul...

Struni deodată frîul și 
Iul se smunci în sus și îna
inte.

Călugării, surprinși, H lă
sară să treacă printre ei. 
Cînd strigătele celui mai bă- 
trîn îl scoase din amorțeală 
era prea tîrziu. Urmăritorii 
veneau unul lîngă 
plecați pe gîturile 
gata să sară peste 
lor.

cu săgeata 
care o vezi 

Sau, fă cum 
puterea, dar 

că 
eu 
ca

ca-

altul a- 
cailor, 

capetele

Nu-i lăsațif

Inde-

barbă 
iarba

clipă care trecea li 
din ce în ce mai 
căutau locul în ca- 
lovească pe fiecare

Oprifi-i I 
strigă bătrînul. Opri ...

O suliță de carpen îi tre
cu prin piept, îl clătină și 
II tintui apoi pe pămînt, 
cu fata în sus, cu ochii În
torși peste cap, ca și cum 
ar fl vrut să privească și 
din această poziție fuga In- 
spăimîntată a cailor ...

.Cain, de ce l-ai ucis pe 
fratele tău Abel 7*.

Si muri sub zborul 
părtat al graurilor.

Vîntul trecea prin 
mîngîindu-i-o ca pe
cea mai proaspătă a cim
poiul.

Călugării se închinară In 
grabă, apoi se Impărtiră în 
două cete i o ceată mai 
mică rămase lîngă mort, iar 
cealaltă încăleca pe cal și 
se pierdu în praful ridicat 
de trecerea furioasă a lo
trilor. Caii Ie erau odihniți 
șl de aceea 9e apropiau me
reu de urmăritori. Mai în- 
tîi îi văzură ca prin ceată 
din cauza prafului. Dar cu 
fiecare 
vedeau 
bine și 
re să-l 
dintre ei. Oșteanul acela ca
re ducea fata pe calul lui, 
nu se vedea încă, dar erau 
siguri că între el și lotri 
distanta era destul de mi
că, pentru că aceștia din 
urmă își băteau fără milă 
caii, într-o ultimă forțare, 
ca să-l ajungă.

In goana cailor călugă
rii își scoaseră arcurile și 
începură să-i săgeteze pe 
urmăritori, dar săgețile zbu
rau în vînt ca niște pene 
lipsite de greutate, iar cînd 
una dintre ele străpunse 
spatele unui lotru, care ți
pă și se frînse în șea să- 
rutînd coama calului, cel 
din frunte Întoarse capul si 
strigă :

— Al greșit, părinte. El 
este în fată ...

Călugării își struneau me
reu arcurile și dădeau dru
mul săgeților. Lotrii cădeau 
unul cîte unul strigînd. Cel 
din fruntea lor se întorcea 
la fiecare strigăt și spunea :

— Ai greșit, părinte I El 
este în față ...

$i deodată se trezi singur, 
îngrozit, înfipse pintenii în 
burta calului ca și cum ar 
fi vrut să-l ajungă cu orice 
preț pe omul din fata lui. 
Apoi smunci frîul și calul 
o luă de-a dreptul peste 
cîmp poticnindu-se prin 
gropi și pietre. O săgeată 
îl făcu să îngenuncheze și 
atunci lotrul se smulse din 
șea și începu să alerge că
tre pădurea care abia se 
vedea în zare.

CONTRA

PUNCT

NEILT CUUVA

„DOMNIȘOARELE”
in 
că 
ar

11-

nu 
te-

din drama morală a u- 
fete tinere, de la fnce- 
cu fragilităfi de victi- 
singularizată anormal 

mîlul dens al provin-

Nimic nu dovedește, 
romanul Domnișoarele, 
autoarea, Nelly Cutava, 
dori să se pună de acord 
cu cuceririle tehnicii nara
tive din ultimile decenii. 
Nereceptivă întru totul la 
schimbările climei literare 
recente, prelerînd confortul 
procedeelor tradiționale, 
prozatoarea își relevă, cel 
mult, o vocație mimetică, 
prin reabordarea cu curaj
— trebuie s-o recunoaștem
— dar cu riscuri atît pen
tru ea însăși, cit șj pentru 
lector, a dramei „ilorilor 
0111116" în leșioasele tîrgu- 
șoare de provincie, din 
teratura antebelică.

Se înțelege că nimeni 
condamnă o asemenea 
mă. Chiar dacă ea a fost 
utilizată atît de obsesiv 
altădată, poate să fie figu
rată din nou in contempo
raneitate. Dar trebuie rea
lizat un anume medium ac
cesibil cititorului de astăzi, 
în așa fel incit acesta să 
aibă impresia certă că i se 
oferă o veritabilă noutate 
editorială, și nu o reedita
re a unui roman din seria 
.Romane de ieri și de azi". 
Un lector mai puf in avizat 
sau un recenzent pus pe 
farse ar putea să facă im
prudenta să treacă direct 
romanul în categoria isto
riei literare, dacă, bineîn
țeles, cartea întrunește a- 
tribute calitative. ,

Scrisă la 1900, această 
narațiune ar fi interesat 
extrem de mult și ar fl 
iscat multe discuții și lau
de în presă. S-ar fi spus 
de pildă că substanța dra
matică a cărții este culea
să 
nei 
put 
mă, 
de 
clei, gata să absoarbă e- 
nergii sau să devitalizeze 
elanuri. încercările eroinei 
de a evada din acest ori
zont de existentă meschin 
pînă la enervare, model 
Sadoveanu, (o ieșire după 
ora șase pe șosea pare de 
domeniul extraordinarului) 
se soldează cu eșecuri re
petate, care aduc derută, 
desgust, dezabuzare lentă. 
Sfîrșitul Cameliei este pre
vizibil. Autoarea însăși li 
privește drama cu detașa
rea martorului fără parti
cipare, iar această autop
siere morală capătă în in
tenția sa o tentă etică, e- 
nuntată didacticist, de alt
fel de la început, printr-un 
citat din Spinoza.

O colecție de personaje 
de pantomimă, dintre care 
nu lipsesc mătușile mania
ce, sînt surprinse subtil în 
ascunzișurile mecanismelor 
lor intime, de ceasornice 
stricate. Autoarea caracte
rizează atent atmosfera de
crepită, face portretizări e- 
xacte, desfășoară cu gravi
tate rece psihologii, întîr- 
ziind voit narațiunea pen
tru a realiza spectacolul 
deprimant al descompunerii 
și deprimării morale.

Dar romanul Domnișoa
rele este scris recent (pro
babil!) și editat în 1969. 
De aceea reabordarea ace
leiași teme solicita revizui
rea exercitiilor tehnice, ca
pabile să învie un perso
naj inedit și o atmosferă 
care să incite interesul ci
titorului contemporan. Insă 
cei de la 1900 au scris 
pre limba lor și nu se 
cade să-i imităm întru to
tul.



FABRICA DE ANTIBIOTICE IAȘI

Construirea Fabricii de antibio
tice Iași s-a înscris într-una 
din primele realizări ale țării 
noastre pe linia dezvoltării in
dustriei, In prezent, fabrica dis
pune de pavilioane de pro
ducție, două pavilioane de 
cercetări și control al fabri

cației, vivarium, secții de do
cumentare științifică și tehnică, 
instalații anexe pentru abur și 
aer steril, frig, termocentrală, a- 
telier mecanic central, o sec
ție meteorologică complexă 
cu ateliere de mecanică fină, un 
pavilion administrativ și social 
cultural, o linie de blocuri de
pozite, o seră de peste 2.000 m2 
și alte clădiri anexe, toate for- 
mînd un ansamblu arhitectonic 
încorporat de spetii verzi.

O dată cu dezvoltarea fabricii 
din punct de vedere arhitectonic, 
an de an a sporit și numărul 
de produse. Astfel, dacă în anul 
1955 fabrica realiza un singur 
produs, Penicilină, în decursul 
anilor s-au asimilat o serie de 
produse noi, atît antibiotice de 
bază cum sînt: Penicilina V, 
Strcptomicină, Aureociclină, Te
traciclină, Eritromicină, Griseo- 
fulvină, cît și o serie de derivați 
cu largă utilizare terapeutică 
ca: Propamicin, Moldamin, E- 
fitard, Strepancil, Eritromicină 
lactobionat etc.

Pe lingă produse de antibio
tice de bază și derivați, în secția 
de produse galenice se fabrică 
peste 60 unguente și supozi
toare.

Produsele galenice fabricate au 
ca principiu activ antibiotice, 

hormoni și alte produse medi
camentoase.

Dintre acestea, numai în acest 
an intră în fabricație produse 
cu largă utilizare ca : Triamcino- 
lon unguent, Triamcinolon S un
guent, (unguent cu Triamcinolon 
și Saprosan), Buclosamid, Buclo- 
samid P, Locacorten, — unguen
te de uz uman cu acțiune anti- 
pruritică, Bromocet unguent și 
Tripaflavină unguent pentru uz 
veterinar.

De asemeni, în aceeași secție 
se fabrică și o serie de unguen
te de protecție ca : Bentoderm, 
Bentogel, Siloderm.

O dată cu darea în funcțiune 
a celor 2 pavilioBne de Biostimu- 
latori și produse de semisinteză 
s-a lărgit producția biostimulato- 
rilor și derivaților de antibiotice.

Astfel, pentru producția de con
centrate furajere necesare în zo
otehnie (vamixuri) se fabrică 
Bevitex, Tetraxin, și Aurex în 
diverse concentrații.

Gama de produse semisintetice 
a crescut cu următoarele : Propi- 
onil eritromicină, Solvocilin, (si
milar Reverin — Hoest), Tripe- 
din — 600, etc.

Tot în pavilionul de Semisin
teză a început fabricația de pe
niciline semisintetice, produse 
care prezintă avantajul că acțio
nează asupra microorganismeloi 
sensibile fa penicilina clasică în
să sînt mult mai active și cu 
efect pozitiv și asupra tulpinilor 
penicilino-rezistente.

Din acestea fac parte : Metici- 
lina, Ampicilina, Oxacilina, Clo- 
xacilina etc., produse care ur
mează să intre în fabricație incă 
în cursul acestui an. Flacoanele 
de Meticilină românească se vor 
găsi in farmacii chiar în cursul 
lunii octombrie.

Penicilinele semisintetice au la 
bază un produs intermediar co
mun — acidul 6 aminopenicila
nic.

Descoperirea și prepararea a- 
cidului 6 aminopenicilanic (1959 
—— nucleul moleculei de 
penicilină — a generat posibili
tatea realizării unor produse a 
căror extindere depășește poate 
însăși descoperirea penicilinei.

Acidul 6 aminopenicilanic 
este o substanță intermediară 
deosebit de utilă, dînd posibili
tatea ca, pornind de la A 6 AP, 
să se obțină pe cale chimică 
peniciline noi, cu moduri de ac
țiune noi.

Prepararea penicilinelor semi
sintetice se bazează pe trata
rea A 6 AP cu cloruri acide, 
respectiv anhidrida sau amida a- 
cidului respectiv.

Penicilinele semisintetice rezul
tate prezintă o serie de pro
prietăți superioare față de pe
nicilina clasică, astfel :

Meticilină se caracterizează 

printr-o stabilitate neîntrecută 
fată de penicilirază, aspectul an
tibacterian corespunde spectrelor 
penicilinelor G și V, însă dato
rită stabilității la penicilinază a- 
re activitate în egală măsură îm
potriva stafilococilor penicilino 
rezistenți și penicilino sensibili, 
avînd și acțiunea bactericidă.

Oxacilina este și ea penicilano- 
rezistentă și în plus are avanta
jul fată de meticilină de a fi sta
bilă la acizi putîndu-se administra 
pe cale orală.

Ampicilina, are un spectru de 
acțiune mai larg ca al penicilinei 
G, este acido-rezistentă și se ad
ministrează pe cele orală.

Fabricarea acidului 6 aminope
nicilanic, și cercetarea diverșilor 
derivați ai acestuia în colaborare 
cu ICCF București și Cluj deschi
de la F.A.I. perspectiva lărgirii 
gamei de peniciline semisintetice, 
produse noi cu valoare terapeuti
că deosebită.

In afară de antibiotice și pro
duse galenice, fabrica produce 
hormoni steroizi de tipul predm- 
son și prednisolon si vitamina B12-

In prezent se fabrică peste 90 
de produse cu largă utilizare in 
terapeutica umană și veterinară.

Colectivul fabricii a reușit să 
producă antibiotice de calitate su
perioară cu activitate ridicată co- 
respunzind condițiilor de calitate 
cerute de Farmacopeea Română și 
Farmacopeile străine.

Astfel, se explică cerințele mari 
de antibiotice la export.

In prezent fabrica exportă 23% 
din producția realizată.

Produsele fabricii se exportă in 
27 de țări printre care : U.R.S.S., 
R. D. Vietnam, Mongolia, Belgia. 
Elveția, Italia, Turcia, Etiopia, 
Australia. Pakistan etc.

Creșterea numărului de produ
se an de an prin îmbunătățirea 
continuă a calității produselor 
este rezultatul însușirii de că
tre cadrele de specialiști a unei 
largi experiențe în acest dome
niu nou reușind să îmbine ce
rințele producției cu munca de 
cercetare științifică.

Pentru sectorul de cercetări 
biologice și tehnologice este a- 
sigurată baza materială a cer
cetării, ca și posibilități de do
cumentare științifică, concretizate 
printr-un birou de documentare 
dotat cu cadre de specialiști ca
re asigură apariția periodică a 
unui caiet documentar .Anti
biotice", redactează fișe biblio
grafice, traduceri, cercetări biblio
grafice și studii de sinteză.

Biblioteca tehnică în prezent 
este dotată cu aproximativ 14.000 
cărți, 2.000 broșuri, 6.000 reviste, 
1.000 microfilme, STAS-uri, fișe 
bibliografice, etc.

Munca de cercetare care se 
desfășoară nu numai în cadrul 
serviciilor de cercetări, ci și la 

fiecare secție, a condus la elabo
rarea și modificarea unor procese 
tehnologice care și-au găsit apli
cabilitatea imediată în fabricație.

Serviciul de cercetări biologice, 
asigură dezvoltarea dinamică a 
proceselor de biosinteză în fabri
cația curentă studiind creșterea 
continuă a productivității tulpi
nilor prin metode de selecție na
turală și artificială precum și 
prin lucrări originale de speciali
tate.

Dintre lucrările mai importante 
putem cita : elaborarea unui nou 
procedeu de obținere a Tetraci- 
clinei, îmbunătățirea procesului de 
extracție a penicilinei V, noi re
țete de fabricare a mediilor de 
cultură pentru biosinteză Penicili
nei, Streptomicinei, Eritromicinei 
etc

Subliniem că un colectiv din 
cadrul fabricii a studiat, experi
mentat și aplicat in fabricația in
dustrială, obținerea Griseofulvinei, 
un nou produs antibiotic cu a- 
plicație in terapeutica umană și 
veterinară. Griseofulvina este un 
metabolit al diferitele»' tulpine de 
Penicillium, cu acțiune specifică 
împotriva dermatofitelor din genul 
Microsporum Epidermophyton și 
Trichophyton. Este utilizată in 
epidermofitie, tricofitie, favus, 
microsporie.

Economiile rcâli zate prin apli
carea cercetării in perioada 1960 
—1968 se evaluează la 56,5 mi
lioane lei.

In cadrul fabricii pe baza re
zultatelor obținute in cercetarea 
științifică s-au obținut creșteri 
importante a concentrației de 
principiu activ in procesul de 
biosinteză precum și a randamen
telor in purificare fapt care a 
permis creșterea intensivă a pro
ducției din fabricația curentă cre- 
ind condiții pentru lărgirea ga
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mei de sortimente în cadrul a- 
celeiași capacități.

Astfel, la Penicilina G, produc
ția pe șarjă a crescut de peste 
7 ori, la Streptomicină de 6 ori, 
la Penicilina V de 7 ori, la Te
traciclină de 6 ori, față de primii 
ani de fabricație.

Datorită acestui fapt pe insta
lația inițial proiectată pentru 
Penicilia G s-a putut fabrica Pe
nicilina V, Tetraciclină, Eritromi
cină, etc.

In prezent, fabrica are contrac
te de colaborare tehnico-științifi- 
că cu I.C.C.F. București și Cluj, 
Institutul Politehnic Iași, Institu
tul Medico-farmaceutic Iași, U- 
niversitatea Iași, Filiala Acade
miei R.S.R. Iași, Cluj, Timișoa
ra, București etc.

In decursul celor aproape 14 
ani de activitate în fabrică s-au 
adus și o serie de modificări și 
modernizări ale instalațiilor.

Astfel, s-a modernizat instala
ția de purificare a Penicilinei G, 
prin montarea unei linii de sepa
ratoare lichid-lichid de înaltă 
productivitate.

La filtrarea Tetraciclinei s-a 
înlocuit vechea instalație de fil
trare presă cu filtrare pe filtru 
tambur, iar la uscarea Strepto
micinei vechile atomizoare s-au 
înlocuit cu un atomizor ce lu
crează complet automat și care 
asigură randamente sporite și 

calitate superioară a produsului.
In cei 14 ani de funcționare a 

fabricii producția globală a cres
cut de peste 13 ori, iar producti
vitatea muncii de aproape 2,5 ori.

Astfel, în planul de perspectivă 
sînt prevăzute a se asimila noi 
produse care să conducă la creș- 
tarea de peste 2 ori a producției 
globale pînă în anul 1980 față 
de anul în curs.

Se studiază asimilarea unor 
produse noi ca : Lizină, Nistatină, 
Oxitetraciclină, Kanamicină etc.

UZINA DE FIBRE SINTETICE IASI
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Fibrele poliesterice sînt 
cele mai noi fibre care, da

torită proprietăților lor, s-au 
dezvoltat rapid pe scară in
dustrială in întreaga lume. 
In aproximativ 10 ani, pro
ducția a crescut de 30 ori și 
peste 100 de țări și-au 
construit uzine pentru pro
ducerea acestor fibre.

Această creștere rapidă 
s-a datorat necesității înlo
cuirii fibrelor naturale, cît 
Și proprietăților lor, făcîn- 
du-le apte pentru multiple 
Și variate întrebuințări.

Fibra românească TEROM 
obținută la Uzina de Fibre 
Sintetice Iași se comportă 
la nivelul celor mai bune 
fibre poliesterice în lume, 
avînd o bună rezistență și 
o afinitate tinctorială deo
sebită.

Țesăturile din TEROM 
sînt ușoare, au un tușeu 
plăcut, se comportă bine 
la spălare și se usucă ra
pid.

Datorită faptului că au o 
bună rezistență la șifonare, 
țesăturile din fibră polieste- 
rică TEROM nu necesită 
decît rareori a fi călcate, 
fiind în felul acesta îmbră
cămintea ideală pentru 
sport și vacanță.

In amestec cu fibrele na
turale, produsele obținute 
sînt neșifonabile.

Din fibra TEROM se pot 
produce nu numai țesături 
ușoare, ci și stofe grele, 
vopsite într-o gamă variată 
de culori.

Fibra poliesterică TEROM 
este rezistentă Ia acțiunea 
acizilor, bazelor, agenților 
oxidanți și reductori.

Solvenții organici, pro

dusele petroliere nu acțio
nează asupra confecțiilor 
din TEROM, deci se pot 
curăța chimic fără a influ
ența negativ calitatea aces
tora

Datorită calității superioa
re pe care o are fibra poli
esterică TEROM, recunos
cută atît în țară cît și in 
străinătate, ea a început să 
fie intens solicitată.

Calitățile fibrei polieste
rice TEROM au satisfăcut 

cele mai exigente cerințe 
impuse de consumatorii in
terni, iar in afara țării s-a 
dovedit a fi competitivă cu 
cele mai renumite mărci 
mondiale cunoscute pînă a- 
cum.

Datorită acestora, solici
tările au crescut, fibra 
TEROM expediindu-se, pî
nă în prezent la toate fa
bricile M.I.U. din țară cît 
și în Italia, Franța. Elveția, 
Belgia ș.a

Fibra poliesterică TEROM 
și-a făcut intrarea pe pia
ța internă și externă dato
rită calității ei și. deși »tî- 
nără“, a reușit să se impu
nă alături de cele mai re
numite fibre din lume.

Producerea în continuare 
a acestor fibre, precum și 
dezvoltarea uzinei vor ii 
cunoscute și mai mult atît 
în țară cît și peste hotare, 
demonstrînd astfel nivelul 
tehnic, potențialul economic 
al țării și calitatea produ
selor românești.

Șeful serv, tehnic 
ing. V. LUPU



COMBINATUL DE 
MORĂRIT Șl PANIFICAȚIE 

IAȘI

LA PATI-BAR
Unitate a Combinatului 
Industrial de Morărit 
și Panificație, găsiți 
zilnic intre orele 6-21 
un variat sortiment de 
produse patiserie in 
stare caldă ca :

„BARDO11 
„FANTEZIA" 
„FINEȚEA" 
„FRĂGEZELE“ 
„VERȘI- etc.

ÎNTREPRINDEREA CONSTRUCT» - MONTAJE
Măsurile stabilite de Congre

sul al X-lea privind ridicarea 
calitativă a activităților eco
nomice din toate sectoarele e- 
conomiei naționale au fost pri
mite cu satisfacție de întregul 
corp ingineresc al întreprinde
rii 4 Construcții Montaj Iași.

Acționînd cu competență și 
perseverență, inginerii între
prinderii au reușit să introducă 
într-o măsură apreciabilă pro
gresul tehnic în execuția și 
organizarea lucrărilor pe șan
tiere, să creeze o bază solidă 
de plecare pentru realizările 
tehnice ce vor fi înfăptuite în 
anii viitori.

Descoperirile științifice fun
damentale și aplicative au im
pulsionat în ultimele decenii 
toate domeniile tehnicii. Utili
zarea materialelor plastice, a 
betoanelor ușoare, au permis 
reducerea greutății construcții
lor, mărirea deschiderilor, iar 
cerințele tehnologice ale indus
triilor moderne au impus trece
rea la proiectarea halelor in
dustriale universale și blindate 
cu microclimat automatizat.

Acestea au condus la adop
tarea de noi sisteme construc
tive la acoperișurile halelor in
dustriale.

Soluțiile tradiționale au de
venit necorespunzătoare atît din 

punct de vedere tehnic cit și 
economic : productivitate scă
zută în execuție, posibilități re
duse de mecanizare, durată 
mare de execuție, volum ridi
cat de manoperă pe șantier, 
procese umede cu caracter se
zonier.

Din aceste motive, princi
pala preocupare a constat în 
proiectarea unor noi tehnologii 
de execuție care să elimine 
aceste dezavantaje și să trans
forme .șantierele în procese de 
asamblare și montaj a cons
trucțiilor, a condus la dezvol
tarea prefabricării și industria
lizării construcțiilor executate 
de Intrep. 4 Iași.

S-a trecut la utilizarea ci
menturilor cu marca 500, a 
cimenturilor cu rezistențe ini
țiale mari (RIM) și ca urmare 
a crescut ponderea betoanelor 
de mărci superioare, rezisten
țele de 300kgf/m2 devenind cu
rent utilizate la elemente de 
beton armat prefabricat sau 
preturnat pe șantier, iar la 
cele de beton precomprimat 
500 kgf/m2.

De la formeie precompri- 
mate de tip arc s-au executat 
treptat grinzi cu secțiuni vari
ate, inimă plină, T, grinzi ca
nal, ferme jug etc. De la utili
zarea fascicolelor SBP cu un 

număr redus de sirme (1205, 
1207) s-a trecut la fascicule 
cu 36—48 sirme ®5 mm și tre
cerea la introducerea armătu
rilor preîntinse (sîrme, împle
tituri, toroane, bare groase).

In ultimii 3 ani întreprinde
rea 4 Construcții Montaj Iași 
a executat peste 250.000 m2 de 
hale industriale acoperite cu e- 
lemente din beton precompri
mat.

O dată cu execuția acoperi
șurilor pentru halele industri
ale din Moldova, cu elemente 
din beton precomprimat, au 
fost aduse o serie de contribu
ții originale privind procedeele 
tehnice de execuție și tehnolo
giile aplicate, din care men
ționăm :

— asamblarea grinzilor din 
bolțari prefabricați prin pre- 
comprimare cu eliminarea o- 
perațiilor de ripare ;

— execuția unor grinzi cu 
inimă plină din bolțari prefa
bricați, turnarea făcîndu-se în 
„grindă plină” ;

— realizarea canalelor pen
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tru fascicule postîntinse cu 
tranșee drepte sau curbe cu a- 
jutorul tecilor metalice recupe
rabile ;

— turnarea în poligon des
chis a grinzilor din beton pre
comprimat pentru hala Fabri
cii de Rulmenți din Bîrlad etc.

Au fost proiectate și aplicate 
soluții și tehnologii originale 
la execuția unor elemente de 
beton armat. Se poate eviden
ția astfel:

-— aplicarea unui sistem nou 
de cofraj la execuția silozului 
unificat de legume și fructe de 
la ILF Iași (cofraj semiglisant);

— Proiectarea și execuția 
pereților din beton monolit ai 
celulelor de la silozul ILF Iași 
în sistem sandwich, utilizînd 
pentru prima dată în țară o 
soluție originală de introducere 
a panourilor de polistiren ex
pandat, special tratat, în struc
tura peretelui concomitent cu 
turnarea peretelui de beton 
etc.

Ing. VASILE DASCALU

ÎNTREPRINDEREA 
REGIONALĂ DE 
ELECTRICITATE

IAȘI
I. R. E.

Putere instalată M.W. 1944 1969
8.075 63.470

In 1944, un singur sat eleclrilicat. In 
1969 313 sate electrificate.

Lungimea rețelelor electrice a cres
cut de la 150 km. în 1944 la 2784 km. 
in 1969.

I.R.E. IAȘI
EXECUTA:

turi de transformare

— proiecte pentru sta-
ții electrice
— proiecte pentru linii
electrice

■— proiecte pentru pos-

— proiecte pentru e-
lectrificări rurale
— proiecte pentru re-
parații capitale

Prin Șantierul de 
Construcții Montaj-E- 
nergetic, efectuează ur
mătoarele lucrări:
— electrificări rurale

— instalații interioare 
urbane și rurale
— linii electrice de 
medie tensiune

— posturi de transfor
mare.



[mase plastice

UZINA. DE PRELUCRARE 

MASE PLASTICE • IAȘI
Deschiderea, în sala Palatului Culturii din 

Iași, a expoziției jubiliare „Expo 25', a constituit 
și pentru Uzina de Prelucrare Mase Plastice Iași 
o ocazie deosebită pentru prezentarea ei și a pro
duselor sale.

Interesul manifestat la standul uzinei repre
zintă încă o confirmare, de astă dată din partea 
unei largi mase de vizitatori, a rolului în continuă 
creștere al materialelor sintetice în viața cotidiană.

Intrată parțial in funcție în anul 1963, uzina 
ieșeană care numără in prezent cca. 1200 salariați 
Si produce peste 30.000 tone/an mase plastice, ocu
pă un loc distinct in zona industrială a orașului.

Dotată cu clădiri impozante, într-o arhitectură 
unitară ce realizează un ansamblu armonios, uzi
na ocupă un teritoriu de peste 60.000 m.p., obiec- 
tivde construite avînd o suprafață desfășurată 
de peste 25.000 m.p.

In stabilirea tehnologiilor și a fluxurilor teh
nologice s-au ales cele mai moderne soluții și pro
cedee începînd cu automatizarea operațiilor de 
transport a materiilor prime și terminînd cu co
manda de la distanță a agregatelor prin tablouri 
centralizate de control pentru temperaturi, pre- 
sunî viteze, etc., fapte care plasează uzina prin- 

cele mai moderne din Europa.
In cei sase ani de existență, alături de crește- 

rea capacităților de producție, s-a desfășurat in- 
tr-wi ritm accelerat și activitatea de diversificare 
a ajungîndu-se în prezent ca în profilul
i -i să existe peste 90 sortimente de mase plas- 
t ■: • relucrate din care enumerăm :

— Tv-. I din policloiură (ie vinii pentru trans
act?. s scurgerea apelor, acizilor, și altor lichide, 
C3 :.c_~etre de 25—280 mm.

— : rr'.nd — plăci ondulate din policlorură 
ttt • - largi utilizări pentru acoperișuri lai o
wcm -restr icții ușoare (garaje, peroane, bal- 

-•= de tramvai-autobuze etc.).
—~ Cowor și dale PVC tip „Moldoplast" divers 

-THirtfe sa -primate (imitație mozaic, marmoră, 
înlocuitor ideal — al parchetului 

w nnan-cr cin lemn.
r- -ere din PVC cu grosimi 2—20 mm. 

iar cin polietilenă, pungi, saci, sa-

; i~... din polietilenă de Ia 0,25—140 
K trim. I 1970 se vor produce și 
— LI

exi---. cin polistiren de 2—6 mm.

din PVC pen-* B — Pantzer
eâectrxeL

C pentru scopuri
se prevede realizareai unor 

î care --au pus la punct deja con- 
ce realizare.

produse enumerăm:
P.'C centru industria mobilei, 

tuburi de scurgere a apelor plu-

electrotehnice.

: polietilenă de capacitate

*z ■: z.~ PVC pentru instalații e-

z r_ industria de autoturisme.
.*•:=! zări ale Ministerului In- 

■ Urina oentru Prelucrarea Ma- 
—t -- re'rezintă un pion impor- 

;r ficare superioară a re- 
- | r.ne ale sectorului petrochi- 
■ : • de seamă pentru satisfa-
ar«erse sectoare economice cu

Ing D. CHETRARU

UZINA DE PRE
LUCRARE MASE 
PLASTICE • IAȘI
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TESĂTORIA
DE MĂTASE
„VICTORIA" IAȘI

Noul peisaj industrial al Ia
șilor cincinalului a fost de cu- 
rind îmbogățit cu Țesătoria de 
Mătase „VICTORIA". Dotată 
cu utilaje de o înaltă tehnici
tate, din care unele reprezintă 
linii tehnologice unice în țară, 
noua țesătorie se poate mindri 
că, prin elaborarea din timp a 
unui program de pregătire a 
producției și a noilor cadre, a 
trecut cu succes etapele de da
re în funcțiune a capacităților 
de producție. Astfel la 15 iulie 
a.c., a fost dată în funcțiune o 
nouă capacitate de producție 
de 1,6 mii. m.p. țesături tip 
mătase, totalizîndu-se de la 
începutul anului, 8,6 mil.m.p. 
țesături.

S-a reușit ca, prin măsurile 
tehnico-organizatorice adoptate, 
să se realizeze capacități de 
producție în devansare, față 
de prevederile proiectului de 
execuție.

încă de la primele cantități 
de țesături produse, clienții 
noștri și-au manifestat dorința 
de a se număra printre sollci- 
tanții permanenți. Astfel, ga
ma de țesături destinată căptu
șelilor — serj, atlas, duchesse 
etc., este mult solicitată de fa
bricile de confecții șl casele 
de modă din țară. Ne mîndrim 
pe drept cuvînt de a fi devenit 
furnizorii de țesături tip măta
se și pentru beneficiarii din 
străinătate.

De la 6 sortimente la înce
putul activității de producție, 
colectivul nostru produce azi 
o gamă de 18 articole cu ca
racteristici diferite, precum și 
numeroase desene și poziții co- 
loristice. Creatorii întreprinde
rii au prezentat pînă in prezent 
un total de 24 articole origi
nale cu multiple destinații, din
tre care multe au fost con
tractate sub diferite denumiri 
comerciale și urmează a intra 
în fabricație.

Printre articolele realizate se 
numără : țesături pentru căptu
șeli, țesături pentru rochii și 
bluze, țesături pentru lenjerie 
bărbătească din fire poliamidi- 
ce, fulgarine din relon, impri
meuri din relon și mătase arti
ficială etc.

Această gamă variată de 
sortimente, care întrunește ca
racteristici tehnice și comerci
ale reprezentative, se axează 
pe cerințele consumatorilor în 
ceea ce privește structura, ca
litatea și posibilitățile de a- 
daptare la cerințele modei.

Cerințele mereu crescînde de 
articole din fire artificiale și 
sintetice cu noi însușiri au im
pus din ce în ce mai mult la 
renunțarea la firele de mătase 
naturală obținută în condiții 
anevoioase și neîndestulătoare 
și extinderea noilor tipuri de 
fire.

Avantajul acestor fire este 
determinat de bogatele resurse 
de materii prime existente în 
țara noastră, cînd obținerea 
cantităților necesare de fire nu 
mai este exclusiv condiționată 
de sursele de materii prime na
turale, de origine vegetală sau 
animală.

Aceste considerente au stat 
la baza construcției și dezvol
tării întreprinderii noastre, ca
re în final va acoperi prin pro
ducția realizată, circa o treime 
din necesarul de țesături tip 
mătase realizate în țară.

Pentru realizarea acestor o- 
biective, o sarcină deosebită a 
existat și există pe linia formă 
rii șl specializării personalului 
tehnic de deservire din secții 
și ateliere. Diferitele cursuri 
de specializare, de ridicarea 
calificării, schimburile de ex
periență efectuate, toate au 
permis muncitorilor și ajutori
lor de maiștri să stăpinească 
utilajele deservite, realizind ș 
depășind indicii de utilizare a 
agregatelor precum și randa
mentele.

Astfel, la țesătorie, față de 
indicele bătăi-război-oră plani
ficat (7100) s-au obținut în pre
zent cca. 8000 b.r.o.

ȚininX cont că procesul d 
formare profesională in țesă
torie este dificil, se poate spu
ne că tinerii noștri meseriași 
au depus eforturi susținute 
pentru ridicarea nivelului pro
fesional, pentru cunoașterea a- 
mănunțită a utilajului cit și a 
tehnologiei de fabricație.

Nivelul tehnic din dotarea 
întreprinderii fiind foarte ri
dicat, întregul colectiv este 
conștient că de cunoștințele 
dobîndite, de modul lor con
știent de aplicare, depinde în 
cea mai mare măsură buna 
funcționare a acestor agrega
te complexe.

Un alt factor important me
reu în atenția întreprinderii 
noastre este calitatea produ
selor.

Selecționarea cu mult discer- 
nămînt a țesătorilor, asistența 

tehnică acordată de către mun
citorii mai vîrstnici, cu expe
riență, controlul efectuat în 
permanență de către firărese, 
intensificarea controlului inter- 
fazic de către personal califi
cat, prelucrarea cazurilor de 
defecte cu întreaga brigadă, 
popularizarea celor mai bune 
mînuiri la operațiile țesut, bo
binat, urzit și canetat, studie
rea amănunțită a principalelor 
defecte, cauzele și metodele 
lor de remediere în cadrul 
consfătuirilor sindicale de pro
ducție, sînt numai cîteva din 
aspectele privind lupta continuă 
a întregului colectiv pentru îm
bunătățirea continuă a calității 
produselor țesătoriei noastre.

Schițînd tabloul activității ti
nerii întreprinderi ieșene, nu 
se pot trece cu vederea și as
pectele legate de caracteristi
cile tehnologiei moderne de fa
bricație, cît și a perspective
lor de viitor.

Astfel, pe lîngă dotarea teh

nică superioară cu care am 
fost înzestrați, se întreprind 
studii de perspectivă menite 
să dezvolte tehnologiile actua
le de fabricație, să permită o 
mai bună folosire a resurselor 
interne, fabricarea unor noi 
sortimente folosind materii pri
me din țară, experimentarea și 
omologarea unor chimicale și 
coloranți procurați din import 
etc. Se poate remarca proce
deul de încleiere și țesere al 
firelor poliamidice fără torsiu
ne produse în țară și la un 
preț de cost scăzut, destinate 
fulgarinelor, precum și experi
mentarea unor rețete de în
cleiat optime, care să confe
re firelor de urzeală însușiri 
fizico-mecanice superioare.

In procesul de finisare se re
marcă experimentarea procede
ului de tratare neșifonabilă a 
țesăturilor din vîscoză, experi
mentarea fabricării țesăturilor 
mixte din vîscoză și celofibră, 
vîscoză și fibre poliesterice. 

etc. Din planurile de perspec
tivă se desprind noi metode 
de organizare a producției fo
losind procedeele cele mai mo
derne de exploatare și întreți
nere a utilajului, elaborarea 
unui plan de cercetare propriu 
care să rezolve operativ pro
blemele imediate pe care le 
ridică desfășurarea normală a 
procesului tehnologic modern, 
reorganizarea pe baze științifi
ce a transportului intern — și 
acestea reprezintă doar cîteva 
aspecte privind preocupările 
actuale și de viitor ale colecti
vului întreprinderii.

Creșterea numărului de sor
timente, a calității acestora, 
prestigiul tehnologic și con
structiv, impun Țesătoria de 
Mătase „Victoria" ca o unitate 
prestigioasă, cu o însemnată 
pondere economică în județul 
nostru, precum și în ansamblul 
economiei naționale.

M. M.
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LANDA

produce:
— fire cardate
— țesături cu gamă largă de 

utilizare
— fire pieptănate
— articole fine pentru tricotaje
— țesături crude pentru alte 

întreprinderi
— țesături pentru lenjerie
— țesături pentru confecții 

bărbați
— țesături pentru confecții 

femei
— țesături pentru lenjerie cu 

diferite desene în culori 
pastelate

— țesături pentru export (ze
fir uni, dungi și carouri)

FABRICA DE MOBILĂ
IASI-PRODUCE

* Camera de hol „Norma", compusă din
— canapea
— fotolii 2 buc.
- măsuță

* Garnitură de bucătărie „Polar", compusă 
din;

— dulap combinat
— masă extensibilă
— set de taburete

• articole de uz casnic

• produse ceramțce

• împletituri diferite

&
Ou

0^
-

produce:

o gamă variată de articole 
pentru uzul gospodăriei dv.

• mobilă

întreprinderea
„TEXTILA* IAȘI

Produce și livrează pe bază de repartiții :

— fire in — cînepă — iută ;

— țesături in — cînepă — iută ;

— saci din in — cînepă — iută ;

— sfoară diferite sortimente ;

Produsele se bucură de largă apreciere.



CONTRA- 

PU N C T
CUR1NA CRISTEA

„PRIETENA MEA Sl“
Indecisă intre epic și li- I 

ric, Corina Cristea deschi- I 
de por{i spre poezie, in- I 
troducindu-ne intr-o lume I 
desemnată subțire, cu mi- I 
ros de ierburi amare, prin I 
care gindul fuge neliniștit 
și dulce. Lectura dă impre- I 
si a de foc unde se inven- I 
tează personaje, gesturi, 
cuvinte, cu lirism, dar și 
cu umor imperceptibil, un
de o memorie capricioasă I 
reînvie episoade uitate, 
suspensul care Întreține ci
titorul fiind dat de ca- I 
pacitatea prozatoarei de a 
lantaza necontenit, fapt 
provenit dintr-o vitalitate 
superb orgolioasă.

Micile scene, adesea dia
logate, monturi potrivite 
pentru acuitatea senzitivă 
a autoarei, constituie o lec
tură ușoară. sprintenă, 
gratie replicilor ce le ani
mă. Se pare că autoarea 
are virtutea faptelor mă
runte, uneori cu alunecări 
in banal, din fericire însă 
recompuse cu ingenuitate și 
candoare, ceea ce aduce 
in orizontul său multă lu- 
lumină și un strop de Întris
tare. Este aici și o poză 
de generație ttnără care-și 
caută destinele, insă nu e 
vorba de o tinerețe robus
tă, ci de una cu simțirile 
fragile, aliată la răscruce 
de drumuri multicolore și 
de aceea fascinante, și de 
aceea derutante, avînd ca 
repere Cărarea pierdută și 
Harfa de iarbă. Se mai a- 
bate uneori un fel de bla
zare cu întrebări obsedan
te care răsar chiar In cim- 
pul celor mai pașnice și 
mal anonime discuții. Dar 
tot cu acest prilej reapare 
din cînd în cînd o notă 
cunoscută din proza ameri
cană, dezinvoltura eroilor 
amintind atunci de Salin
ger. Preferind biografii și 
virste dificile prin defini
ție, prozatoarea nu-și 
salvează totdeauna perso
najele de poze căutate, 
ceea ce dă impresia că e- 
roti s-au urcat pe scenă și 
iac teatru cu bună știință 
din propria lor viață. Insă 
dineolo de aceste mimări 
supărătoare ne tntîmpină 
un aer de ocrotire mater
nă a acelor personaje claus
trate și fugare, ca SI ori 
unchiul Titus, ori ca eroi
na din Cînd zbori cu vîntul, 
scenele capătind un tim
bru nou, de o intimitate 
cuceritoare. Ocrotirea sub
tilă șl de pură feminitate, 
de care aminteam, o a- 
trage pe Corina Cristea In 
mod paradoxal In sfera 
propriilor ei personaje. Așa 
se face că autoarea devi
ne cu discreție cel mai in
teresant personaj al pro
priilor ei schije, veșnic în 
căutare de intimplări, mo
tive, discuții, veșnic în cău
tare de chipuri care rămîn 
în esență propriile ei cli
șee.

Deseori autoarea realizea
ză pasaje cu străluciri de 
artificii : un fel de ploaie 
de vară cu soare repede, 
zvtntată. Furată de jocul 
cu replicile (Moara de pe 
Rîul Sălbatic), Corina Cris
tea se oprește la exerciții 
verbale, incit personajele 
slnt aduse intr-un anume 
cadru doar din plăcerea 
de a-și auzi vocile. Așa se 
tace că o replică aruncată 
pentru un anume fals pi
toresc sau ciudățenie nefe
ricit înțeleasă, schimbă 
nefiresc logica unui erou 
oarecare, cuvintele deve
nind incapabile să contu
reze în esenfă un tip uman 
sau să motiveze artistic e- 
xistența lui.

Cînd un anume moment 
dramatic cere o tratare 
nuanțată, Corina Cristea 
planează elegant deasupra 
dificultăților pe aripile u- 
nuî oarecare sentimenta
lism. Este de așteptat ca 
firul narativ să capete o 
caligrafie mai perceptibilă 
ți un exercițiu mai înde
lungat l-ar fi debutantei 
cea mai bună călăuză spre 
arta construcțiilor epice.

Magda Ursache

STANȚE DE DRAGOSTE
Poți să-i oprești murmurul sinteietor din veac 
Cu golul necredinței, cu ceasuri cenușii. 
Palidități de toamnă vor sta pe cimpuri. Și 
Se va topi ivoriul in sufletul opac.

II
Văzduhul înfrunta-l-aș, ghețarii, indoiala
Să mă supun iubirii ,boldit de sinii mici, 
Cu genele tristețea din preajmă să-mi ridici, 
Să-nobilezi condeiul, să-nmiresmezi cerneala.

Din crinul tinereții, o, cum aș vrea să duc 
Severa-i puritate, un susur, o lucire, 
Să tăinuiesc cu versul un iz de nemurire, 
Pe trepteie de bronz, tot năzuind, să urc.

III
De ce grăbesc intr-una ? Spre care istm îngust? 
Și astrul ce departe-i ! Pămintul mi-e aproape, 
Mi se înclină ziua. Culesul din august I 
Mă năpădește toamna cu poamele prea coapte.

IV
Ji-aș citi și-n vegherea aceasta stanțe de 

Jean M areas 
Să ispitim lingă elegiile noastre șovăeinicul 

ceas, 
Dar trecutul descompune odaia-n vis și-n scrum.

Coboară, coboară vers nostalgic, jăruit 
de-amintiri I

Răsfoind stanțele lui Jean Moreas te aud 
valsind cu trupul de-alun,

Ca-n serile cu pinze zbuciumate de lună. 
Fosforescente-amăgiri...

V
De ne iubim otita și-ntr-atita șovăim 
E vina-amindorura. Nu .nimeni nu ne iartă. 
Ne scrijelăm degeaba prin remușcări de piatră 
Fanatici jinduind spre ceasul cel sublim.

VI
Nici nu mă pot desprinde, nici implini cu tine. 
Dogoare ți-e privirea. Și harul tău de chin e. 
Ce falsă-mi ride-n vorbe a ta mărinimie I

De ce corintul greu grăbește să te-acuze, 
Cînd, poate, vinovatul e tocmai cel ce-ți scrie 
Că nu-ți sorbise, toată, otrava de be buze I 

vn
Te-ai reîntors. Balada nu te-a putut reține.
Făptura ți-e aceeași : cu legănări de lotus. 
Te-asemeni pe la șolduri cu cea de ieri. Și 

totuși 
Tiparele, în miini, le regăsesc străine.

Al. Jebeleanu

UNTER DEN LINDEN
Sub teii calzi, in noaptea berlineză,
Pași rari ritmînd spre Brandenburger Tor, 
Adine tresar pe unde a curs războiul 
Uitînd în urmă-i răni care mă dor.

Orașul gol I Cu mine pe alee
Spre arcul lui de nobile amintiri 
Duc unda caldă a elegantei Spree 
Și nostalgia unei mari iubiri.

O, spații largi, fiți binecuvintate,
Și voi, tăcute, reci, caste zidiri I
Prin voi înalț în gind Sancta Cetate 
Călită-n rugul unei mari iubiri.

O lume nouă, cînd va să răsară 
Din visele adormitelor ruini, 
Pe care ierburi tari și sfinți de piatră 
Veghează somnul unui vint senin.

Va fi-o veci, luminind noaptea de vară 
Ca o cunună a zorilor sub cer, 
Din ură izbăvitele popoare, 
La drum unindu-și brațele de fier.

A|. Husar

NUNC
Coboară colina, coboară, 
doarme ura oglinzilor, 
doarme ciocul apelor, 
coboară colina, coboară, 
sămința sună a soare 
O, șalul tău odinioară iarbă, 
o, ciocirliile scăldate-n providența 
furtunilor ușoare, cununate, 
iatâ-ne provocind zorii, 
coboară colina, coboară 
spre ermetica, nepieritoare cumpănă 
(lumina-umbra, ce aproape I) 
și noi coborim fosforescent 
preveniți de o neașteptată cascadă, 
poate se voalează echinoxul 
sub o lacrimă, poate 
și astfel ocolește Frumusețea.

Dan Mutașcu

TĂCERE
— Părinte, părinte I
Rupe rugina de pe poartă și-ntinde mina ! 
M-am ascuns aici sub țiț’nă, 
auzi cum mă caută gindurile ...
s-a izbit unul de brazi și s-a sfărimat ca 

de sticlă
Auzi cum și-au despletit cosițele, 
aleargă nebune și se-nmultesc I 
De-nconjoară mănăstirea mă găsesc 
și mă omoară I
Tăcerea pătrunde prin gaura cheii de la poartă, 
fă-o mai mare și soarbe-mă înăuntru I 
...părinte, mina ta de pămlnt, 
lumina ochilor tăi și singele scurs In altă lume, 
dă-le drumul spre mine ...

-... acum se prăvălesc munții ginduhii 
și ne inahit De amindoi, copile, 
și pe mănăstire.
Ai fost blestemat să ffi mereu treaz, 
de ce ai venit și pe la mine ?

ion Olfeanu

ACEST LIMPEDE ȚĂRM
Trece prin mine acest limpede țărm 
Hotar al patriei mele spre mare. 
Neîncetat valuri îmi modelează 
Prielnice pentru porturi chenare.

Stau din vechime aici cu sufletul tot 
Printre geți, lingă greci și în iarnă 
Sînt parcă mereu primul poet 
Pe care Roma nu-l mai întoarnă.

Pămintul mi-a drag și vinul 
II beau eu așchii de gheață. 
O, pretutindeni cum înfloresc 
Aceste limpezi cristale de viață !

Dunărea trece prin sufletul meu 
Sloiuri ducind spre primăvară 
Să smulgă la capăt încă un țărm 
Din unda mării amară.

OPERĂ DESCHISĂ
Care ar fl raporturile, punc

tele de apropiere între critică 
și estetică, ce sens are Opera 
deschisă în receptarea ei de 
către critici, iată cîteva din 
întrebările pe care Laurenfiu 

Ulici le ridică într-un foarte 
interesant articol : „Opera des
chisă și sensul criticii („Con
temporanul". nr. 39, pag. 3). 
Tî nărui critic analizează concep
tul de operă deschisă pornind 
de la Umberto Eco, Luigl Pa- 
reyson și Ugo Spirito. Opera 
deschisă ar fi ,, rezultatul re- 
integrator, coagulat al acestei 
dimensiuni dintre Estetică și 
Critică'. Critica de aci s-ar în
drepta spre literatură și astfel 
ea își pierde autonomia. Lau- 
rențiu Ulici explică acest fe
nomen prin actul de invenție 
care ni se pare greșit înțeles. 
In critică invenția nu înseamnă 
construcție epică, literaturizare. 
Ea se reduce la noutatea ex
presiei și nu la introducerea de 
fragmente parazitare. Invenția 
presupune rigoare, un senti
ment al creației Critica e in
venție șl descoperire a operei, 
ase cum notează L. Ulici, dar 
amindouă actele se bazează pe 
intuiție, pe o percepție esteti
că. Sensul criticii e de a cla
sifica. de a stabili valori. Exis
tă In critica actuală o tendin
ță de a ocoli adevărul cînd e 
vorba de ,, Opere închise*, adi
că ratate. DesDte această „în
chidere* ar trebui sd vorbească 
criticii. Teoretizările sînt ori- 
elnd binevenite, dar aplicarea 
pe texte e obligatorie-, căci 

astfel s-ar putea delimita cu 
precizie cite opere deschise in
terpretărilor obiective avem și 
cite sînt improvizații. Răspun
surile ar fî extrem de intere
sante si ar produce clarificări, 
terarhizări neechivoce.

B. F0ND0IAN0 INEDIT

G. Bodea

Studiile teoretice despre a- 
vangardă, sistematice, cu un 
caracter monografic, de sinte
ză (Al. Philippide. Adrian Ma
rino, Matei Călinescu, Ion 
Pop ș.a.) au prin Antologia 
literaturii române de avan
gardă, întocmită de Sașa Pa
nă, cu un substantial studiu 
introductiv de Matei Căli
nescu, E.P.L., Buc., 1969, 
570 p.), un text de verificare 
a ideilor critice expuse, o 
realitate literară care poate 
fi realizată pe toate suprafe
țele. Antologia lui Sașa Pană 
deschide o panoramă a lite
raturii române de avangardă, 
în care valorile reprezentati
ve coexistă cu exercițiile te
ribiliste, cu excentritătile de 
orice tip, dar și cu improvi
zații sterile, de un efect es
tetic absolut nul. Panorama 
literaturii de avangardă are 
un sens de necontestat : face 
posibilă regăsirea ideilor cri
tice din doctrinele, manifes
tele avangardiste, în structu
ra operelor propriu-zise care 
le reflectă, le susțin și care 
printr-o sinteză modernă (Ma
tei Călinescu) a dus la spe
cificitatea avangardismului ro
mânesc.

Avangarda literară româ
nească e una a negației, a 
opoziției, a noutății, a unei 
rupturi cu tot ceea ce e tra

diție, valoare perenă, a ceea 
ce e clasic. Trebuie explicat 
și un moment cheie al avan- 
gardei care, după cite știu, a 
trecut neanalizat. E vorba de 
insuficiența potențială a avan
gardiștilor de a crea durabil, 
fn raport cu operele funda
mentale, clasice. Nu e oare 
In esență avangarda literară 
un eșec acceptat al neputin
ței de a crea efectiv durabil ? 
Nu e oare avangarda litera
ră o experiență imensă, abu
zivă ca limbaj și temă, a u- 
nor spirite care au con
știința valorilor, a adevăratei 
literaturi și care, Inchizînd 
pentru o clipă ochii, se lasă 
furați de iluziile unei litera
turi Insolite ? Analizată isto
ric, avangarda duce o viată 
H improvizației alături de 
una reală : Lucian Blaga e 
contemporan cu Tristan Tza
ra, iar Contimporanul lui Ion 
Vinea apare în același timp 
cu Viața românească. Geo 
Bogza scrie în aceeași peri
oadă cu Liviu Rebreanu. Li
teratura de avangardă pune 
la îndoială tot ceea ce e va
loare, inclusiv existenta lite
raturii. Timpul istoric și so
cial nu interesează în nici 
un fel. Unicul țel e noutatea, 
negarea, opoziția, ca forme 
ale unei polemici întrerup
te. Peisajul literaturii româ-

La 2 octombrie s-au împlinit
25 de ani de Ia stingerea din 
viață a poetului B. Fundoianu.
Revista „Luceafărul" a publicat
în nr. 39, 1969, un interesant
articol inedit scris de poet la
Iași, Ia 18 martie 1914 : Despre
poezia populară. Autorul recu
noaște contribuția fundamentală
a poeziei populare care este „te
melia și izvorul inspirației" tu
turor creatorilor de frumos. El 
încearcă o clasificare a poezi
ei populare după genuri : co
lindele, baladele etc. Teoreti
zările pe care le face B. Fun
doianu nu sînt ale unui ama
tor, ci ale unui spirit Introdus 
serios în materie. Doina îl 
preocupă în mod special : „Doi
na e un cîntec de dor și de ja
le, e suspinul în care își re
varsă poporul român chinurile 
lui sufletești și sociale". Di
gresiunile pe care le realizea
ză poetul în jurul doinei, poe
ziei lirice, poeziei populare a 
altor popoare nu sînt improvi
zații, ci temeinice și serioase 
contribuții folcloristice. Ce sens 
a avut poezia populară pentru 
scriitorii noștri clasici : „Poe
zia populară l-a inspirat pe 
Coșbuc, sublimul cîntăreț al 
Nuntei Zamfirei, al Ispitei, La 
oglindă, al Cîntecului fusului 
și altele. Ea i-a dat seninătate 
și simplitate lui Iosif și haina 
revoluționară a poeziei lui Go- 
ga. Din ea se inspiră Sadovea- 
nu cu toată școala poporanis
tă". Sînt demne de reținut a- 
ceste reflecții teoretice făcute 
de un... avangardist.

structura- 
un nivel 
E tot ce

ne, în timpul în care avan
garda se manifestă plenar, e 
unul al metamorfozelor: va
lorile ce coexistă cu nonvalo
rile. E un fenomen de criză. 
Toți avangardiștii au progra
me dar nu și o. .. literatură. 
In fond, ei trăiesc o dramă: 
aceea a neputinței 
le de a ajunge la 
de creație superior, 
se poate înțelege,
istoric fenomenul, ca realita
te finită a unor experiențe ra
tate. E curios cum, repet co
există în viața literară două 
tendințe, două .literaturi' : 
una a actualilor clasici, ho- 
tărît superioară tuturor încer
cărilor evangardei de a c 
depăși, anula, și una a ex
periențelor, unde valoarea se 
pierde într-un limbaj ermetic, 
pur formal, cu toate că ide- 
ea unui conținut 
tiv e teoretizată 
Evident nu toți i 
avangardă rămîn 
tori de exerciții, 
mente. Antologia 
Pană demonstrează 
că acolo unde vocația teore 
tică (manifestele, polemicile 
e depășită de una a creație: 
eutentice, valorile literare s« 
cristalizează indiferent sub ci

Zaharis Sângeorzar
(Continuare în pag. a 9-a)

reprezenta 
permanent 

scriitorii de 
simpli au
de expert 

i lui Sașs 
i nu o date

ceastă cale care este punctul 
de vedere al celui care a în
grijit-o. Intr-adevăr, dacă cifra 
indicată în schița (Contempora
nii lui Kogălniceanu), tipărită 
imediat înaintea studiului in
troductiv este în consens cu da
ta unanim acceptată (1821), cea 
prezentată în ,,Tabelul crono
logic" plasat la siîrșitul cărții 
pare să iacă opinie separată, 
precizînd : ,,1818, iunie — se
naște Vasile Alecsandri".

Nu este vorba, de altfel, de
cît de două extreme, între care 
este plasată șarada ,,Studiului 
introductiv", semnat de Geo 
Șerban, potrivit căreia i „Nici 
cu doi ani mai vîrstnic decît 
Alecsandri, decît Russo și Băl- 
cescu, fiul vornicului Ilie Ko
gălniceanu etc'.

Russo și Bălcescu s-au năs
cut Intr-adevăr la doi ani după 
Kogălniceanu (1819), dar Alec
sandri ? Dacă ne luăm după 
prima cifră, Alecsandri era mal 
mic decît Kogălniceanu, nu cu 
doi ani, ci cu patru ani} iar dacă 
ne luăm după a doua, numai 
cu un an (mai precis, zece 
luni !).

Cum să se descurce cititorul ? 
Și vorba Cetățeanului turmentat 
al lui Caragiale : cu cine să vo
teze ? Cu ,.Schița" ? Cu „Ta
belul cronologic" ? Sau cu fra
za din „Studiul introductiv", 
potrivit căreia Alecsandri s-a 
născut în ... 1819 1

Fiind vorba de colecția „țy- 
ceum", e cazul să ne Întrebăm 
clțl corigenți și-au datorat soar
ta acestei . . . curiozități edito
riale !

CORESPONDENTĂ
LITERARĂ

ALECSANDRI 
Șl CORIGENTII

O problemă care va sta, pes
te ani, în fața istoriei literare 
o constituie elucidarea cazului 
oferit de volumul ,,Mihail Ko
gălniceanu — Scrieri alese", e- 
ditat în colecția „Lyceum", în 
anul de grație 1965. Volum ca
re, prelungind subtextual dis
puta privind adevărata dată a 
nașterii lui Vasile Alecsandri, 
pune grele probleme rebusiste 
cititorului dornic să afle, pe a-

Silviu Justinian : „Mai întîi 
să privesc, să aud, să vor
besc ?“. In primul rînd să fa
ceți lectură îndelungată de poe
zie contemporană. Și, prin com
parație, să trageți unele con
cluzii. i

George Priva — București r 
Am reținut Daruri și Taină, în 
rest, debitul verbal sonor nu 
acoperă fragilitatea ideilor po
etice.

Georgescu Constanța — Dagî- 
ța: „La asta ce mă-ndeamnă ? 
Eu singură nu știu/ Dar stărui 
să sufăr aspru chinul". Atîta 
suferință e Intr-adevăr, fără 
motiv.

V. N. Arhimede : Simplă, ca 
oul lui Columb, soluția dv. 
pentru rezolvarea spinoasei pro
bleme a scurgerii imanente a 
timpului („Opriți viața ano
timpurilor/ cînd primăvara/ se 
află în dreptul nostru") nu ne 
convinge din punct de vedere 
artistic. Ar fi foarte greu prin 
Imagini de un diletantism de
zolant, gen „codru presărat cu 
stele pe plete".

George Bădărău — lași t 
Deocamdată vă aflați înțj-p „bez
nă irăzbătabilă". Iar „cercurile 
de lacrimi" amare, ca și suspi- 
nurile de tot felul nu ne-au 
impresionat, avînd în vedere 
cei 18—19 ani ai dv. Ceva mai 
reușită, dar sub nivelul publi
cării, ultima strofă din Seceta.

Doru Scripcaru — București :■ 
Considerăm proza dv. un sim
plu exercițiu de agrement, în 
care se pun întrebări vechi de 
cînd e lumea și, ce e mai rău, 
configurate deloc inedit. Exem
plificăm : „Luna, cu capul lăsat 
pe bucla unui nor bănuit, scor
monește depărtările întunecoa
se .. . descoperă veche și ui
tată și prăfuită . . . minuscula 
mea stea . . .“. Coborîți spre 
realități mai generoase, revizu- 
indu-vă totodată mijloacele sti
listice, total demonetizate.

Liliana Brateș : Din ce ne-ați 
trimis, publicabilă nu e decît 
Șerpii. Reveniți cu altceva.

Vasile Mihuliac — Iași : Im
provizații facile, fără vreo ur
mă de har.

Ion Al. Durac : Am primit 
pînă acum, în cîteva plicuri a- 
celeași epigrame. Zău că vă 
pierdeți timpul de pomană.

Gh. Romanescu — Cîmpina t 
Faceți un fel de echilibristică, 
destul de pretențioasă și fadă, 
cu cuvintele, fiind, din acest 
motiv, pîndit de discursivitate 
și grandilocvență. Alegeți un 
drum mai limpede și mai drept 
către poezie. Vă așteptăm.

I. G



fragmentar iu m

LIRISM Șl
REFLECȚIE:
N. DAVIDESCU

Inițial susținător al simbolis
mului, ca poet al Vieții noi, 
unde debutase în 1907, dar și 
teoretician, în Aspecte ți di
recții literare (I, 1921, II, 1924), 
N. Davidescu invocă și el ve
chiul taedium vitae, sub în
fățișări diverse : plictis dumini
cal, spleen, nevroză. Fizionomia 
sa e a unui elegiac din familia 
lui Laforgue, cu senzații in
tense, disecate metodic, la re
ce, cu acuitate intelectuală. E- 
xistâ la N. Davidescu, în ciu
da analogiilor de viziune cu 
alții, o permanentă oscilație în
tre stări nedefinite și luciditate. 
Maii mult decît în La fîntîna 
Costaliei din 1910, poetul din 
Inscripții (1916) se simte un 
frustrat, - subiect și obiect de 
procese complicate, suflet scin
dat între „vîrtejuri albastre de 
vise" și resemnare. Ipostaza de 
observator al degradării psihi
ce nu-l prinde ; nici imaginile 
de tavernă blestemată, nici fan
tomele iremediabil viciate (Con
cert, Tuturor) nu aparțin propri
ei viziuni. Toamnele tragice și 
femeile alcoolizate, duminicile 

provinciale saturate de melan
colie, toate întrunind ecouri din 
simboliștii francezi, au tangen
țe, în același timp, cu G. Bo- 
covia și Demostene Botez.

Senzația de solitudine, re
petată multiplu, transformă spa
țiul sufletesc într-un „gol fără 
de margini'* ; fragmentînd tim
pul, pendula „își deapănă ro- 
zaru-i de grea melancolie* (Și 
seara care vine...) Pe coor
donate ca acestea se dezvol
tă o poezie a tristeții fără ie
șire, privirea trecînd de la ex
terior la interior altfel decît la 
disperatul Bacovia. Singurătate 
e un exemplu : „Tăcerea se 
desface din mobile și-ncet / 
Cu-aripile-i pe frunte-mi lă- 

sate-n jos m-atinge, / Și-n ju- 
ru-mi grămădită mă-rmăbușe 
discret, / Iar spleenul - splee- 
nu! zilnic, pe ziduri se prelinge 
/ In chip de perle negre, de 
lacrimi, de regret".

Draperiile, camerele, aleile 
„exală* amintiri ; fete de pen
sion repetă plimbarea dumini
cală „ca o exemplificare pre
lungită-a ulițelor întristate" (E- 

ternâ duminică). In așteptarea 
ineditului ce-ntîrzie, oamenii au 
priviri absente : „Pe uliță im
presii adinei de doliu mic / 
Treceau ca un nostalgic con
voi de-nmormîntare, / Și tainic, 
trecătorii, cu clătinări de dric, 
/ Păreau că duc povara tăce
rii în spinare*.

Nostalgia întâlnirii cu divinita
tea, în natură, e, de fapt, se
tea de infinit. Lirismul lui N. 
Davidescu se confruntă cu re
flecția, — „gindul* devenind un 
echivalent ol tentației arghe
ziene către absolut din psalmi. 
In Prăbușire, care e un psalm, 
gindul cunoașterii constituie mo
tivul conducător : „Doream să 
fiu eu singur cu-a gîndului tor
tură ... / Și-așa să-ntreb si- 
munul, nisipul și zenitul / Ce 
spune cîteodată divinul Pan din 
flout, / Apoi, retras în mine cu 
cîntecu-i să cînt / Și să pă
trund departe, cu gindul, infi
nitul".

Titluri de confesiuni, Prăbu
șire, Frâmintare, indică lapidar 
etape sufletești sub semnul de
ziluziei ; Satan din Daemonica 
poemata, departe de a fi un 
principiu negativ, întrupează te
meritatea unui Prometeu în lup
tă cu lahveh („nesfîrșitul hao
tic'). ,Satan era seînteia ce-n 
piatră se frămîntă, / Voința 
care face din lut să crească 
flori*. Reabilitarea lui Satan 
demonstrează în Daemonica 
poemata o reală capacitate 
de a opera cu simboluri, în 
tradiția romantică a unui Vigny, 
poezia sustrăgîndu-se în mod 
onorabil aridității.

Fascinația amănuntului Isto
ric sau mitologic, moderată în 
Inscripții, duce în Cîntecul omu
lui la o întreprindere în cea 
mai mare parte ratată. Intr-o 
vastă panoramă de tipul Le
gendei secolelor de Victor Hugo, 
N. Davidescu procedează la 
reconstituirii și sinteze înglobînd 
evenimente tragice, isprăvi e- 
roice, rememorînd episoade ce 
țin de cărțile Vechiului Testa
ment, momente din antichitatea 

gireco-romană și episoade me
dievale sau renascentiste. Al
cătuit după un plan monumen
tal, cu tendințe de totalitate, 
poemul se desfășoară simfonic 
în șase părți, elaborate în de
curs de un sfert de veac: 
ludeea (1927) Helada (1935), 
Roma (1936), Evul mediu (1937), 
Țara Românească (1942), Re
nașterea (1945). Cu excepția 
primului ciclu, poetul, e domi
nat de latura documentară, 
muzeală, tablourile avînd mai 
puține contingențe cu Hugo, de 
care-l desparte lipsa grandiosu
lui, dt cu Leconte de Lisle, cu 
care se întâlnește cel puțin In 
gustul pentru obiectivitate. Din 
„intuitivă și sintetică", observa 
Șerban Cioculescu, metoda de
vine, după ludeea „studioasă 
și analitică*. (Aspecte lirice 
contemporane, 1942, p. 44). Se 
afirmă latura parnasiană, sus
ținută cu tenacitate de un poet 
cultivat, cerebral, preocupat de 
amănunte livrești, îneît recon
stituirile in vitro sînt inevita
bil plicticoase. Cînd imagino- 
ția scapă de sub obsesia en
ciclopediilor și tratatelor, des
cripțiile au o undă de poezie, 
lat-o pe Sulamita, In vie, în
tr-un moment al maximei ex
pansiuni vitale ; paralelism sim
bolic : via și feminitatea se pir- 
guiesc potrivit unor legi eter
ne : „Strugurii, / Atârnă spîn- 
zurați de coarde ; / Soarele, / 
Copleșitor din zare/, pe muscel, 
/ li arde și-i răscoace, / Și 
fiecare bob în parte / Cugetă 
și rumegă în pace / Și, cu 
sîmburul lui muncitor, / Adună 
soarele în el 1 Și zămislește 
zahăr amețitor. / Sulamita, țin- 
tuită-n loc / Ascultă strugurii 
cum se coc. / Carnea ei cal
dă / Se dospește-n seva Ier
burilor de sub ea"...

Versului dezarticulat din h»- 
deea, i se preferă în ciclurile 
celelalte prozodia tradițională, 
cu aspirația de a o împrospăta 
prin poliritmie. Vinull de Corint 
și jertfele cu iezi roșeați trans
portă intr-o imaginară vîrstă 

mitologică, desenul de sticlă 
avinid o grație naivă : „Chloe 
și-a făcut de cap / Și-a ză
dărnicit lui Pan, / cu picioarele 
de țap, / Somnul lui de sub 
platan. / Amîndoi aveau cer
cei / De cireși după urechi / 
Și, sub bolta de hamei, / A- 
dinceam un cîntec vechi* 
(Daphnis și Chloe).

Prea căutată ca expresie în 
povestea Zîna din fundul lacului 
(1912) și în nuvelele din 
Sfinxul (1915), proza de întin
dere e fa rîndul ei fastidioa
să prin abuzul de paranteze 
și comentarii, în special lipsa 
de ritm făcînd-o dificilă la 
lectură. După primull război 
mondial, destrămarea partidu
lui conservator, sub Influența 
hotoritoare a noilor condiții is- 
torico-sociale concordă cu de
clinul rapid al unei clase cu 
morgă aristocratică. Tentativa 
de a reînvigora acțiunile parti
dului, obiect al romanului Con
servator et C-ie (1924), prin în
temeierea unei bănci puterni
ce, se lovește de realități ad
verse. Manevrele principelui 
Vlodimir (deținător al unui ma
re număr de acțiuni) de a sub
mina autoritatea lui Toma Bă
răgan, șeful partidului, ocupă 
o mare parte din roman. Insă 
krachul financiar al băncii, 
speculat zgomotos de presa co
tidiană, sinuciderea principelui 
șl alte episoade compromițătoa
re pecetluiesc definitiva ieșire 

CENACLUL CONVORBIRI LITERARE
Iși reia activitatea vineri, 17 octombrie, 1969, 
ora 18. Vor citi : Dan Mutașcu, Marcel Blrăganu 
(Poezie) Doru Kalmuski (teatru).
Ședința de lucru va avea loc la sediul revistei.

din arenă o conservatorilor. 
Tratat de un prozator capabil 
de observație profundă, roma
nul putea surprinde un feno
men politic și psihologic demn 
de interes. Personajele lui N. 
Davidescu nu au existență în 
planul artei, nu numai aici, 
dar nici in Vioara mută (1928), 
suprasaturat de ipoteze psiho
logice în legătură cu destinul 
popei Luca Stroici din Slatina, 
căsătorit cu o descendentă din 
marii boieri Postelnicu. Pentru 
a descifra reacțiile insesizabile 
(„mute") ale lui Luca Stroici, 
în conflict neverosimil cu lo
cuitorii din Slatina, se între
prind de către prozator exer
ciții de investigație cu rezultate 
infime. Pe o treaptă încă mai 
jos, Fîntîna cu chipuri (1935) 
ilustrează incapacitatea pentru 
roman.

înaintașii scriitorului (n. Buc. 
24 oct. 1888—1954) erau din 
Breaza. Neterminînd cursurile 
universitare la Facultatea de 
litere, N. Davidescu se consa
cră literaturii și gazetăriei. La 
Noua revistă română întreținu 
cronica dramatică. A lăsat o 
antologie, Din poezia noastră 
parnasiană, ilustrată însă cu 
simboliști, și traduceri din 
Theophile Gautier, Villiers de 
ITsle-Adam, Oscar Wilde și 
alții.

Const. Ciopraga

„Laudă formei" nu este, 
cum ar putea sugera titlul, 
un elogiu adus formei ar
tistice in sine sau forma
lismului. Avînd o ținută ar
tistică in general îngrijită, 
poezia autorului (care cul
tivă deopotrivă versul liber 
și versul clasic, acesta din 
urmă cu unele asonante și 
„stlngăcii' calculate, pentru 
crearea impresiei de spon
taneitate) nu este obsedată 
de cultul perfecțiunii for
male. Nu este vorba nici 
de glorificarea aparentei 
sensibile, de o „laudă a lu
crurilor', universul liricii 
sale (deși comentator avi
zat al cromaticii lui Van 
Gogh și I. Țuculescu) fiind 
aproape lipsit de plastici
tate și concretefe. Este evi
dentă, dimpotrivă o ten
dință puternică de de
materializare și muzicalizare a lucrurilor, reduse la forme 
ideale și plutind în spațiul pur al abstracțiunilor. Repre
zentările cele mai frecvente aparțin cadrului cosmic: ce
rul (bolta, sfera cea mare, rotundul, tăria, nemărginirea sau 
nimicul), stelele, lumina, umbra, tenebrele, zorile, amiaza, 
apusul, noaptea etc. Din regnul mineral este ales cleștarul 
(„(ara cristalelor'); din cel vegetal, crinii, nuferii, brîndu- 
șele și fructele (mai ales rodiile), iar din cel animal, lebe
dele. Cintînd „armonia mai sus de număr' a corpului ome
nesc, slnt evocate mîinile, umerii, sinii, coapsele, pleoapele, 
genele. Lumea poeziei lui George Popa este populată mai 
mult de ființe mitologice (Domnul, Zeul, zei, îngeri, serali, 
heruvi, strigoi, corul umbrelor, pasărea Phoenix, Orfeu, Eu- 
ridice, Tirezias, Meșterul Manole și Ana etc.). In ea apar 
.fantome de culori și linii". Din harfe, strune și clape se 
înalță cîntece ca o boare misterioasă. întregul univers liric 
stă sub semnul imponderabilului, captat in expresii ca : 
„spatii de suflet', „sufletul lumii', „respirația sufletelor , 
„duhul absentei", „umbra legendei' etc. ,

Termenii care revin statornic slnt Insă cei legați de for
mă (tipare, conture) și ardere (flacără, lumină, aureole și 
nimburi). In concepția poetului, formele reprezintă tipare 
ale lucrurilor, idei modelatoare, entelehii aristotelice. Con- 
templind rodia (ca și Valery in Les grenades, dar care În
trevedea în rodiile crăpate „arhitectura secretă a univer
sului), poetul descoperă „forma sacră, forma unică', „ti
parul cel magic care îr.cape viata" și în jurul căruia „mii- 
nile Zeului mai tremură (...) ca o aureolă de aur" (Laudă 
formei). El cîntă cu gratie și uimire Împlinirea formelor 
lumii și niciodată dezagregarea lor respingătoare. In Heilige 
Nacht celebrează minunea Înfloririi mugurilor, clipa cind 
pare a dispărea orice Îndoială a spiritului asupra realită
ții existentei. Lucrurile sînt „depline', pentru poet, atunci 
cind „o formă au anume" și Catrenele împlinirii (după mo
delul lui Khayyam) preamăresc roadele pîrguite ale toam
nei, „metafore solare', „expresia supremă' a vieții, întru
pări ale „numelui" kantian. Frumusețea corpului omenesc 
(văzut din perspectiva diverselor arte) și trecerea de la 
indistinctul „inger abstract' (copilăria) la feminitatea ado
lescentină ii inspiră alte cîntece elevate : Cîntecul trupului 
și Adolescenta. Corpul uman e văzut ca receptacol vre
melnic al spiritului și nemărginirii, o floare născută din 
condensarea parfumului (Legenda trupului). Forma, în spi
ritul dialecticii platoniciene a frumosului, devine impulsul 
creației (Nașterea poemului) și al arderii pure (Portret în 
alb). Cind ea se apropie de „tilcul pur al formei absolute", 
face posibilă contopirea sufletelor (Amor intellectualis).

Dar forma, receptacol al arderii, este depășită și mistuită

GEORGE POPA „LAUDĂ FORME!"
de aceasta. Flacăra spirituală întrece forma imperfectă și o 
transfigurează în admirabila Balada fetei care nu era fru
moasă. Cîntecul sfîșietor al lebedei arde „trupul ei de rouă'. 
Elogiul formei 11 face insă pe autor, in programatica și 
contradictoria Cîntarea omului, să pună lumea relativității 
mai presus de absolut (conceput la modul eleat : „termi
nat', „încremenit", .Învechit'), iar arderea ajunge să sim
bolizeze nu intensitatea trăirii spirituale, ci devenirea și 
trecerea in cenușă a lucrurilor.

După cum metafora apropie reprezentările cele mai ne
prevăzute, tot astfel comuniunea omului cu natura, a su
biectului cunoscător cu obiectul cunoașterii, este o „me
taforă universală". Osmoza dintre eul individual și cosmos 
se realizează pe căi diferite. In primul rind prin muzică, 
a cărei putere miraculoasă pune materia in vibrație, dă su
fletului o mișcare de expansiune nelimitată și zămislește 
parcă, din nou, mai pură, întreaga lume. O piesă antologică 
este Comuniune, care merită a fi citată în Întregime : „Su
fletul Anei umblă pe clape, ! sufletul lumii vine pe ape, / 
chemat de clape, chemat aproape. // Sufletul lumii trece 
pe clape, / sufletul Anei joacă pe ape, ! fără cuprins 
pe-albastrele ape". Aici, ca și in cele mal Izbutite poeme 
ale ciclului, Înfiorate de adieri rilkeene (Muzică, Orfeu, 
Potrivire, Cîntec pentru sora mea geamănă, Ave, Maria I. 
Puritate, Ciclu), lipsa de culoare e compensată prin inefa
bilul efluviilor muzicale. Ritmul („Cadența-i doamna lumii'),

tăcerea, graiul mut al formelor („O potrivire ar li Intre 
graiul inginat deolaltă / de apleoape, de sini și de coapse j 
și tilcul cel din adine"), ardența, dilatarea și evanescența 
lor (O, ce nemărginire / pătrunde in tipare ?“), parfumul nop
ții („frate mi-i parfumul, / soră — neslirșirea'), sau, in 
sfirșit, moartea care se ivește o dată cu viața („Noi ne-am 
născut odată, / o, nevăzută soră /"), toate reprezintă punți 
de legătură între om și necuprinsul înconjurător.

Imposibila aventură, cel mai Întins ciclu al culegerii, re
ține atenția mai ales prin dramatismul confesiunii lirice. 
Clntecului de laudă adus genezei și realizării formelor i se 
substituie elegia destrămării acestora. Oricare ar fi punctul 
de plecare (experiențe sufletești, mituri, idei generale) sau 
modalitatea de structurare a poemelor sale, George Popa 
este bîntuit de drama existențială a omului și de găsirea 
soluțiilor pentru salvarea lui din „marea trecere" irever
sibilă. Transpusă In plan rațional, drama umană ar putea 
ii schițată în citeva linii. Existența, ca realizare parțială 
și imperfectă a virtuaiităților increatului, este o eroare, de
oarece în lume există devenire, moarte și tristețe. Omul 
se sfîșie intre devenire și absolut. Devenirea n-o poate opri 
sau întoarce, sensul ei nu-l cunoaște și el a pierdut de 
mult credința in zeii ocrotitori. Absolutul, de asemenea, nu-l 
poate cuprinde cu puterile lui mărginite. In postura demi
urgului („jocul de-a zeii"), omul e amenințat de propria-i 
operă — civilizația — pe care nu reușește totdeauna s-o 
domine. Chiar dacă ar izbuti să corecteze lumea dată ort 
să făurească alta desăvîrșită, el va rămîne un „zeu' con
damnat la singurătate. Singurul remediu este trăirea inten
să a clipei, incandescența arderii spirituale. Luciditatea și 
sinceritatea autorului, care nu se opresc Ia aparența stri
gătoare a lucrurilor, sini merite incontestabile.

In poemele cele mai realizate ale ciclului (Tirezias. 
G6tter„ămmerrung, îngrăditul ocol al luminii. Captivitate 
etc-), această dramă cu un final voluntarist și eroic nu este 
insă formulată In termeni filozofici (de care poetul uzează 
totuși in alte poezii: absolut, numen, transcendental, uni
versal, substanță, esență, transcendere etc.), ci se tniăti- 
șează ca o interpretare posibilă a unor viziuni tulburătoa
re. Tirezias, proorocul orb, se simte călăuzit de o umbră 
care il desparte mereu de lucruri și chiar de el însuși, 
umbră în care știe că va dispărea pînă la urmă. Aceeași 
intuiție revine într-o altă poezie: „Sînt nopți cind umbra 
noastră-i mai intensă / decît noi înșine. Și-atunci ni-e tea
mă". De pe o icoană s-a șters chipul și locul rămas gol 
pare o rană aureolată. Poetul are uneori senzația că e plin 
de un „necuprins străin" („In mine priviri necunoscute / 
își dau întllnire cu neștiute peisaje’), iar alteori că „în 
cercul vrăjit al sîngelui" său este un zeu captiv („Ce zeu 
se zbate în pînza păianjenului roșu... ?').

In schimb, vibrației petelor de culoare le este preferat, 
în alte poezii, desenul sigur al ideilor bine conturate (...„a 
fi-i prima sclavie'... „Cînd forma e deplină ■ / lăuntric se 
dezbină"). La aceasta contribuie și abundența neologisme
lor (intensitate, unicitate, infinitate, necesitate, certitudine, 
evanescență, posibil, integral, rezervor, consumă, confiscă 
etc., etc.), precizia nuanțelor risipind sugestia muzicală și 
rarefiind atmosfera de mister a poeziei. Se pare că și In 
lirică e necesară o anumită „distanță a contemplației" (com
parabilă cu o distanță epică). Cind aceasta e prea mare, 
fantezia transfiguratoare e amenințată de ariditatea gîndirii 
abstracte. Prea mică, „strigătul de durere și revoltă’ stfn- 
jenețte transmutația trăirilor in intuiții revelatoare. Săgetat 
de îndoieli, poetul dă însă adeseori o expresie memora
bilă, în manieră blagiană, întrebărilor lără răspuns sau ui
mirilor metafizice : „Cine ar putea să treacă fără de vină 
„De ce plecarea noastră din toate f, „Cit de ușori sîntem!", 
„Prea mult univers, / și noi prea puțini 11*. Inrîurirea lui 
S aga se resimte dealtminteri atît în tonalitatea gravă din 
„Imposibila aventură" (cu excepția accentelor argheziene din 
Psalm și Noul Prometeu), cît și, mai ales, în noblețea vo
cabularului poetic, cu observația că revenirea prea densă a 
acelorași cuvinte poate deveni manierism (nimburi, aureole, 
legendă, poveste, tărîm ,tîlc, zodie, oaspe, har, duh, tăgadă, 
vină, fecioare, binevestesc etc.).

Extatic și diafan in cîntarea formelor pure șl a marilor 
arderi spirituale, muzical și inefabil în presimțirea secretei 
înrudiri a omului cu lumea, lucid și crispat In fața desfrun
zirii universale, George Popa este, prin piesele de rezis
tență ale primului său volum de versuri, un poet subtil al 
esențelor ideale, cu o vocație indiscutabilă pentru zonele 
eterate ale liricii metafizice. Detașarea mai accentuată de 
modele ilustre, acordarea unui rol mai mare sugestiei și 
împrospătarea continuă a limbajului liric vor fi doar spre 
lauda poeziei sale.

Așa zisa „generație de mijloc* de astăzi poate fi deci 
numită cu mai multă îndreptățire o „generație întreruptă' 
decît o „generație pierdută', cum se spune adesea. Mulți 
dintre cei care au început a publica numai versuri înainte 
de ultimul război mondial și se afirmă abia astăzi, sub o 
zodie mai norocoasă pentru poezie. Unul dintre aceștia 
este șl George Popa. Critic de artă, eseist și traducător 
(recent a tipărit o apreciată versiune românească a ca
trenelor lui Omar Khayyam), poetul e un intelectual cu 
preocupări multiple, care se împletesc și se influențează 
reciproc. El scrie o poezie densă și melodioasă, de factură 
intelectualistă, clasică prin claritate și armonie, dar moder
nă prin neliniștile existențiale.

Dimifrie Costea
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6 zaruri 
conceput 
este da- 
pe aso- 

6 slmbo-

A început și la noi. fiiește, să se scrie despre Spatialism 
.. și poezie concretă (Viorel Grecu, Rom. lit. nr. 1/1969) și 

f consecvent metodei de a privi în timp și spațiu desfășura
rea ideilor literare, totdeauna unitare, fără momente de 
reală ruptură, observăm repede că întreaga teorie are pre
cursori (în parte de altfel amintiți), că spiritul literar de
monstrează mai peste lot o remarcabilă convergență. S-ar 
părea că totul a fost spus odată pentru totdeauna, că po
ezia și literatul a nu pot fi gindite, în esență, decît intr-un 
singur mod: cel determinat de însăși forma spirituală a 
artei limbajului. Reflexul său instinctiv pare a fi, după 
toate indiciile, realizarea șl perpetuarea unității concrete 
originare dintre reprezentare șl semn, imagine și cuvînt 
într-o indisolubilă unitate, dublată de aspirația permanentă 
de recuperare a acestei unități, atunci cind abstracțiunea 
învinge și poezia se stinge prin separarea radicală a „sem
nului" de conținutul său interior. Cînd semnificatul se 
desparte definitiv de semnificant, devenit convențional, 
total arbitrar, disociere intelectuală inevitabilă, poezia 
dispare. Din care cauză, poezia constituie, mai ales în ac
tuala etapă spirituală a umanității, tot mai teoretică, ab
stractizată, un moment rar, de regăsire a ingenuității lirico- 
expresive pierdute. Dar toate acestea ne-ar duce, acum. 
mu|t; prea departe. Obiectul însemnării de față este altuL 

Două • articole destul de recente, publicate în Ramuri de 
V. G, Paleolog, ne introduc chiar în miezul problem ei, cu 
o notă de pitoresc și avangardism românesc notabilă. U- 
nul poartă un titlu lung și enigmatic, din care cităm doar 
capul de afiș : Contribuții românești la suprarealismul tim
puriu, Un experiment literar din 1910, inedit : ,,Les poemes 
aux des", șase ori șase... (nr, 12/1967), celălalt se intitu
lează abstract șl laconic : Editură și experiment (nr. 4/1969) 
șl constituie un fel de comentar istoric la cel dinții. Trebuie 
adăugat că V. G. Paleolog, fost discipol al lui Macedonskl 
și mare prieten al lui Brâncuși. autor de contribuții și stu
dii și despre unul șl despre celălalt, este, probabil, deca
nul de vîrstă al avangardiștilor români, boem octogenar, 
oltean, de un pitoresc infinit. Cap de faun, barbă de pa
triarh. mască brâncușiană^ viață epică, aventuroasă, amin
tiri pariziene inepuizabile (a cunoscut și pe Modigliani), 
inconformist și polemist, V. G. Paleolog atrage, fascinează 
șl . surprinde în egală măsură.

Cu șase decenii în urmă, V. G. Paleolog a inventat „za
rurile de. scris poeme”, idee prinsă în zbor la vîrsta tutu
ror . sugestiilor și inconformismelor, A imaginat un sistem 
de. 36 de semne-simboluri, le-a gravat pe fețele a 
de os (pe care le-am avut și noi în mină) și a 
că se poate face poezie cu ajutorul lor. Metoda 
dalstă și suprarealistă avant la lettre, întemeiată 
ciațiile hazardului: se aruncă zarurile, se citesc
luri și pornind de la sugestiile lecturii lor într-o ordine inteli
gibilă, se poate scrie o poezie stimulată memotehnic... dacă al 
talent Ne dăm seama imediat că V.G. Paleolog a imaginat ideo- 
grame, semne de noțiuni abstracte (un punct — eul, un punct in
tr-un cerc — eul în univers, o roată cu spițe — trăirea, o 
spirală — fericirea, semnul exclamării șl al întrebării — lite
ratura. etc.) și inițiativa sa se înscrie In seria gesturilor 
poetice primordiale, elementare. Esența este aceea a ide
ogramelor chinezești, schematizare extremă a conturului 
unui obiect devenit prin abstractizare noțiune. Dar la o- 
riglnă „hieroglifa* constituia efectiv o imagine, reprezenta 
intuitiv însăși imaginea, realiza viziunea poetică fundamen
tală. Vocația limbajului poetic rămîne mereu figurativă ș. 
în felul acesta se explică și nostalgia poeților pentru re
constituirea purității și integrității originare a expresiei, 1- 
nițial scriere șl pictură in același timp. De unde și aspi
rația străveche, permanentă, a unității și corespondenței 
artelor, a artei totale, nu specific barocă, nici simbolistă, 
nici wagneriană, ci ..primitivă*. Toate aceste orientări, mal 
mult sau mai puțin „moderne", teoretizează de fapt arta- 
slnteză, mitul străvechi al poeziei.

Faptul că Apollinaire în tinerețe, prin 1908, deci cam în 
aceeași perioadă cu V. G. Paleolog, a avut aceeași intuiție, 
interesindu-se de ideogramele chinezești (Oeuvres poetiques, 
Pleiade, 1965, p. 1074), că Ezra Pound, plecînd de la studiile 
Iul Ernest Fenollosa despre ,,caracterele* chinezești, le acordă 
o funcție esențială în A.B.C. of Reading, demonstrează că 
această aspirație este mereu activă. Impulsul fiind primor
dial, el n-are nevoie de nici o contaminare sau influență 
directă.

Poezia înseamnă reprezentarea sensibilă. Și cînd sensi
bilitatea dispare prin tipizare, generalizarea și schematiza
rea abstractă a reprezentării, atunci poezia chiar la acest 
nivel ideografic încearcă să găsească o altă soluție : cali- 
grama. Ea se deosebește de ideogramă prin caracterul său 
figurativ, concret, irepetabil, estetic. Poezia caută să re
facă grafic conturul ideii, să devină o pictură-poezie, pro- 
punînd simultan o imagine dublă : vizuală și interioară, 
plastică în planul conștiinței. Apollinaire, se știe, a com
pus și astfel de Calîigrames, pe care voia uneori chiar să 
le coloreze, declarind ca și Correggio că „și eu sînt pic
tor*. Antichitatea le-a cunoscut în perioada alexandrină, 
perpetuînd, desigur, o tehnică mai veche. Un Syrinx în 
Teocrit imită grafic flueiele instrumentului. Barocul, obse
dat de corespondențe, le cultivă pe scară largă. Genul este 
descris și definit de teoreticieni (Sir Philip Sidney: poeme 
In formă de „figuri și flori" și George Puttenham). Rabe
lais se distrează imaginînd un poem în formă de butelie 
(Pant. I. V, ch. XI.V). Montaigne, în schimb, nu gustă deloc 
caligramele pe care le declară Des Vaines Subtilitds (L. L 
ch. LIV).

Pentru a reveni în timpurile moderne, Mallarmd, simbo
liștii, apoi futuriștii — contemporanii tinereții aventuroase 
a lui V. G. Paleolog — redescoperă și ei replica prin literă 
a stampei (lin coup de des), poemele-afiș, compozițiile ide- 
ogramatice. Apollinaire le mal numea și ideograme lirice, 
cu o exactă intuiție a păstrării ideoqramei (comunicare cu 
înclinații abstracte) sferei lirismului. O lectură chiar fugitivă 
dezvăluie întreg mecanismul Caligramelor; ele încep dis- 
cnrsiv, multe păstrează forma regulată, adică succesivă, 
a versului și strofelor, dar din cînd în cînd textul se pre
face în imagine, versul luînd contur plastic. Poezia Fumees 
îndoaie un vers în formă de lulea. Poezia II pleut este tran
scrisă în șiruri lungi, subțiri, ușor oblice, sugerînd ploaia. 
Deci ori de cîte ori Apollinaire simte nevoia plasticizării 
superlative a ideii, el recurge la caligrame.

Adrian Marino

versuri de
APOLLINAIRE

SCRISOARE-POEM

Sârmanii-mi ochi de tine se imbatâ 
Ca iazul tainic răscolit de lună 
Sint rugă numai umbră-ngenunchiată 
O blondă care-mi pari atit de brună.

SCRISOARE-POEM

Fruct neînceput 
Raiul meu pierdut 
Cupă-n care blind 
Moare surizind 
Veșted fir cu fir 
Albul trandafir 
Blondă-ntraripare 
De albină-n soare 
Duh de floare zinâ 
Zorilor stăpină 
Părul tău la ton 
Ca de scorpion 
Pieptul mi-a ucis 
Ca să-ți placă-n vis 
Eu acum îți cint 
Te binecuvint 
Trup neprihănit 
lată m-am smintit 
După una care 
Moare după altul 
... Cind sub cer cu jind 
Facla eu aprind.

CERȘETORUL

Prin umbra cimerină trecind năluca-mi vie 
Căta-vei dar luntrașul de mult va fi lăsat 
Cățelelor in pază făptura mea s-o ție 
Și spectrul meu lui Cerber prin neguri îndesat

Și prins de-al apei țărmur vedeam întunecate 
Migrări de albe păsări bătind sub cerul sur 
Și-un plins adine mă prinse privind cutremurate 
De spaimă-n largi cohorte bogății împrejur.

Fii blestemat Pomana nu mi-a căzut în palmă 
Și cască-te la teatru actori să vezi în roi 
Cum fac femei sâ geamă doar cu-o grimasă calmă 
Eu n-am decit durerea pe Charon sâ-l înmoi.

Trăiesc cerșind cît încă lumina nu pogoară 
Și bocetul meu tace cind soarele s-a stins 
Dar miine-n zeri vin iarăși cu jalea mea amaro 
Cum pîlpîie-aurora s-o văd in necuprins.

SFidezi durerea-mi surdă și zbuciumul din tine 
Durerea ta străveche și cruntu-mi nenoroc 
Plingeam Eram născuții abia știind de sine
Cu ochi pustii Thanatos de mă-ndrăgea un strop

De vreme ce negi unda durerii ce ne scurmă 
Hilara mască pune-ți și flamura de soi 
Să treacă-aștept Thanatos cu apriga lui turmă 
Tu du-te Saltimbancul limba și-a scos la noi.

în românește de 
Vasile Nicolescu

(Urmare din pag. 7-a)

noțiune estetică se clasifică. Exis
tă în textele celor mai valoroși re
prezentanți ai avangardei creații a- 
devărate. chiar realiste. Poezia și 
proza lui M. Blecher nu e numai 
rezultatul unei imaginații extrem de 
vii, ci și a unei conștiințe tragice 
(v. poemul Paris). Urmuz e un 
scriitor al absurdului, dar și un 
scriitor tragic. Geo Bogza e un 
realist, un cîntăreț polemic al lu
mii petrolului, cu toate dramele ei 
(Misterioasa crimă din comuna Buș- 
tenari. Poem petrolifer.) Realitatea 
poemelor sale nu distruge literatura 
ca la alți avangardiști ci o ridică 
la nivelul realului imediat, surprins 
în pulsațiile lui și care coboară 
în pinzele negre ale unui naturalism 
nesubțiat de stilizări estetice. Geo 
Bogza e așa de sincer cu sine și 
cu ceea ce crează, îneît spectacolul 
devine cinematografic, dramatic. 
Tot în literatura de avangardă în- 
tîlnim influențe folclorice. H. Bon- 
ciu stilizează cu pricepere folclorul 
(Inmormintare clasa-ntii), la fel 
Barbu Brezeanu (Oirandă). La Dan 
Bolta găsim în Catilenă o variantă 
a Mioriței, bineînțeles, ermetizată, 
supusă unui flux de incifrări, u- 
neori fără miez, dar păstrînd rit
mul, ideea baladei populare : 
„Trupul meu își fringe / Piersica 
de singe, / Părul meu își lasă / 
Verdea nebuloasă, / Limfa mea 
ascunde, / Stele moi, profunde...*. 
Sașa Pană a selectat din opera lui 
Ion Călugăru și cîteva proze care 
nu sînt și nici hu au de a faco 
cu avangarda, cu ideile ei dacă 
acceptăm titlul fixat al întregului 
volum. Popa Furtună e o bucată 
realistă, cu o tematică sadoveniană. 
Cosa șoarecilor e la fel un text 
realist. Voluntar sau involuntar 
Sașa Pană a deschis definiția lite
raturii române de avangardă, unor 
realități multiple, unor experiențe 
spectaculoase și care se cer anali
zate diferit. E o secretă și nemăr
turisită tendință, și aceasta se vede 
cam peste tot, de a introduce și o 
literatură a valorilor sub alt nume. 
Conștiința literaturii clasice era 
prezentă, funcționa în plin avan
gardism. B. Fundoianu în ianuarie 
1923 făcea elogiul operei emines
ciene, delimita chiar începuturile 
literaturii române într-un spirit po
lemic : ,Cu Eminescu începe poe
zia, proza, viața românească, înce
pem noi toti : și trecutul de pînă 
la el —- prin el abia își găsește 
o deslușite — cu el începe".

Aderența constructivă, minată în
să de un excentrism puțin nelalocul 
lui, la clasicism, nu-l împiedică pe 
B. Fundoianu să cadă într-un tra
diționalism curat. Este încă o do
vadă a tendinței avangardei de a 
fi mereu deschisă celor mai neaștep
tate inovații, de a-și preciza un 
picgram și de a-și fixa o contribu
ție în istoria literară, egală cu 
a tradiției, intenție nerealizată la 
aceeași dimensiune. Avangarda li
terară românească e și un neoim- 
presionism estetic. Lirismul este 
sondat în toate sensurile posibile, 
limbajul primește cu repeziciune un 
conținut peste posibilitățile lui de 
expresie și astfel senzațiile, impre
siile brute îl domină. Versul liber 
va răsturna cu violență orice poe
tică tradițională, va detrona tot ce 
ține de regulă. Poezia de avangar
dă devine un discurs al asocia
țiilor paradoxale, o retorică stear
pă, neîmplinită, risipind în dreap
ta și în stînga, cuvintele nepotri
vite unor sensuri așteptate. Avan- 
gaida se vrea un spațiu al sinte
zei prin anulare și excludere a tot 
ce i se pare academic, învechit. 
Textele antologiei lui Sașa Pană 
sînt antiliteratură ca fenomen de 
neîncadrare înțr-o. estetică realistă. 
Ele eu o existentă semnificativă : 
reprezintă, așa cred, un muzeu nei
maginar al experiențelor literare 
care n-au dus la clasicism. Struc
tura lor e a unul mozaic : aripi 
frînte, cioburi, fraqmente de intenții 
retezate de la rădăcină, într-un cu
vînt. experiențe ucise de însăși con
știința neviabilitătii, a superiorității 
artei. Avangarda literară româneas
că e un muzeu al literaturii ne- 
clasice, unde tradiția, dintr-o învin
gere formală, creste în liniște. Spe
cificul ei vine din experiența sin
tezei tradusă într-un limbaj golit 
de emoție. Cine parcurge antologia 
lui Sașa Pană, care e cel mai au
torizat și mai serios cunoscător el 
avangardei românești, ajunge repede 
la o concluzie actuală : ceea ce 
experimentează unii din tinerii poeți 
de azi e o reîntoarcere tardivă la 
unele experiențe depășite, iar ceea 
ce cred ei că aduc efectiv nou, e 
demult cunoscut, consumat ca vechi. 
Antologia avangardei literare româ
nești e o lecție de estetică pentru 
uzul celor care cred că poezia în
cepe cu ei. E un cod al experien
țelor care azi nu mai pot fi reluate, 
amplificate fără să li se recunoască 
formele, articulațiile, chipul.

MICHEL AUDIARD, 
MORALIST

Mai mult decît pare a 
fi — un simplu și fugar cli
pit — cartea lui Michel Au
diard, „Mon petit livre rou
ge", este operă de moralist 
Grupînd tematic cele mai 
reușite replici din filmele 
sale, Audiard vorbește des
pre dragoste, alcool, bani, 
familie, război, făcînd ope
ră de moralist, tot așa cum 
Monsieur Jourdin făcea pro
ză.

Evident, în stilul său. Ia
tă cîteva exemple :

,,Realitatea nu e nicioda
tă amuzantă, dacă toată lu
mea n-ar afirma-o44.

.,A-ți iubi soția șl a su
praveghea, în același timp, 
nota de gaz — iată o am
biguitate dificil de suportat44.

„Gîndurile puțin valide nu 
sînt permise decît oameni
lor sănătoși44.

DE LA ABBEMA 
LA ZOE...

Multi chemați, — puțini 
aleși 1 Valabilitatea cunos
cutei formule se verifică în
că o dată, în întocmirea 
.DicțiPnarului iemeilbr ce

lebre". In cuprinsul inven- 
tarului, numărul candidate
lor este de . . . 5.000 I Exa
minatorii Albert Jourcin și 
Philippe Van Tieghem ‘— ia
tă doi bărbați care nu vor 
putea fi acuzați . niciodată 
de misoginism — n-au .. se
lectat, pentru acest Pant
heon feminin, decît un nu
măr reștrîns, : .800 de ur
mașe ale Evei, în ordine al
fabetică, începînd cu Louise 
Abb6ma, pictoriță franceză 
de renume, decedată în 
1927, și ajungînd pînă, la 
împărăteasa bizantină Zo6, 
dispărută la 1050, reprezen
tantă de seamă a Uterelor, 
artelor, religiei, științei și 
politicii.

SCRIITOR- 
GREIERE FĂRĂ 

VOIE?
Se spune că scriitorii nu 

se gîndesc decît la . . . bani. 
Cauza : întotdeauna ne gîn- 
dim la ce nu avem 1 Ceea 
ce lipsește autorilor ar fi 
talentul necesar obținerii 
succesului financiar (...).

Această incapacitate a
majorității scriitorilor de a 
cîștiga bine nu e de azi-de 
ieri. Să ne amintim afir
mația post-romantică după 
care scriitorii fac dovada 
seriozității și integrității lor 
prin simplul fapt că nu 
cîștigă bani, disprețuind, 
totodată, pe cei ce adună 
ban lîngă ban... Păcatul și 
disprețul nasc însă credin
ța latentă că o singură lu
crare de mina a doua poa
te obține un preț de prim 
ordin. Urmînd pilda greie
rului, scriitorii uită de gri
jile bănești. ,,Și cînd iarna 
a venit . . .**.

Oare cine va face din 
scriitorul-greiere, scriitor- 
furnica ?

M. M.ȘI CASANOVA
Știți care e fraza cea 

mai misterioasă din Memo
riile lui Casanova ? După 
părerea lui Jacques Branchu, 
editorul volumului IV în 

Livre de poche și alcătui
torul notelor, aceasta ar fi 
următoarea :
, ... se numea M. M. A- 

cest nume mă uimește, căci 
cea care îl purta era ce
lebră44.

Pentru această frază, edi
torul Jacques Branchu ofe
ră două pagini de comen
tarii erudite. Spicuim : ,,Pî
nă în 1969, nici un docu
ment nu a putut stabili in- 
tr-un mod hotărîtor identi
tatea acestei celebre 
Jacques Branchu recunoaște 
că, totuși, unii „eminenți 
casanoviști au bănuieli jus
tificate". Cercetările conti
nuă.



cronica

ideilor

științifice

asimetria
spatiului-timp
E qulndl uscimo a rtveder le aleile, 

(Dante)
O simplă oglindă plană face 

din imaginea noastră o ființă 
stranie, nu numai avînd inima 
în dreapta, ficatul în stînga 
etc., ci și fiind în întregime 
alcătuită din anti-materie : da
că ne-am apropia de ființa „în 
carne și oase" corespunzînd 
imaginii noastre din oglindă, 
ne-am mistui împreună cu ea 
într-o explozie incomparabil 
mai violentă decît aceea pro
dusă de bomba cu hidrogen : 
mitul lui Narcis e un nonsens. 
Simetria între dreapta și stingă, 
sau simetria de oglindire, b 
făcut în trecut obiectul a nu
meroase discuții, dar se părea 
că reflexia nu schimbă cu ni
mic legile fizice. Concluzia 
privind imposibilitatea de a se 
discerne între dreapta și stîn
ga impune ca fiecBre experien
ță să comporte o contra-parte 
absolut simetrică in raport cu 
o oglindă plană. Pină în vara 
anului 1956, se părea că feno- 
mele fizice reflectate într-o 
oglindă nu s-ar deosebi cu 
nimic de fenomenele reale.

In fizica cuantică, sime
tria de oglindire se traduce 
prin legea conservării parită
ții. Concept matematic imposi
bil de definit în termenii fizi
cii clasice, paritatea se mani
festă prin simetria funcției de 
undă în raport cu inversiunile 
spațiale.

Dacă legile naturii se su
pun simetriei de reflexie, tre
buie ca, într-un sistem fizic 
izolat, paritatea particulelor 
să nu-și schimbe niciodată va

loarea. Acest principiu de con
servare a parității era consi
derat tot atît de sigur cum este, 
de exemplu, principiul conser
vării impulsului. Pînă în 1956, 
deci, toate experiențele au 
confirmat conservarea parității, 
ceea ce, de altfel, părea cu to
tul firesc, dreapta și stingă 
trebuind să fie echivalente în 
natură.

Dar în 1956, savantii chinezi 
LEE și YANG ajung la conclu
zia că nu există nici o dovadă 
experimentală care să impună 
această simetrie în interacțiu
nile slabe. Prima experiență 
decisivă, efectuată și dusă la 
bun sfîrșit cîteva luni mai 
tîrziu, confirmă neconservarea 
parității în cazul radioactivită
ții beta a cobaltului-60. Prin 
emisiunea unui electron și a 
unui neutrin, acest izotop al 
cobaltului se transformă In ni- 
chel-60. Procesul nu are sime
trie de oglindire. Lumea fizi
cienilor este electrizată de a- 
ceastă descoperire, iar în a- 
nul următor se efectuează un 
număr impresionant de expe
riențe confirmînd neconserva
rea parității: lui LEE și YANG 
li se decerne Premiul Nobel 
pentru fizică.

înainte de descoperirea ne- 
conservării parității, se admi
teau două feluri distincte de 
simetrie: simetria de reflexie 
și simetria de sarcină (dacă 
toate particulele ar fi înlocui
te cu anti-particulele lor, legi
le maturii nu ar trebui să se 
schimbe). Iată însă că în na
tură simetria îmbracă o formă 

mult mai subtilă : legile nu 
se eschimbă dacă, în locul u- 
nui fenomen, se consideră ima
ginea sa văzută intr-o oglin
dă plană, cu condiția însă ca în 
această imagine toate particu
lele care iau parte la desfă
șurarea fenomenului să fie 
înlocuite cu anti-particulele 
respective. De exemplu, imagi
nea în oglindă a unui proton 
reprezintă un anti-proton, și nu 
un proton, cum se considera în 
epoca în care se credea in con
servarea parității. In experien
ța cu cobaltul-60, imaginea din 
oglindă reprezintă dezintegra
rea an ti-cobaltului, adică de
zintegrarea, prin emisiune de 
pozitroni în loc de electroni, 

a nucleului conținînd anti-pro- 
toni și anti-neutroni. Reflexia 
nu restituie materia, d anti- 
materia. Pentru a se păstra si
metria de oglindire, trebuie să 
se treacă de la materie te anti- 
materie și invers. Prindpiul a- 
re o valabilitate absolută : toa
te legile naturii i se supun.

Pînă în 1968, toate eforturile 
făcute pentru a se explica a- 
cest straniu principiu al naturii 
au eșuat. Și au fost făcute e- 
forturi serioase, fiind vorba de o 
problemă capitală a fizicii teo
retice contemporane: de rezol
varea ei depinde înțelegerea 
în profunzime a raporturilor e- 
xistînd între materie și enti- 
materie. Abia acum un an s-a 
risipit tot misterul: materia e- 
voluează in spafiu-tlmo, iar 
antl-materia in antî-spațiu 
timp..

Cadrul spațiu și cadrul timp 
ni se impun ori de cite ori 
vrem să ne ordonăm senzațiile 
și să urmărim evoluția feno
menelor pe care acestea ni le 
relevă. Putem totdeauna ima
gina un corp solid care să ne 
servească de sistem de referin
ță pentru a repera pozițiile 
punctelor din spațiu, de exem
plu un ansamblu de trei rigle 
perpendiculare între ele și con
venabil gradate, care ar mate
rializa un sistem de coordonate 
carteziene. De asemenea, 
timpul poate fi definit în ra
port cu mișcarea astrelor prin 
ciclurile unor sisteme perio
dice denumite ceasornice. Cu 
aceste rigle și aceste ceasorni
ce, se pot atribui, în fiecare 

moment, coordonate precise 
<■ oricărui punct material; se 

poate repera exact poziția sau 
orientarea în spațiu a unui 
corp solid ; mai genoraL toate 
fenomenele pot fi reprezenta
te prin mărimi j bine localizate 
în spațiu și în timp. Această 
descriere se face cu ajutorul 
ecuațiilor diferențiale sau cu 
derivate parțiale, ecuații per- 
mițînd să se urmărească lo
calizarea în spațiu și evoluția 
în cursul timpului b tuturor 
mărimilor definind starea lu
mii fizice. Se regăsește astfel 
reprezentarea fenomenelor din 
fizica clasică : spațiul și timpul 
formează două cadre imuabile 
în care se localizează exact 
și se derulează inexorabil toa
te aspectele succesive ale 
lumii fizice.

Dezvoltarea ideilor relati
viste a modificat profund cla
sicele noastre concepții des
pre spațiu și timp.

Marele public s-a intere
sat mult de teoria destul de 
greșit numită a relativității. 
Cu privire la acest subiect, 
s-au spus multe inexactități 
și chiar lucruri lipsite de se
riozitate. Teoria relativității nu 
poate fi cu adevărat înțeleasă 
decît numai dacă se urmărește 
pînă in amănunt aparatul său 
matematic : a încerca să o 
explici în limbaj obișnuit e 
întocmai cum ai încerca să 
faci contabilitate lără cifre.

Din punctul de vedere care 
ne interesează, aportul său e- 
sential B fost acela de a arăta 
că între spațiul și timpul fizi
cienilor există relații pină a- 
tunci nebănuite și cu totul con
trare deprinderii noastre de a 
glndL Dimensiunile spațiului și 
timpului, definite prin riglele 
și ceasornicele pe care le în
trebuințează doi observatori 
care se mișcă unul în raport 
cu celălalt, nu sînt legate în
tre ele după cum se admitea 
altădată fără discuție: ele de
pind unele de altele într-un 
mod care nu este cu totul con
form intuiției noastre obișnui
te : timpul și spațiul depind de 
starea de mișcare a observa
torului, care transportă cu el 
propriul său timp și propriul 
său spațiu. Spațiul și timpul 
există, numai dacă li se pot 
atribui proprietăți fizice : fără 
materie și fără energie, spa
țiul și timpul dispar.

Noile concepții privind inter
conexiunea dintre spațiu și 
timp au fost impuse fizicieni
lor de necesitatea de a expli
ca fapte experimentale ; numai 
studiul unor fenomene reale 
i-a determinat să adopta idei 
atît de surprinzătoare și con
trare intuiției lor obișnuite.

Consecințele care decurg din 
noile relații admise între co
ordonatele spațiale și tempo
rale ale diferiților cbservatori 
sînt, la prima vedere, destul de 
deconcertante; de exemplu 
pentru un observator în repa- 
os, mersul ceasornicelor este 
cu atît mai încetinit cu cît vite
za cu care acestea sint trans
portate este mai mare. In 
general, aceste efecte sînt 

foarte mici, inobservabile în 
cele mai multe cazuri ale ex
perienței curente, dar ele de
vin importante cînd vitezele 
relative devin foarte mari, de 
ordinul vitezei luminii în vid 
Aceste efecte de relativitate, 
cum se numesc, nu sînt tot
deauna neglijabile : existența 
lor atrage după sine în mod 
necesar unele modificări ale 
legilor mecanicii clasice, iar 
abaterile de Ia aceste legi de
vin foarte importante pentru 
corpurile animate de viteze 
apropiate de aceea a luminii 
în vid. Particulele din rnicro- 
fizică ating adesea viteze de 
acest ordin, ceea ce a per
mis să se verifice prin expe
riență existența reală a aces
tor efecte de relativitate. De 
altfeL viteza luminii în vid 
joacă un rol de prim ordin în 
această teorie: este limita 
superioară a vitezei pe care 
un corp material le poate a- 
tinge. Un corp care s-ar 
deplasa cu viteza luminii s-ar 
turti înlr-attt, incit grosimea 
sa ar deveni nulă, iar 
timpul s-ar opri comolet pen
tru un asemenea corp.

A postula existența unui 
spațiu absolut și a unui timp 
absolut, care sînt pure con
cepții abstracte și metafizice 
ale minții noastre, în afara 
faptelor de observație, amin
tește atitudine® filozofului ca
re, căutînd cu înfrigurare «in
finitul mic", împarte la ne- 
sfîrșit cu gîndul un decimetru 
cub de substanță, lără a-și da 
seama că la douăzeci și opta 
trisecțiune a ajuns la atom. In 
fizica relativistă, nu se mai 
poate vorbi în mod separat 
de spațiu și de timp și nici 
nu li se mai poate atribui a- 
cestora un caracter universal : 
nimeni nu a văzut vreodată un 
loc în alt chip decît într-un 
anumit timp, nici un timp în 
alt fel decît într-un anumit 
loc : spafiul in sine și timpul 
în sine lin de regatul umbre
lor : numai combinația lor a- 
re o existentă reală; această 
combinație are o semnificație 
fizică precisă : ea reprezintă 
forma de existență a materiei 
și exprimă cantitativ legătura 
indisolubilă dintre spațiu și 
timp. E ca și cum s-Br com
bina două elemente „chimice", 
spațiul și timpul din fizica 
clasică, rezultind un compus 
cu însușiri cu totul noi. Acest 
compus «chimic pur" este un 
continuu cu patru dimensiuni, 
spafiul-timp al lui Einstein sau 
universul lui Minkowski, din 
care fiecare observator își de
cupează propriul său spațiu și 
propriul său timp. In Bcest 
continuu se localizează exact 
toate „evenimentele* al căror 
ansamblu constituie istoria lu
mii fizice. Tot trecutul, pre
zentul și viitorul se înscriu 
în acest cadru spațio-teraporal 
și fiecare observator le vede 
succedîndu-se în propriul său 
prezent, după legi riguroase 
traducindu-se prin ecuații di
ferențiale : determinismul este 
tot atît de riguros, ca și în fi
zica clasică.

Materia se manifestă prin 
deformări aie spațiului-timp. 
Ideea centrală a relativității 
generalizate constă în posibi
litatea de a reprezenta feno
menele materiale și energetice 
prin simple variații ale carac- 
teristicelor geometrice locale 
ele unui spațiu-timp gare nu 
mai e considerat ca omogen, 
ci ca avînd în diferitele sale 
puncte curburi variabile (sau 
torsiuni, care joacă același 
rol). Metrica spațiului-timp 
cvadridimensional curbat dă 
seama în mod automat de e- 
fectele gravitației și de rolul 
singular al vitezei semnalelor 
luminoase, care fixează o li
mită superioară în folosirea 
logică a conceptului de viteză.

Intr-un clmp gravitational in
tens, toate ceasornicele întir- 
zie.

★
Cele patru coordonate spa- 

țio-temporale ale unei particu
le elementare formează un te- 
traedru asimetric : neavlnd 
nici plan, nici centru de si
metrie, acest tetraedru nu este 
superprozabil, prin mișcări de 
translație, sau de rotație unui 
alt tetraedru corespunzînd i- 
maginii sale văzute într-o o- 
glindă plană.

Intre spațiu-timp, forma de 
existență a materiei, și anti- 
spațiu-timp, forma de existen
tă a anti-materiei, sînt ace
leași analogii și aceleași dife
rențe ca între mîna dreaptă și 
mîna stîngă. Formarea pere
chilor particulă-anti-particulă 
prin bombardarea unei ținte 
cu particule avînd suficientă 
energie cinetică nu se datorea
ză, cum se admite in general, 
transformării energiei cinetice 
în mBsă, ci racemizării parția
le a particulelor. Cu cit creș
te viteza particulei elementa
re, cu atît tetraedrul spatio
temporal corespunzînd acestei 
particule se turtește, iar com
ponenta sa temporală se mic
șorează. In imediata vecinăta
te a nucleelor țintei, a căror 
densitate este considerabilă, 
această componentă se con
tractă și mai mult.

Dacă în timpul ciocnirii sale 
cu un nucleu al țintei, tetrae- 

drul spațio-temporal corespun
zînd particulei elementare se 
găsește într-o poziție favorabi
lă, coordonata timpului, foarte 
mult contractată, este depla
sată spre fața tetraedrului o- 
pusă colțului în care se găsea 
înaintea ciocnirii, celelalte trei 
coordonate, foarte turtite, fiind 
împinse, întocmai ca o umbrelă: 
întoarsă de vînt, în pozițiile 
corespunzînd enantiomerului 
particulei inițiale. Racemizarea 
este doar parțială, deoarece nu 
toate particulele au în momen
tul ciocnirii lor cu un nucleu 
al țintei orientarea necesară.

Procesul de inversiune a 
configurației este, firește, re
versibil.

Soluția unei probleme capi
tale a fizicii teoretice con
temporane nu mni e pe genun
chii zeilor.

C. S. Dongorozi

A EDITA
(Urmare din pag. 3)

unul dintre cei mai presti
gioși editori contemporani 
— Claude Gallimard, — 
într-un interviu acordat re
vistei .Secolul XX" — este 
cel al calității artistice". EI 
va opera nu numai asupra 
lucrărilor literare prin defi
niție ci și asupra cărților 
documente; a memoriilor 
sau a cărților teoretice ba 
chiar (sau cu atît mai mult) 
și asupra cărților de sci
ence-fiction care, acum, 
după, pășirea reală a o- 
mulul pe Lună nu se mai 
pot reduce la scheme arhi
cunoscute, expuse într-un 
stil simplist ; a literaturii 
polițiste, și ea tributară 
simplismului, atît ca in
tenție cît și ca expresie.

Se pune întrebarea : o 
editură modernă trebuie 
să se specializeze, deci să 
se limiteze la o arie a 

culturii (sau științei) ori, 
dimpotrivă, sd albă carac
ter de universalitate, în- 
globînd toate domeniile ?

Opfiunea aici nu poate 
fi decît în funcție de un 
complet de factori care 
(in seamă de necesitățile 
momentului, de tradit/e, 
de forțele creatoare, pre
cum și de cele materiale 
existente. Editura .Juni
mea" este concepută, sper, 
ca un astfel de organism 
care sd includă, sincronic 
și diaconic, fenomenul cul- 
tural-științlfic din Iași, din 
Moldova, precum și, pe cit 
posibil, din Întreaga tară. 
Bineînțeles, literatura poa
te prevala. Dar nu tre
buie uitată partea de In
formare (și dezbatere) filo
zofică, sociologică, psiho
logică, care trezește în pri
mul rind interesul studen
ților — iar lașul este a 
doua cetate universitară a 

țării — nu trebuie uitată 
cartea de buzunar, accesi
bilă unui public larg, toa
te acestea completînd edi
țiile de mare pondere, aie 
valorilor din trecut sau de 
astăzi.

Prezenta unei edituri re
zidă și în modul cum știe 
sd selecteze și sd lanseze 
tinerele talente. Intrebrt 
fiind în același interviu 
din «Secolul XX" cum ii 
descoperă și lansează pe 
noii autori Gallimard răspun
de : .Lansarea nu compor
tă nici un secret. De găsit 
îl găsim citind foarte mult. 
Privim vreo două sau trei 
mii de manuscrise într-un 
an. Reținem două sau trei 
dlntr-o mie, ceea ce e foar
te puțin. Dar primim destu
le manuscrise selectate de 
proprii noștri autori (...) 
Multă vreme Albert Camus 
era acela care ne aducea 
cărți ale unor debutanll. 
Sartre ne trimite mereu, 
Simone de Beauvoir ne tri
mite și ea. Străinul lui 
Camus ne-a fost trimis de 
Andri Malraux în timpul 

războiului...*.

Incetățenirea și la noi 
a acestei modalități de des
coperire și lansare (folo
sită cu intermitentă de un 
Demostene Botez sau Miron 
Paraschivescu) ar constitui 
un punct de sprijin nece
sar în universul adeseori 
necunoscut în care își face 
apariția «un nume nou".

Personalitatea unei edi
turi, mai ales acum, in 
condițiile restructurării sis
temului editorial de la noi, 
trebuie sd emane nu numai 
din specificul ei (literar, 
științific, etc.) ci și din 
conceptul de cultură pe ca
re se fundamentează. Căr
țile ce apar trebuie să 
poarte amprenta unei vi
ziuni neconfundabi/e cu aie 
altei edituri, chiar dacă 
profilul lor este asemănă
tor. Așa se poate distinge 
acea trăsătură comună ca- 
re-i apropie pe cei ce for
mează .echipa unei edi
turi" de la director pină 
le redactor. Altminteri, di
versitatea fenomentului edi
torial rămine doar un act 
de acoperire geogralică nu 
și artistică.

PROVINCIE, PROVINCIALISM ETC.
(urmare din pag. 1) 

categorii, cifra 1 fiind re
zervată, evident, mai ales 
Bucureștiului. Scriitorii sau 
pictorii sau compozitorii 
din Iași sînt trimiși să re
prezinte Uniunea lor de 
creație ici-colo, prin ve
cini, în vreme ce colegii 
beneficiari ai unui buletin 
de Capitală strîmbă din 
nas atunci cînd aud de o 
călătorie dincoace de me
ridianul zero. Și așa mai 
departe. Deși regretabile, 
aceste accidente nu în
seamnă, la urma urmei, 
mai nimic. „Viața Româ
nească" a știut să fie o re 
vistă de prima mină fără 
să aștepte cine știe ce o- 
ficială repartizare în cuta
re categorie după cum am 
putea acum numi destule 
reviste bucureștene supe
rior categorisite șt, în mod 
cert, situate în planul al 
doilea sau al treilea al in
teresului cititorilor. Și în
tr-un caz și în celălalt, 
explicația este una singu
ră : valoarea în sine, va
loare care, la rîndul ei, nu 
reprezintă altceva decît a

coperirea în aur a unei 
Investiții de talent, pasiu
ne, entuziasm și inteligen
ță realizabilă — teoretic 
cel puțin — oriunde. 
Partidul comuniștilor a des
ferecat elanurile întregii 
țări, a catalizat și dinami
zat ritmurile de pretutin
deni, cerînd poporului ro
mân să nu-și precupețeas
că eforturile în vederea 
desăvîrșlrii construcției so
cialiste șl a edificării celei 
mai umane dintre orîn- 
duiri — Comunismul. Con
tribuția entuziastă a fiecă
rui sat, oraș, exclude în 
mod ferm ideea de provin
cie înțeleasă altfel decît 
ca parte integrantă a unui 
măreț efort comun. Șl de
pinde numai de noi. cei 
care creăm în provincie, e- 
liminarea oricărei nuanțe 
minimalizatoare din califi
cativul „provincial* apli
cat fenomenului cultural- 
artistic în variatele și par
ticularele sale manifestări 
extra-bucureștene. Fiindcă, 
de fapt, provincia și Ca
pitala nu există. Există 
România.



omul în cetate

TENDINȚE

ACTUALE

ALE SOCIOLOGIEI

MONDIALE

EVADĂRI
1 PE ORIZONTALĂ^

Considerată liric, eliberarea înseamnă desprindere de 
pămîrrt, avînt pe verticală, efortul de a învinge gravitatea 
sou măcar crearea iluziei de a o fi învins. Tumul Babilonu- 
lui ți piramidele aztece, cu urcușul lor in trepte pînă ia re- 
ducțiunea orizontalei, nu sint de fapt decit transpunerea 
arhitectonică a zborului, oșo cum .pasărea măiastră" a lui 
Brăncuși e o replică de simbolizare sculpturală a acestei 
evadări spre aparentul necuprins. Și fiindcă am ajuns la 
cuvînt. se pare că, după cutezanțele evadării pe verticală, 
caracteristice arhitecturii mondiale din ultimele decenii, sur
prindem anumite tendințe ale unei evodări locative pe ori
zontală. Născută dintr-o mocnită revoltă împotriva domina
ției tentaculare a metropolei, această pornire rîvnește spre 
simplicitate, spre o reîntoarcere la virtuțile necontrafăcute 
ale naturii. Astfel, răsfoind orice revistă din occident sau 
America („Paris-Match". .Vie nouve", .Die Zeit", .The New- 
Yoricer" etc.), ne izbesc reclame de genul : cose suspendatei 
și perfect izolate în pădurea Perpignan, la două ore de Paris ; 
locuințe plutitoare, uitate in nemărginirea apei, la St. Louis 
— Canada ; apartamente mobile oferă W. K. Stuttgart, visul 
oricui e să locuiască într-o căsuță în stil rustic Sardinian 
din .satele construite pe coasta de smarald de milionarul 

v^Aga Khan ; ce poate fi mai ideal decît să fii Adam și Eva 
în decorul sălbatic din Atlanta, învățînd de la vînători cum 
se face un foc de vreascuri ? se entuziasmează societatea 
de publicitate americană Ogilvy.

tkipă datele acestei agenții, 2 milioane de omericani 
vin onual în Europa. 6 milioane de englezi și 10 milioane 
de germani ies anual din granițele lor. Ce caută ? Serviciul 
ștfînț'rfic al agenției Ogilvy e de părere că oamenii secolu
lui nostru nu mai vor autostrăzi care te adorm la volan prin 
monotonie și nici zboruri anonime deasupra norilor ; sau 
fobia betonului și a localurilor sulemenite. Caută șosele rus
tice, peisaj pitoresc fără industrii, hanuri cit mai primitive 
și lumină de lună adevărată. Caută autenticul

Sociologii americani nu și-au revenit încă din peralexi- 
totea provocată de așo-numîtul „fenomen de la Bethat". 
Mica localitate a fost pur și simplu sufocată in zilele de 
15, 16, 17 august crt. cînd peste 300.000 de tineri au venit 
aici din toate colțurile Statelor Unite, pe jos, desculți, băr
boși, în general refuzînd binefacerile civilizației, pentru a lua 
parte la „festivalul păcii prin muzică". Demonstrația lor a 
fost îndreptată împotriva „sclaviei modeme care îl forțează 
pe om să trăiască în contradicție cu firea lui și chiar să 
moară pentru convingeri care nu-i aparțin*.

O asemenea tendință de evadare din convenționalism, 
e de fapt o trădare o metropolei, manifestată în diverse 
moduri, coborînd pînă la lumpen-turism (a trăi din cerșit, dar 
călătorind mereu). E firesc, deci, ca ea să-și pună amprenta 
pe caracteristicile proiectelor de orașe aflate pe planșetele 
arhitecților. Urbanistul francez Louis Lemoine arată în re
vista „Urbanisme" (nr. 105). că din 1.500.000 locuințe indi
viduale construite anual în Statele Unite circa 250.000 sînt 
case mobile. Știind că în America numărul unor astfel de 
locuințe nomade a depășit de mult milionul, autorul se ln- 
treobă dacă nu mergem spre „orașe transportabile".

Deci, după tipul de oraș cetate industrială al lui Tony 
Oamier, perfecționat de Giedou și Le Corbusier ; dună o- 
rașul linear al lui Soria Y Parta ; după orașul grădină al 
lui Ebenezer Howard — ca să cităm doar cîteva — îată-ne 
vlsînd orașul-mobil. De ce ?

Psihologii oficiului de turism francez opinează că și în 
cel mai civilizat individ se află în stare latentă instincte de 
nomadism. E vorba de curiozitate, mirajul pionieratului, o- 
trocția disponibilităților de afirmare, nostalgia schimbării 
cadrului etc. La Cergy Pontoise în regiunea pariziană a în
ceput construirea unui oraș nou, numit „orașul de vis" deoa
rece va avea toate atributele unei urbi moderne. Numai că 

-^lucrările stagnează din lipsă de amatori. De unde se por
nise pe ideea unor blocuri spectaculoase, clienții au cerut 
pînă la urmă pavilioane pierdute în parcuri iar unii au 
re'uzat să mai cumpere, motivînd că nu mai interesează unde 
se află locuințele de bază întrucît omul anului 1969 aparține 
de fapt globului.

In concluzie, ideolul sfîrșitului de veac XX pare a nu 
coasta în zeci de mii de cuști betonate aliniate pe sute de 
etaje, daustrind oameni în cele mai condiționate medii, ci 
mi' ocne de oameni căutînd cit mai mult soare, apă și 
vegetație, fie că vor duce găoacea locativă cu ei, fie că 
vor considera globul terestru o imensă metropolă, In care) 
e norme! să ia locul de muncă în America, sufrageria în 
AMca. cc-rmitorul in Europa și terenul de sport în Asia. Sau, 
co să fier în spiritul vremii, să-ți instaleze dependințele în 
Lună și piscina pe Marte.

Al. Arbore

SUPREMAȚIA
VERTICALEI

Căutînd a integra tehnica tn procesul creației artistice, 
arhitectura modernă subliniază unitatea pe care trebuie să o 
constituie arta și tehnica, formele create in cadrul acestei u- 
nităti fiind denumite iorme structurale.

Referindu-ne la construcțiile cu multe etaje din marile o- 
rașe, folosirea oțelului și betonului a permis reducerea sec
țiunilor elementelor portante ș> separarea acestora de elemen
tele neportante ale clădirii, rezistențele mari ale noilor ma
teriale facilitînd realizarea unor construcții din ce în ce mai 
înalte.

S-a căutat adeseori să se releve supremația verticalei ca 
linie directoare: atunci cînd se alcătuiește structura unei clă
diri, a unei sculpturi sau a unei picturi, instinctiv ne referim 
la verticală. Această referire automată deși nu este decît un 
punct de plecare, rămîne în același timp principiul fundamen
tal al organizării. Fie că este vorba de un minaret sau o 
catedrală, construcția dezvoltată pe verticală într-un peisaj 
urban reprezintă un punct de reper, conturează silueta ora
șului și adesea devine imaginea simbol a acestuia.

De-a lungul istoriei, urmărind diferitele etape de dezvol
tare a orașelor, se observă că acestea și-au schimbat silueta, 
care se modifică, se îmbogățește cu noi valori construite. De 
la orașul egiptean, care urmărea în genere o linie orizon
tală, la orașul Greciei antice dominat do acropolă, la silueta 
orașului medieval caricaturizată de masa castelului sau a ca
tedralei cu fleșa sa, pînă la orașul de azi, cu blocurile sale 
turn, se înregistrează o serie de modificări structurale. Blocul 
turn determină astfel o serie de efecte urbanistice, atunci 
cînd se studiază organizarea spațiului urban, mobilarea unei 
artere sau aspectul unei piețe. Verticala construcției devine 
element major al compoziției. Primul bloc turn a fost con
struit în anul 1885 la Chicago; avea 17 etaje și scheletul din 
oțel, pentru ca în 1929 Chrysler Building să dețină supremația 
cu 77 etaje, depășită în anul 1931 de Empire State Building 
cu 102 etaje. New York-ul își fixează în acest fel o impre
sionantă fizionomie de oraș dezvoltat pe verticală, acest mod 
de a construi fiind preluat apoi de marile orașe ale lumii, 
sub diferite forme. Turnul Pirelli din Milano, creat în anul 
1958 de Geo Penti, reprezintă un zgîrie-nori cu 33 etaje, unic 
în felul său, a cărui structură originală a fost alcătuită de 
Pier Luigi Newi sub forma unui arbore. Astfel, cei patru 
stîlpi de susținere au o secțiune ce descrește de jos în sus, la 
fel cum se ramifică un arbore, avînd ramurile din ce în ce 
mai mici pe înălțime. Palatul primăriei din Toronto (Canada) 
reprezintă o interesantă tentativă de a da unei clădiri admi
nistrative o formă liberă, care să o poată diferenția de con
strucțiile din jurul său. Acest ansamblu monumental, con
ceput în genul unui forum roman, grupează toate serviciile 
orașului și ale provinciei, fiind format din două clădiri turn 
cu o înălțime inegală, avînd 27 și respectiv 20 nivele în formă 
de segment parabolic, care stau față în față și cuprind ca 
între două mîini sala de consiliu ce se aseamănă cu o ciu
percă. Acoperită în întregime cu dale, esplanada este agre
mentată cu grădini și un loc care se transformă iarna într-un 
patinoar natural. ,

Cea mai înaltă construcție din Australia, un turn cu 50 
etaje și 180 m. înălțime, a fost construită la Sydney, cuprin- 
zînd împreună cu anexele sale spațiul de parcare pentru 400 
mașini, centru comercial, săli de teatru și de conferințe, 37 
etaje pentru birouri șl o terasă de observare cu restaurant 
panoramic pivotant, a cărei rotație completă se efectuează în
tr-o oră. In afară de importanța sa fizică, rețin atenția parti
cularitățile tehnice ale acestui zgîrie-nori: forma circulară a 
planului adoptată pentru probe în tunel aerodinamic și pre
ferată formei pătrate sau dreptunghiulare ca oferind o mai 
mică rezistență la vînt, scheletul edificiului format dintr-un 
miez central, conținînd 19 ascensoare dispuse în petale în 
jurul centrului cu planseele rezemate pe acest miez centra) 
și pe 20 stîlpi care subliniază la exterior forma construcției 
precum și folosirea masivă a betonului ușor, punctul cel mai 
original al ansamblului Centrul administrativ din Bordeaux, 
amplasat în zona centrală a orașului la intersecția a două 
mari artere de circulație, a necesitat numeroase studii în
cepute încă din anul 1945, pentru găsirea celei mai judicioase 
soluții. Clădirea de birouri este formată dintr-un corp cu 
parter și etaj, care reprezintă baza a două turnuri, avînd 
unul 24, iar celălalt 19 nivele, rezolvarea funcțională a aces
tora urmărind principiul folosirii elastice a spațiului rezervat 
birourilor, cele două turnuri fiind legate la toate nivelele cu 
un pasaj vitrat, asigurînd astfel o legătură lesnicioasă între 
ele. Rezolvarea fațadelor a urmărit Ca la corpul cu parter și 
etaj să fie subliniată orizontalitatea, spre deosebire de cele 
două turnuri la care s-a accentuat verticalitatea, folosindu-se 
totodată pereți cortină din aluminiu și sticlă.

Ing. Șt. Cumpânescu

Intre 15—21 septembrie a 
avut loc la Roma cel de al 
22-lea congres al Institutu
lui internațional de sociolo
gie, lor de prestigiu înte
meiat de către Renă Worms 
In 1893 și care și-a ținut 
In 1939 cel de al 14-lea con
gres la București sub pre
ședinția lui D. Guști. Se
diul acestui institut se ailă 
în celebrul palat Bar- 
berini din Roma ; preșe
dinte e Vittorio Castellano, 
iar secretar general, Mi
chele Marotta. ambii con- 
socrați sociologi italieni.
Din delegntia română a 

făcut parte și conf. dr. Ion 
Grigoraș, directorul Centru
lui de sociologie si psiho
logie al Universității din 
lași; am profitat de acest 
fapt spre a discuta cu d-sa 
pe marginea problemelor a- 
bordate In acest congres, la 
cere au participat specia
liști din toate continentele 
lumii

— La modul general, ne 
«pune interlocutorul nostru, 
problemele ridicate ml s-au 
părut deosebi! de interesan
te, expunerile berate pe o 
laborioasă documentare, dar 
In găsirea soluțiilor au ră
mas multe soații albe. Con
gresul a confirmat însă im
presia că sociologia se im
pune tot mai mult nu nu
mai ca preocupare teoreti
că, cl ca un instrument pen
tru ridicarea condițiilor so
ciale ale umanității, perfec
ționarea organizării sociale, 
un instrument al acțiunilor 
sociale complexe. De aici, 
o extrem de bogată și va
riată problematică, angafînd 
pe sociologi în sondarea 
celor maf diverse domenii 
ale activității umane.

— Ne-ați putea creiona
principalele preocupări la
zi ale sociologiei mondiale 
așa cum s-au profilat în a- 
cest congres ?
— După părerea mea, ele 

sînt indicate din chiar con
stituirea celor două secții 
ale congresului;
— previziunea în științe

le sociale -,
— măsură și clasificări în 

sociologie.
De notat părerea comună 

a tuturor sociologilor, indi
ferent țara din care veneau, 
că sociologia trebuie să fie 
un instrument pus în slujba 
devenirii sociale, a perfec
ționării ei. Această deve
nire se referă în special 
la tineret.

Sociologul american Ford, 
din vestita familie de in
dustriași, a arătat cu toa
tă sinceritatea că, la ora 
actuală, societatea america
nă a scăpat de sub con
trol tineretul, situație, 

manifestată și în alte țări 
capitaliste. El a pledat pen
tru crearea unor institute 
sociologice care să acțio

neze în direcția recuperării 
acestui tineret. De altfel, 
problema tineretului con
temporan s-a dezbătut la 
modul general și la o masă 
rotundă cu tema „sociolo
gia educației*. Sistemul de 
educație din unele țări oc
cidentale nu mai corespun
de stadiului de evoluție 
socială i fiind depășit, e res
pins de către tineret. So
ciologia a fost invitată să 
vină în ajutorul învățămân
tului. E o sarcină similară 
cu cele dezbătute în sim
pozioanele privind sociolo
gia teatrului, a medietnii, 
revoluției, sociologia mili
tară etc.

— Cum se poate exercita 
previziunea sociologică ?

— Stabilind pe baza stu
diilor de sondare și altor 
mijloace ce-i stau la dis
poziție tendințele de evolu
ție în timo ale societății. 
Iată, de pildă, o problemă 
ce poate fi încadrată în 
previziune și care a fost 
discutată pe larg la Roma 
e aceea a mutațiilor sociale, 
care în vremea noastră se 
efectuează în ritmuri si for
me interesante în aproape 
toate țările lumii. E vor
ba de urbanizarea mediuhir 
rural, schimbarea profesiu

nilor, modificări în structu
ra claselor sociale etc. 

Mișcările migratoare si mu
tațiile șfurturale se fac în 
raport de aradul de dez
voltare al țării respective, 
așa după cum, tot legate 
de această dezvoltare, se 
pun o serie de probleme 
specifice timpului nostru. 
Dintre acestea, citez influ
enta organizării sociale a- 
supra timpului liber, teo

ria organizării culturii și 
massmedia, autonomie și in
dependentă în sistemul in
ternațional etc.

In privința timouluf liber, 
vorbitorii au făcut clar de

limitarea între timpul de 
muncă, timpul distracțiilor 
utile țlolsir8) șl timpul li
ber pronriu-zis. A impresio
nat comunicarea unei dele
gate daneze care a demon
strat că, deși perfecționarea 
tehnică reduce timpul de 
muncă, cu cit are timn li
ber mai mult bărbatul se
sustrage obligațiilor casni

ce, lăsînd totul pe umerii 
femeii.

— După o asemenea con
fruntare mondială, cum vă 
apare situația sociologiei 
românești ?

Cred că ideea prof. Miron 
Constantinescu de a intro
duce sociologii în nomen
clatorul pe structuri al în
treprinderilor și a-1 specia
liza (industriali, agrari etc.) 
e foarte bună. Ne aflăm In 
faza de formare a organe
lor de cercetare teoretică, 
dar e un început bun. A- 
vem Bec ți! de sociologie Ia 
București și sociologie psi
hologie la lași; avem cen
tre și laboratoare de cer
cetare la București, .Igși, 
Cluj șl Timișoara. Urmea

ză acum ca sociologia ro
mânească să înceapă a se 
impune și prin rezultate 
practice. Această latură e 
verificarea acelei rentabili

tăți pe care societatea mo
dernă o urmărește în toate 
compartimentele ei.
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comentariu flash
„NORDEK" J. MOREAU

In încercările lor de a-și ar
moniza pe cit posibil puncte
le de vedere asupra probleme
lor pe care le comportă crea
rea „Uniunii economice a 

Nordului („Noidek"), piimii 
miniștri scandinavi se vor în
truni din nou la 1 noiembrie, 
probabil la Copenhaga.

Ce se desprinde 
naliza activității 
pînă în prezent, 

proiectul „Nordek", 
strînse colaborări 
este pe punctul 
modificări 
din țările nord-europene. De 
fapt, proiectul Nordek este de
parte de a fi transpus în viață 
după ce comisia de experți din 
țările respective nu a reușit să 
rezolve contradicțiile de inte
rese, așa cum reiese din ra
portul prezentat. Totuși guver
nele au stirnit atîta vîlvă, au 
investit atît prestigiu prezumat 
în planul creării unei uniuni 
vamale și economice, încît cu 

permite să pună 
planurile lor ne

insă din a- 
desfășurate 
Firește că 

al unei mai 
scandinave, 

de a aduce 
în atmosfera politică 

nord-europene. “

„nu fac parte 
din aceeași 

categorie 
cu B. B.“

greu își pot 
rapid la dosar 
reușite.

La Helsinki, 
într-o măsură 
ia Copenhaga 
glasuri expnmînd 
rioase în legătură 
evidentă a 
scandinave de 
mai repede posibil 
mună nordică" și 
mala". preconizate de „Nor
dek*4 pentru „a înlesni ade
rarea' țărilor din nordul Euro
pei la .Comunitatea Economică 
Europeană (C.E.E.). Aceste 
speculații in jurul planului 
„Nordek" se lovesc însă de ce
te serioase obiecții în Su-

Finlanda. In aceste 
temeri justificate ra 

recomandările 
Comisiei <’ _ 

„o mai largă

la Stockholm și 
ceva mai mica 

și Oslo, se aud 
temeri se- 

cu intenția 
anumitor cercuri 
a definitiva cit 

„Piața co- 
, .Alianța va- 

de 
Înlesni

edia și 
țări există 
nu cumva 
raportul 
privind 
rare europeană44 
de reprezentanții anumitor mo
nopoluri scandinave, care de 
multă vreme încearcă în fel și 
chip să lege țările lor de C.E.E., 

economic și politic ai 
N.AT.°. în Europa. Fără în
doială, marele capital scandi- 
&avo $} amonopolurile din R.F.G. 

foarte mult 
măsuri economice, 
condițiile pentru 
atlantică" * 
dacă se 
landa, pi____
solida pozițiile 
nemarca și Norvegia.

Dar. in realizarea acestor te- 
,Sa p.are câ mai sint de 

trecut multe obstacole.
In primul rînd deosebirile de 

păreri cele mai mari se mani
festă între suedezi și danezi. 
Suedia a cerut ca după o pe
rioadă de introducere de un 
an, uniunea vamală fără res
tricții să intre în vigoare la 
1 ianuarie 1972, în timp ce Da
nemarca dorește să fie amînatâ 
intrai ea în vigoare a acestei 
uniuni, condiționtnd-o de reali
zarea unei politici agrare co
mune,. care nu pare posibilă. De 
ce ? După cum se știe, în do
meniul integrării agricole sînt 
puternice divergențe. Danemar
ca propune rezolvarea probleme
lor ridicate de agricultură în 
două faze : într-o primă etapă 
se prevede realizarea unui fond 
agricol comun al țărilor scan
dinave, de care să profite toa
te statele ---- J! * *
deosebirile 
de prețul a _______ _______

în cadrul comerțului nordic să 
fie rezolvate mai tîrziu într-o 

altă etapă. Totodată, propune
rile Danemarcei prevăd și une
le concesii făcute Finlandei, 
Suediei și Norvegiei, pentru a 
compensa pierderile pe care a- 
ceste trei țări le-ar avea de 
suferit de pe urma penetrației 
agricole daneze. Or, datorită 
producției agricole ridicate a 
Danemarcei, partenerii săi se 
tem că o integrare a stni.:tu*i- 
lor agrare i-ar pune într-o si
tuație de vădită inferioritate.

In al doilea rînd, cererea 
suedeză, care nu admite nici 
o excepție pentru fier și oțel, 
ar lovi în nervul vital al in
dustriei metalurgice și cons

tructoare de mașini norvegiene 
și daneze. Suedezii nu vor să 
admită nici noi plăți pentru 
fondul comun după primii cinci 
ani. La rîndul său, 
propune o perioadă de . 
ție treptată de cinci ani, 
pinsă de Suedia, 
misiei de experți, 
avea o valabilitate de zece 
după care urmează să fie 
lungit pe o 
lentă.

Date 
neelucidate în 
.Nordek", unele personalități cît 
și unele organe de presă își 
exprimă părerea că 
lor trebuie *” ** ’

din 
de experți 
„1 colabo- 

să fie folosite 
anumitor

care

șl S.U.A. legate de el, ar dori 
" ‘ «a. bazindu-se pa

să creeze 
- o .penetrație
in Suedia neutră, și 
va putea și in Fia- 

precum și pentru a con- 
N A.T.O. In Da-

nordice, urmînd ca 
de păreri fuscitate 
produselor agricole

Norvegia 
tranzi- 

res- 
Co- 
va 

ani, 
pre- 

perioadă echiva-

Potrivit 
acordul

fiind controversele încă 
jurul planului

rezolvarea 
pe seama 

fostul pre- 
a ținut 

că, după 
sa, în cursul acestui 

vor putea fi luate ast- 
hotărîri, iar ziarul fin- 
„Suomen Sosialidemo- 
este de părere că ne- 

nu

lăsată
timpului. De pildă.

Erlander 
sublinieze 
, în

mier suedez 
chiar să 
părerea 
an nu 
fel de 
landez 
kraatti" 
gocierile 
sub presiunea timpului, 
există nici un 
stabili o dată 
formarea acestui organism.

La acestea trebuie adăugită 
dorința opiniei publice din ță- 
re scandinave, care recuno- 
s-: -d avantajele cooperării in- 
•-irzordice. consideră că soluțio- 
xxrea problemelor economice 
•ie acestor state nu se află pe 
Hyasal unei orientări unilate- 
nje. d pe calea unei largi co- 
tabertri internaționale.

RADU SIMIONESCU

ar trebui duse 
că nu 

motiv de a se 
limită pentru

După ,Viva Maria" al lui 
Louis Malle. Jeane Moreau tur
nează pentru a doua oară pe 
pămînt american. De data a- 
ceasta însă nu în Mexic, ci la 
Hollywood, și nu cu Brigitte 
Bardot . . .

— Actualul rol pe care îl 
interpretați în acest western, al 
cărui titlu nu este Încă hotărît, 
poate ii înțeles ca un răspuns 
adresat B.B. pentru rolul din 
^Shalako" ?

— Nu văd de ce.
— Totuși, există o rivalitate, 

o înfruntare de la distantă . . .
— Știi ce ? Pugilistii se bat 

pe categorii. Nu cred că eu și 
B. B. aoarținem aceleiași ca
tegorii. Deci, între noi nu poa
te exista nici un fel de .meci*.

Acest dialog s-a înfiripat în- 
tr-una din pauzele filmărilor, la 
Hollywood, cînd actriței fran
ceze i-a fost solicitat de ziarul 
„El National" următorul inter
viu :

— Mi se pare ciudat că ați 
venit la Hollywood, mai ales 
că actorii francezi nu acceptă 
să Joace lntr-un iilm totalmen
te american.

—E drept câ actorii euro
peni întîlnesc la Hollywood al
te criterii cinematografice. Aici 
filmul este un produs industrial. 
Eu am venit tocmai pentru a- 
cest inedit, pentru a cunoaște 
acest „altceva".

— Ce așteptați de la acest 
Iilm ?

— Nu o lansare pe piața a- 
mericană. Nu sînt tipul actri
ței care se impune aici, în 
S.U.A. Și apoi, nu mai sînt o 
fetiță !

— De ce credeți că nu ați fi 
pe gustul americanilor ?

— Pentru că nici cdată nu 
aș putea fi un produs comer
cial. Deja am probleme în Eu
ropa, fiindcă nu particip la 

festivaluri, nu accept publicita
tea . . . Dar, aici, în America, 
ce ar fi I

— Să ne închipuim că ați fi 
la un examen. și vi s-ar cere 
să vă definiți

— Ca octri'.ă. sau ca fem^fef
— Pentru început, ca octrițA.
— Nu-I deloc ușor N-am a- 

vut nici o dată modele la care 
să mă refer. Cred că am fost 
întotdeauna ea însămi. totdea
una am fost J+ane Moreau, 
bund sau mediocră.

— Și ca femeie ?
— Același răspuns, dar în 

alțl termeni.. Aș putea spune 
că om făcut mai multe greșeli 
ca femeie decît ca actriță.

— Nu aveți nimic să vă re
proșați ca actriță ?

— Nu. Deși cm devenit cu
noscută destui de tîrziu. totdea
una am Jucat ce-mi place și, 
din fericire, ceea ce a plăcut 
șl publicului spectator, in pri
vința asta nu cm îndoieli.

— Dar ca temele, ce vă re
proșați I

— incapacitatea de a atinge 
o stabilitate sentimentală.

— Nici o dată nu ați întîl- 
nit un bărbat care să vd com
pleteze. un bărbat ideal ?

— Oh, bărbații I Cite le mai 
lipsesc ! . ..

— Dar ce ccută de fapt Jeane 
Moreau la un bărbat f

— Mă caut pe mine Însămi.
— Și v-ați găsit vreodată ?
— Poate, în Pierre Cardin. E 

dulce, rafinat, sincer. Are o 
mulțime de calități.

— Cum vă explicați con Ir ăs
tui între instabilitatea dvs. ca 
femeie și seriozitatea profesio
nală, care implică un caracter 
stabil, ferm ?

— E mai ușor să Hi altfel 
decît ești în realitate. E mult 
mai greu să-ți trăiești propria 
ta viață.

— Și de aceea ați devenit ac
triță ?

— Poate . •. Poate tocmai de 
asta.

— Nu v-ațl recunoscut nici o 
dată Inti-un personaj interpre
tat ?

— Ba da. De multe ori. De e- 
xemplu, în ,,Jules și Jim“, sau 
în „Amanții".

— Cu care din regizori lu
crați mai bine ?

— Cu Frangois Truffaut și 
Louis Malle. Malle mi-a arătat 
cum sînt, Truffaut, cum aș vrea 
să fiu.

— ȘI Ulmul în care regretați 
că ați jucat ?

— „Eva" lui Losey. Un sce
nariu bun, o distribuție minu
nată — totul dărîmat din cau
za disputei dintre producător șl 
regizor.

— Să vorbim de viitor. Ce 
veți filma după acest western ?

— Jur că nu știu.
— Spuneți sincer, vă place ac

trița Jeane Moreau î
— Nici odată nu am văzut o, 

pînă la capăt, Intr-un film. 
Sincer : nu mă interesează. Eu 
trăiesc filmul atunci cînd se 
toarnă. In rest nu mă intere
sează.

— Dar femela Jeane Moreau?
— Nici pe ea nu o prea cu

nosc. In fond cine e Jeane 
Morcau ?

DAN BULGĂR
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Colaj de Wallace Berman

scrisoarea blestemată
Jeliți-mi soarta crudâ I Tăblițele-mi vin triste : 
Cuvintul lor m-oprește să-mi văd iubita azi I
Cum să nu crezi in semne ? In clipa cînd să plece, 
Napeia se lovise de prag, la un picior.
De-acum cind te-oi trimite, pățește mai atentă. 
Și amintețte-ți bine să duci piciorul sus I
Fugiți de-aici, sinistre tăblițe, lemn lugubru, 
Cu ceara ta, bogată-n motive de refuz...
Anume scoasă parcă din floare de cucută, 
Din mierea de albine a Corsicei infame, 
Tu-mprumutați pe semne sclipirea de la miniu. 
De fapt, acea culoare prea singerie-a fost 
Nevrednice tăblițe, ce veți zăcea pe drumuri, 
Vă fringă prima roată sub greutatea ei I
Sat sigur câ ocefa n-avea ««ni prea cz»ate. 
Ce v-a tăiat din ortxxi și la nndea v-a tras I
De-acel copac pe semne s-a spinzurat vreun lotru. 
Călăilor le dete îngrozitoare cruci.
Și umbră ticăloasă la răgușite buhne,
Purtind pe ramuri ouă de vulturi ți de strigi I
Eu lor le-ncredințasem odînca mea iubire, 
Cuvinte drăgăstoase lor le-am destăinuit
Erau mai bune pentru-o citație anostă 
Rostită de vreun jude pe-un ton poruncitor,
Sau pentru-un ziar mai bine avarului, in care 
Să-ți plingă cheltuiala făcută cu regret
Pe drept sinteți numițe tăblițe duble, false : 
Chiar numărul lor insuți nu-mi fu de bun augur.
Dar ce-aț mai vrea-n minie ?,Mînca-v-ar lacomii corii, 
Vă muceiească ceara, rugina să vă umple I

scrisoare Co rinei
Napeio, priceputa in coafări ți bucle,
Tu știi că nu-mi ețti mie ca orișicare sclavă I
Tu, care ețti maestră in tainele de noapte
Și care, pricepută la inminat bilete,
Convinsu-ți-ai stăpina să vină pe la mine,
Tu care, credincioaso, m-ai ajutat adesea,
Du, astăzi chiar, Corinei aceste table scrise
Și-nlătură, isteațo, oricit de grele piedici I
Tu nu ețti din fier tare, n-ai inimă de piatră,
Nici mai neștiutoare nu ești de cum e bine I

Și tu simțit-ai, poate, săgețile lui Amor :
Păzește bine steagul sub care-amîndoi mergem I

De-ntreabă ce fac, spune-i că sper s-o văd la noapte - 
Iar restu-i scris pe ceară, cu mină-ndrăgostită.

Dar timpul trece. Du-le cînd singură ea fi-va
Și fă ca de indată, pe loc să le citească.

In timp ce ea citi-va, privește-i ochii, fruntea :
Din fața ei cea mută tu poți să-mi afli soarta.

Cînd termină, tu roag-o un lung răspuns să-mi scrie : 
Nu-mi place să văd ceara sdiplindu-mi fără slove.

Să-mi umple șiruri dese, ca să-mi oprească ochii 
Cuvinte scrise pină in marginea tăbliței.

Dar ce nevoie stilul sâ-i obosească mina ?
Tăblița toată n-aibă decît cuvintul .Vino I*

Cu laur am s-acopâr tăblița-nvingătoare
Și-am s-o depun in templul lui Venus, cu-nchinarea :

„Lui Venus ,de la Naso, scrisoare credincioasă !*
Și-ai fost pin-adineâori un lemn umil de paltin I

traducere de Pimen Constantinescu

DESPRE 
TRADUCERI

Ultimile decenii au marcat o 
creștere a interesului pentru 
problemele traducerii și este 
normal să fie așa dacă ne 
gindim la schimbul imens de 
informații care are loc în lu
me și care decurge, evident, 
din necesitatea umană de cu
noaștere reciprocă și de coo
perare în sens larg. Desigur, 
asimilarea cîștigurilor de civi
lizație ale altor popoare se 
poate face prin contactul di
rect cu limba respectivă. Nu
mărul celor care o pot face 
este insă, fatal, limitat, și în 
aceste condiții traducerea de
vine din ce în ce mai mult 
cheia comunicării in principa
lele domenii ale activității u- 
mane.

Abordarea teoretică a pro
blemei nu este de loc nouă; 
o găsim încă la Horatiu sau 
Cicero, și mai tîrziu la Dante, 
Rivard. Goethe, pentru a nu 
semnala decît cîteva nume ce
lebre.

Ultimele cercetări aduc o 
fundamentare științifică a pro
blemei traducerilor. Traduceri
le par să fi devenit în ultima 
vreme o proprietate a științei, 
mai mult decît a artei. Ne re
ferim în primul rînd la tradu
cerea automată care nu numai 
că este o realitate curentă 
dar a ocazionat apariția unor 
lucrări de fundamentare teore
tică. cum ar fi lucrarea colec
tivă Machine Translation of 
Languages (1955) ; Bosth. 
Brandwood si Cleave r Mecha
nical Resolution of Linguistic 
Problems (1958). sau, mai recent, 
lucrarea lui G. Giugenheim și 
R- Mi-bea Problemes de la 
traduction antomatique — etc. 
Se poate vorbi așadar de o 
.tehnologie lingvistică" care 
Încearcă să perfecteze auto
matizarea procesului de trans
punere a unui Text dintr-o 
limbă in alta. Activitatea tra
ducătorului pare oarecum a- 
mexunțată de traducerea au
tomată, care este, dacă nu mai 
adevărată, in orice caz mai 
rapidă. Faptul nu este de loc 
neglijabil deoarece traduceri
le slnt în primul rînd o pro
blemă socială de cea mai mare 
urgență.

încă In 1946, în cadrul 
ONU se insista asupra necesi
tății traducerii în cît mai multe 
limbi a capodoperelor culturii 
universale. In acest context, 
efortul unor mari traducători 
ca Etienne Dolet, Schiller, Ner
val, Baudelaire, la noi Șt. O. 
Iosif sau Sădoveanu, apare cu 
atît mai meritoriu.

Spațiul de pătrundere a au
tomatizării în actul traducerii 
va rămîne însă limitat, toc
mai datorită preciziunii ei ex
treme. In procesul traducerii 
se realizează contactul între 
două limbi. Or acest contact 
este realizat de un locutor, de 
un individ și nu de o mași
nă. Versiunea da.tă de apara
tura tehnică pare perfectă, ea 
este formula cea mai apropia
tă de realitățile, originalului ; 
ea însă exclude posibilitatea 
revenirii, a nuanțării, deoarece 
pentru ea vocabulele din cele 
două limbi sînt pe același 
plan, substituibile reciproc. 
Procedeul dă rezultate deseori 
excelente cînd se lucrează pe 
texte cu caracter strict științi
fic. In această direcție cercetă
rile progresează rapid. In Fran
ța, unde studiul a început prin 
1959, trei echipe de lingviști, 
matematicieni, ingineri și pro
gramatori, au pus d ja la punct 
sistemul de traducere automa
tă din limba rusă în limba 
franceză.

Transpunerea dintr-o limbă 
într-alta a unor texte ce nu 
țin de domeniul tehnico-științi- 
fic, este însă mult mai deli
cată și se pretează cu dificul
tate la .tehnologia lingvistică".

Faptul că actul traducerii 
nu este de loc ușor și că nu 
este suficient să comunici con
ținutul, este gîndit de toată 
lumea. Mai dificilă este sesi
zarea obstacolelor concrete 
pe care o traducere trebuie să 
le depășească. Aceste obstaco
le vin în primul rînd din dife
rențele de structură dintre
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limbi, din diferențele de reali
tăți istorico-sociale, economice, 
morale și religioase, de fol
clor, care au adus cu ele no
țiuni pe care alte popoare nu 
le posedă. Parafrazîndu-1 pe 
Roland Barthes, am spune că 
actul traducerii nu are în ve
dere .nici formulele și nici 
conținuturile, ci procesul care 
merge de la unele la celelal
te". Tocmai redarea acestui 
proces face din traducător un 
creator. O traducere impecabi
lă din punct de vedere al vo
cabularului și al gramaticii 
poate fi inutilă și inutilizabilă, 
căci cititorul trebuie introdus 
într-o mentalitate care îi este 
străină, aceea a scriitorului. 
Trăirea de către cititor a u- 
nor experiențe umane, desco
perirea muzicii proprii origi
nalului, nu se pot realiza dacă 
traducătorul nu se identifică 
cu autorul, dacă nu simte pen
tru acesta o .simpatie" care 
să-i permită să vibreze o da
tă cu el. Alături de aceste po
tente de sensibilitate, — cu
noașterea perfectă a limbii' 
materne și cunoașterea reală a 
cel puțin o limbă străină sînt 
în orice caz indispensabile — 
traducătorul trebuie să pose
de o solidă cultură generală, 
care să cuprindă științele uma
niste și cele pozitive, econo
mia politică, sociologie etc. In 
acest sens traducătorul este a- 
cela care sintetizează compe
tența lingvistului, sensibilitatea 
scriitorului și formulația antro
pologului.

Importanța unor traduceri de 
valoare, realizate cu materia
lul cel mai bun al limbii, re
zidă și în faptul că Lmba scri
să dirijează și reglează evo
luția lingvistică și limitează 
tendința limbii vorbite de a 
se diversifica rapid și extensiv. 
Pe drept cuvînt s-a înțeles 
prin .bon usage* limba ope
relor literare.

Istoria literară consemnează 
în activitatea unor mari scrii
tori spațiul larg pe care aceș
tia l-au acordat traducerii. Es
te incontestabil că munca de 
traducător îl stimulează pe 
scriitor, îi mărește facultatea 
de invenție și ingeniozitatea. 
Pentru scriitorul care o prac
tică. traducerea constituie o a- 
devărată disciplină a spiritului 
și un element formativ în a- 
celași timp.

Desigur, formarea dirijată^ 
în timp, a unui corp de tra
ducători, presupune o serie de 
dificultăți de ordin organizato
ric și de selecție. Universită
țile ar putea avea, în faza de 
început mai ales, prin secțiile 
de limbi străine, un rol în
semnat în formarea de tradu
cători. Ni se pare interesant 
de semnalat existența unor in
stitute de traducători la Ge
neva, Heidelberg, Paris, Vie- 
na etc. O preocupare mai ac
centuată în ceea ce privește 
problemele activității de tra
ducere care ocupă un loc des
tul de important în planurile 
noastre editoriale, se face în 
orice caz necesară.

In ceea ce privește tălmăci
rile românești din ultimii ani, 
alături de reușite incontesta
bile s-ar putea consemna și 
neajunsuri regretabile, tradu
ceri ce nu depășesc un practi
cism rudimentar. Nu este a- 
ceasta intenția noastră. Atra
gem doar atenția asupra res
ponsabilității pe care și-o asu
mă editurile atunci cînd acor
dă drept de circulație unor 
traduceri care trădează origi
nalul prin înțelegerea erona
tă a noțiunii de fidelitate.

Este evident că opere intra
ductibile nu există; o aseme
nea idee pornește de la detal.- 
și neglijează întregul. (Gecr- 
ges Mounin vorbea recent --- 
o .luptă spontană a limbi • 
împotriva intraductibilului’. Z 
justă sesizare a raportul-; 
tre parte și întreg poa’.e ree
duce la găsirea celor mr. • 
trivite mijloace de tnaspaHK 
re, de restructurare.
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